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ABSTRACT 

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have an important role in national economic 

development. The existence of Islamic banks can help MSMEs in providing capital for the 

development of MSMEs. However, Islamic bank financing for the MSME sector is still lower than 

the financing of the non-MSME sector. This study aims to determine and analyze internal factors and 

external factors that affect the allocation of Islamic Commercial Banks financing to MSMEs in 

Indonesia in the January 2015 period until December 2017. The data used in this study are secondary 

data from the Sharia Banking Statistics report.Independent variables of this study use Non 

Performing Financing (NPF), and Financial to Deposit Ratio (FDR) as internal factors. For 

independent variables from external factors using inflation and exchange rates. The results of this 

study indicate that partially on internal factors, FDR has a significant influence on the Islamic 

financing of the MSME sector. while the NPF does not have a significant influence on the MSME 

sector's Islamic financing. In the External Factors Inflation and Exchange Rate have a significant 

influence on the Islamic financing of the MSME sector. 
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PENDAHULUAN 

Semakin berkembangnya perekonomian membuat permintaan terhadap barang dan jasa 
menjadi meningkat, yang mengakibatkan suatu negara harus menyediakan kebutuhan untuk 
memenuhi permintaan tersebut. Dengan banyaknya permintaan terhadap barang dan jasa didalam 
suatu negara, maka banyak masyarakat yang menjadikan permintaan itu sebagai peluang bisnis 
yang bisa mereka lakukan yaitu dengan cara merintis/membuat usaha, sehingga banyak 
masyarakat membuat/merintis usahanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha 
Mikro, Kecil , dan Menengah ( UMKM ) adalah suatu usaha yang didirikan oleh perorangan/individu 
yang memiliki aset usahanya dibawah 10 miliar. 

UMKM saat ini menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan masyarakat umum karena 
memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi. UMKM sangat berperan penting dalam 
pembangunan ekonomi nasional. UMKM telah memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto 
(PDB) sebesar 57-60 persen dan memberikan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97 persen 
dari seluruh tenaga kerja nasional. Ketika krisis pada tahun 1998, hanya Usaha yang berskala kecil 
dan menengah yang mampu bertahan setelah krisis. Pada Data Badan Pusat Statistik, saat pasca 
krisis ekonomi tahun 1998 jumlah dari UMKM tidak mengalami penurunan malah sebaliknya yaitu 
meningkat (LPPI dan BANK INDONESIA, 2015). 

UMKM sulit untuk mengembangkan usahanya tanpa permodalan. bahwa kesulitan 
permodalan masih sering dijumpai yang menjadi penghambat dalam mengembangkan usaha yang 
dilatar belakangi oleh sulitnya mendapatkan modal kerja dan dana investasi dari lembaga perbankan 
(Jumhur, 2009). UMKM tidak memiliki informasi keuangan yang transparan dan terorganisir dengan 
baik sehingga pemberi pembiayaan menemui kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai 
kondisi keuangan dan usaha UMKM, yang akan  membuat bank kesulitan dalam meminimalisasi 
risiko default atas pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM (Ali & Mutasowifin, 2015). Masih 
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adanya kesulitan bagi UMKM dalam memperoleh modal dari bank. Salah satu penyebabnya karena 
perbankan konvensional memberlakukan tingkat suku bunga yang tinggi dan UMKM diharuskan 
mempunyai jaminan kebendaan (collateral minded) untuk memperoleh kredit yang sulit di penuhi 
bagi UMKM (Kara, 2013). Salah satu solusi dalam menyelesaikan persoalan tentang pola 
pemberlakuan tingginya tingkat suku bunga pembiayaan UMKM yang ditetapkan oleh bank 
konvensional adalah dengan mengajukan pembiayaan kepada perbankan syariah. Perbankan 
syariah dalam menjalankan kegiatan operasional mendapatkan profitnya dengan menghindari 
bunga dan menerapkan prinsip bagi hasil (profit and loss). 

Berdasarkan Statistika Perbankan Syariah 2017 Pembiayaan sektor UMKM pada tahun 2017 
hanya 44.147 miliar rupiah sedangkan pembiayaan sektor non UMKM sebesar 138.095 miliar 
rupiah, ini menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah memberikan pembiayaan ke sektor UMKM 
lebih sedikit dibandingkan ke sektor non UMKM yang lebih besar diberikan. Kemampuan bank dalam 
menyalurkan pembiayaan kepada UMKM sangat diperlukan. Penyaluran pembiayaan bank 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dapat 
dilihat/digambarkan dari kondisi spesifik perbankan seperti ukuran bank, permodalan bank, 
kepemilikan saham, rasio modal, penyisian untuk kerugian, likuiditas dan kualitas aset, sedangkan 
faktor eksternal meliputi kebijakan moneter, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai 
tukar dan indeks harga saham (Adebola, Sakiru, & Dahalan, 2011). 

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah untuk sektor UMKM, baik dari faktor internal maupun 
faktor eksternal. Dalam penelitian ini faktor internal yang digunakan adalah Financial to Deposit 
Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF), untuk faktor eksternal yang digunakan adalah 
inflasi dan nilai tukar. Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini, sebagai 
berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Financial to Deposit Ratio (FDR) terhadap alokasi pembiayaan syariah 
untuk sektor UMKM pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia secara parsial? 

2. Bagaimana pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap alokasi pembiayaan syariah 
untuk sektor UMKM pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia secara parsial? 

3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan syariah untuk alokasi sektor UMKM pada 
Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia secara parsial? 

4. Bagaimana pengaruh Nilai Tukar terhadap pembiayaan syariah untuk alokasi sektor UMKM 
pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia secara parsial? 

5. Bagaimana pengaruh faktor internal (FDR dan NPF) dan eksternal (inflasi dan Nilai Tukar) 
terhadap alokasi pembiayaan syariah untuk sektor UMKM pada Bank Umum Syariah (BUS) di 
Indonesia secara simultan? 

6. Bagaimana pengaruh faktor internal (FDR dan NPF) terhadap alokasi pembiayaan syariah 
untuk sektor UMKM pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia secara simultan? 

7. Bagaimana pengaruh faktor eksternal (inflasi dan Nilai Tukar) terhadap alokasi pembiayaan 
syariah untuk sektor UMKM pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia secara simultan? 

Sesuai dengan pertanyaan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Menganalisis dan memberikan informasi mengenai pengaruh Financial to Deposit Ratio (FDR) 

terhadap alokasi pembiayaan syariah untuk sektor UMKM pada Bank Umum Syariah (BUS) di 
Indonesia. 

2. Menganalisis dan memberikan informasi mengenai pengaruh Non Performing Financing 
(NPF) terhadap alokasi pembiayaan syariah untuk sektor UMKM pada Bank Umum Syariah 
(BUS) di Indonesia. 

3. Menganalisis dan memberikan informasi mengenai pengaruh Inflasi terhadap alokasi 
pembiayaan syariah untuk sektor UMKM pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. 

4. Menganalisis dan memberikan informasi mengenai pengaruh Nilai Tukar terhadap alokasi 
pembiayaan syariah untuk sektor UMKM pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. 

5. Menganalisis dan memberikan informasi mengenai pengaruh faktor internal (FDR dan NPF) 
dan eksternal (Inflasi dan Nilai Tukar) terhadap alokasi pembiayaan syariah untuk sektor 
UMKM pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. 
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6. Menganalisis dan memberikan informasi mengenai pengaruh faktor internal (FDR dan NPF) 
terhadap alokasi pembiayaan syariah untuk sektor UMKM pada Bank Umum Syariah (BUS) di 
Indonesia. 

7. Menganalisis dan memberikan informasi mengenai pengaruh faktor eksternal (Inflasi dan Nilai 
Tukar) terhadap alokasi pembiayaan syariah untuk sektor UMKM pada Bank Umum Syariah 
(BUS) di Indonesia. 

 

LANDASAN TEORI 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

UMKM dalam tatanan pembangunan nasional adalah bagian integral dunia usaha berupa 
kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan, potensi, dan peran strategis untuk mewujudkan 
struktur perekonomian yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi (Kara, 2013). 
UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah produktif milik perorangan dan/atau badan 
usaha perorangan atau badan yang memenuhi kriteria sesuai dengan Undang – Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah tertuang 
pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
yaitu: 

Tabel 1 Kriteria UMKM 

No 
 

Uraian Kriteria 

Asset Omzet 

1 Usaha Mikro     Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta   

2 Usaha Kecil  > 50 Juta - 500 Juta > 300 Juta - 2,5 Miliar 

3 Usaha Menengah   > 500 Juta - 10 Miliar > 2,5 Miliar – 50 Miliar 

Sumber:www.depkop.go.id 

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) merupakan kelompok 
usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu Kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai 
macam goncangan krisis ekonomi. Salah satu peranan UMKM yang paling krusial dalam 
pertumbuhan ekonomi  adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan 
cakap membuat UKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada 
perusahaan-perusahaan besar. UMKM berperan besar dalam mengurangi angka pengangguran, 
bahkan fenomena PHK menjadikan para pekerja yang menjadi korban dipaksa untuk berfikir lebih 
jauh dan banyak yang beralih melirik sektor UMKM ini (Prawirokuso, 2010). 

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM sebagai pemain 
utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, yaitu: sebagai penyedia lapangan kerja yang 
terbesar, sebagai pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan 
masyarakat, sebagai pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta sumbangannya dalam menjaga 
neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (LPPI dan BANK INDONESIA, 2015). Karakteristik 
UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku 
pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan suatu bisnisnya yang menjadi ciri pembeda 
antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya (LPPI dan BANK INDONESIA, 2015). 

Menurut (LPPI dan BANK INDONESIA, 2015) UMKM memiliki kendala yang sering muncul 
baik dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan dari faktor internal meliputi : modal, Sumber 
Daya Manusia (SDM), hukum dan akuntabilitas. Sedangkan dari faktor eksternal meliputi : iklim 
usaha masih belum kondusif, infrastruktur, dan akses. Hambatan dan kendala tersebut tidak 
menyurutkan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Peluang UMKM untuk 
meningkatkan kapasitas usaha UMKM masih memiliki prospek cukup besar, terutama bagi sektor-
sektor ekonomi UMKM yang menyumbangkan PDB dalam porsi besar. 
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Bank Syariah 

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang melakukan usaha, dan 
pengoperasian banknya berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits, yang mengacu pada prinsip 
muamalah. prinsip muamalah yakni sesuatu yang boleh dilakukan kecuali jika ada larangan dalam 
Al-Qur’an dan hadits yang mengatur hubungan antarmanusia yang salah satunya merupakan 
kegiatan perekonomian (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Bank syariah adalah Lembaga keuangan 
yang menjalankan usahanya dan pengoperasiannya berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits. 
(Muhammad, 2014). 

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah 
bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 
keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat, Bank syariah mempunyai fungsi 
dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, selain itu bank syariah memiliki fungsi 
sosial dalam bentuk Baitul Maal, yang berfungsi dalam menerima dana yang berasal dari zakat, 
infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan dana tersebut diselurkan kepada organisasi 
pengelola zakat.  Bank syariah juga menghimpun dana wakaf uang yang nantinya disalurkan kepada 
pengelola wakaf (nazhir). 

 

Teori Pembiayaan  

Pembiayaan atau Financing adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak yang kelebihan 
dana (surplus unit) kepada pihak yang kekurangan dana atau (deficit unit) untuk sebagai investasi 
yang telah di rencanakan, baik dilakukan oleh individu maupun lembaga. Bisa dapat diartikan, 
pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan untuk sebagai investasi yang telah 
direncanakan (Muhammad, 2005). Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu 
memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kubutuhan pihak pihak yang kekurangan 
dana atau biasa disebut deficit unit (Antonio, 2001). 

Jenis-jenis kredit dibagi menjadi tiga jenis kredit, yaitu : kredit konsumer, kredit ritel, dan kredit 
wholesale. Kredit konsumer adalah kredit yang diberikan untuk pembelian yang bersifat konsumtif 
atau di gunakan untuk pribadi. Kredit ritel adalah suatu kredit yang diberikan kepada perorangan 
atau badan usaha dan digunakan untuk menjalan kegiatan usaha atau kredit yang diberikan dengan 
jumlah nominal yang relative kecil sampai dengan menengah ( kredit mikro, dan kredit usaha 
menengah / UMKM). Kredit wholesale hampir sama dengan kredit ritel tapi yang membedakan 
adalah loan size (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). 

 

Pembiayaan Syariah 

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu sesuai 
dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain atau nasabah yang 
mewajibkan dapat untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dan 
imbalan atau bagi hasil yang sudah disepakati (Kasmir, 2005). 

Berdasarkan prinsip syariah tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja 
dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Untuk mencapai tujuan itu,  pembiayaan 
harus dapat dinikmati oleh para pengusaha yang dalam menjalankan dibidang industry, pertanian, 
dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi 
barang barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. 
Fungsi pembiayaan dalam menjalankan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan 
meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan bisnis yang aman (Yusuf, 
Ahmad, & Aziz, 2009).  
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Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Bank 

Menurut (Siamat, 2005) usaha bank sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang pada 
akhirnya akan mempengaruhi pola manajemen bank. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari dalam 
bank atau faktor internal dan bisa pula bersumber dari luar bank itu sendiri atau faktor eksternal. 

Faktor-faktor dari dalam bank atau yang mempengaruhi manajemen bank, antara lain 
berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan strategi oprasional bank, yaitu: Struktur oraganisasi 
bank yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, kebijakan atau perencanaa, Budaya 
kerja perusahaan (corporate culture), Filosofi dan gaya manajemen, Strategi segmentasi pasar dan 
jaringan kantor, Ketersediaan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi, Komitmen pemilik 
terhadap pengembangan usaha bank. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi manajemen bank adalah: Kebijakan moneter, Fluktuasi 
nilai tukar dan tingkat inflasi, volatilitas tingkat bunga, Sekuritisasi, Treasury management, 
Globalisasi, Persaingan antar bank maupun lembaga keuangan nonbank, Perkembagan teknologi, 
Inovasi instrument keuagan. 

 

Financial to Deposit Ratio  (FDR) 

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah merupakan rasio yang mengukur likuiditas dari suatu 
perusahaan. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban kepada deposan. FDR 
adalah rasio antara besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana 
dari pihak ketiga. Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah kemampuan bank dalam membayar 
kewajiban kepada nasabah/deposan dengan memberikan pembiayaan sebagai sumber 
likuiditasnya. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 bahwa FDR memiliki batasan 
minimum pemberian kredit sebesar 78 persen sampai dengan 92 persen. Dengan adanya batasan 
tersebut ditujukan agar bank dapat meningkatkan penyaluran dananya ke masyarakat. Hal yang 
harus diperhatikan bank dalam menyalurkan pembiayaan dengan  memperhatikan dan menjaga 
prospek profitabilitas perusahaan, dari pembiayaan yang disalurkan sampai dengan pengembalian 
pinjaman. Dalam hal ini FDR dapat di rumuskan, sebagai berikut (Muhammad, 2014): 

𝐹𝐷𝑅 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
𝑥 100% 

 

Non Performing Financing (NPF) 

NPF adalah suatu rasio untuk menghitung nilai dari kewajiban atas pembiayaan yang belum 
dibayar oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah. NPF adalah cerminan dari risiko 
kemungkinan kerugian yang timbul atas penyaluran dana bank sehingga terjadinya pembiayaan 
bermasalah. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 Tentang Penyediaan Modal 
Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah NPF dapat dikatakan sebagai resiko kerugian 
yang diderita bank akibat debitur gagal bayar (default) atau debitur tidak bisa melunasi pinjaman 
atau investasi yang dilakukan. 

Jika penyaluran dana bank sangat besar dan dari penyaluran dana itu banyak debitur yang 
gagal bayar, akan membawa dampak pada pendapatan yang masuk kepada bank menjadi sedikit. 
Maka dari pendapatan yang dibagi antara bank syariah dengan shahibul maal juga menjadi sedikit. 
Begitu sebalikanya, jika penyaluran dana bank tidak terlalu besar namun dilakukan dengan efektif 
dan efisien, produktif serta kualitas penyaluran dana yang baik akan menyebabkan banyak debitur 
akan melakukan pembayaran angsuran dan akan berpengaruh terhadap pendapatan yang akan 
dibagi antara bank syariah dengan pemilik dana juga besar yang mengakibatkan pendapatan yang 
diterimah cukup besar (Wiroso, 2005). 
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Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak 
Lanjut Pengawasan Bank Umum Syariah bahwa batas maksimum NPF sebesar 5 persen. Jika NPF 
melampaui dari 5%, maka akan mengganggu profitabilitas bank syariah yang berujung pada 
berhentinya operasional bank syariah. NPF merupakan hasil perbandingan jumlah pembiayaan 
bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Kredit yang digolongkan kredit 
bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) pada suatu sudah berada di kolektibiltas 3 
(kurang lancar), kolektibitas 4 (diragukan) dan koletibitas 5 (macet). (Ikatan Bankir Indonesia, 2016). 

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2015 Tentang Transparansi 
dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, rumus NPF yaitu: 

𝑁𝑃𝐹 =
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛
100% 

 

Inflasi 

Inflasi merupakan salah satu masalah dalam suatu perekonomian yang selalu dihadapi 
setiap negara. Pengertian Inflasi adalah suatu kenaikan harga umum secara terus menerus dari 
suatu perekonomian. Dapat dikatakan inflasi adalah suatu kenaikan dalam harga barang dan jasa 
yang terjadi karena adanya permintaan pasar yang bertambah besar dibandingkan dengan 
penawaran barang yang ada dipasar. (Sukirno, 2002). 

Merupakan suatu kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Inflasi dan suku 
bunga memiliki hubungan timbal balik. Kenaikan suku bunga yang tinggi akan dapat menyebabkan 
kenaikan pada suku bunga kredit bank yang berujung kepada kenaikan harga jual produk atau 
barang. Dampak buruk Inflasi terhadap individu dan masyarakat adalah, sebagai berikut (Arif, 2010): 
Menurunya tingkat kesejahteraan masyarakat, Memperburuk distribusi pendapatan, Terganggunya 
Stabilitas Ekonomi. Selain dampak diatas, dampak lainnya dapat dirasakan pula oleh para 
penabung. Dampak inflasi juga bisa menyebabkan orang enggan untuk menabung, karena nilai 
mata uang yang ditabung semakin rendah (Arif, 2010).  

Menurut para ekonom islam, inflasi akan mengakibatkan hal-hal yang sangat buruk bagi 
perekonomian karena adanya gangguan terhadap fungsi dari uang. Inflasi akan mengorbankan 
investasi-investasi yang produktif seperti pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainya 
(karim, 2007). 

 

Nilai Tukar (Kurs) 

Nilai tukar uang atau kurs mata uang adalah perbandingan nilai/harga pasar antara kedua 
mata uang. Kurs  adalah catatan perbandingan harga pasar dari mata uang asing ke dalam harga 
mata uang demestik, atau resipokalnya, yaitu dari mata uang domestik ke dalam mata uang asing 
(Karim, 2014). 

Kurs memiliki lima jenis sistem utama yang berlaku, yaitu (Triyono, 2008): Pertama, Sistem 
kurs mengambang adalah Kurs ditentukan oleh mekanisme pasar yang adanya atau tanpa adanya 
campur tangan dari pemerintah dalam upaya stabilisasi dengan melalui kebijakan moneter. Kedua, 
Sistem kurs tertambat adalah Sistem kurs tertambat adalah suatu nilai mata uang dari negara 
dengan menambatkan sesuatu atau sekelompok nilai mata uang negara lainnya yang merupakan 
negara mitra dagang utama dari negara yang bersangkutan, berarti suatu mata uang negara 
tersebut bergerak mengikuti mata uang dari negara yang menjadi tambatannya. Ketiga, Sistem kurs 
tertambat merangkak adalah suatu negara melakukan sedikit perubahan terhadap mata uangnya 
secara periodik dengan tujuan untuk bergerak ke arah suatu nilai tertentu dalam rentang waktu 
tertentu. Keempat  Sistem sekeranjang mata uang adalah sistem yang menawarkan stabilisasi mata 
uang suatu negara karena adanya pergerakan mata uangnya disebar dalam sekeranjang mata 
uang. Kelima Sistem kurs tetap adalah Sistem kurs tetap adalah dimana suatu negara menetapkan 

Faktor - Faktor Yang ..., Mohammad Khairul Kuswantoro, MKPS-IBS, 2018



7 

 

dan mengumumkan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uangnya dan menjaga nilai tukar 
terebut dengan cara suatu negara membeli atau menjual valas dalam jumlah yang tidak terbatas. 

Nilai tukar mata uang ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari suatu mata uang. 
Faktor – faktor yang mempengaruhi dari permintaan dan penawaran suatu mata uang adalah 
kebijakan moneter, spekulasi, pasar, neraca pembayaran, situasi politik, dan suku bunga,  (Sukirno, 
2011). 

 
Kerangka Pemikiran 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

Variabel Bebas         Variabel Terikat 

 

   Hipotesis 1    

      

Hipotesis 6 

     Hipotesis 2 

 

     Hipotesis 5 

   

 

     Hipotesis 3 

  Hipotesis 7   

    Hipotesis 4  

      

  

Hipotesis Penelitian 

Maka hipotesis yang dapat ditentukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 

H0 : Financial to Deposit Ratio (FDR) Bank Umum Syariah tidak berpengaruh secara parsial 
terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada BUS di Indonesia.  

H1 : Financial to Deposit Ratio (FDR) Bank Umum Syariah berpengaruh secara parsial terhadap 
alokasi pembiayaan sektor UMKM pada BUS di Indonesia. 

2. Hipotesis 2 

H0 : Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah tidak berpengaruh secara parsial 
terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada BUS di Indonesia.  

H1 : Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah berpengaruh secara parsial terhadap 
alokasi pembiayaan sektor UMKM pada BUS di Indonesia. 

Faktor internal Bank: 

Alokasi pembiayaan 

syariah sektor UMKM 

pada BUS di Indonesia 

(Y) 

Faktor eksternal bank: 

 

Inflasi (X3) 

Nilai Tukar 

Rupiah (X4) 

 

Faktor internal bank: 

 

FDR (X1) 

NPF (X2) 
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3. Hipotesis 3 

H0 : Inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada BUS 
di Indonesia.  

H1 : Inflasi secara parsial berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada BUS di 
Indonesia. 

4. Hipotesis 4 

H0 : Nilai tukar secara parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada 
BUS di Indonesia.  

H1 : Nilai tukar secara parsial berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada BUS 
di Indonesia. 

5. Hipotesis 5 

H0 : Faktor Internal (FDR, dan NPF), dan Eksternal (Inflasi dan Nilai tukar) secara simultan tidak 
berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada BUS di Indonesia.  

H1 : Faktor Internal (FDR, dan NPF), dan Eksternal (Inflasi dan Nilai tukar) berpengaruh secara 
simultan terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada BUS di Indonesia. 

6. Hipotesis 6 

H0 : Faktor Internal (FDR, dan NPF) tidak berpengaruh secara simultan terhadap alokasi 
pembiayaan sektor UMKM pada BUS di Indonesia.  

H1 : Faktor Internal (FDR, dan NPF) berpengaruh secara simultan terhadap alokasi pembiayaan 
sektor UMKM pada BUS di Indonesia. 

7. Hipotesis 7 

H0 :  Faktor Eksternal (Inflasi dan Nilai tukar) tidak berpengaruh secara simultan terhadap alokasi 
pembiayaan sektor UMKM pada BUS di Indonesia.  

H1 : Faktor Eksternal (Inflasi dan Nilai tukar) berpengaruh secara simultan terhadap alokasi 
pembiayaan sektor UMKM pada BUS di Indonesia. 

 
METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Objek penelitian ini meneliti tentang alokasi pembiayaan bank syariah kepada UMKM. 
Cakupan penelitian ini menggunakan Industri Bank Umum Syariah di Indonesia, yang dimana 
penelitian ini dengan mengambil data laporan keuangan bulanan tentang alokasi pembiayaan 
kepada UMKM periode Oktober 2014 – Mei 2018 dari Statistik Perbankan Syariah. 

 

Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Seperti telah dijelaskan penelitian ini adalah alokasi pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) pada Bank Umum Syariah (BUS). Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder berupa deret waktu (time series). Data time series meliputi data laporan 
Statistik Perbankan Syariah dari bulan Oktober 2014 – Mei 2018. 

 

Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengumpulan data adalah berbagai aspek terkait seperti jenis data,teknik 
penghimpunan data, dan sampel penelitian. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah 
data sekunder, dan teknik penghimpunan data yang digunakan adalah dengan teknik dokumentasi. 
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Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari laporan yang di publikasi dari Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) tentang statistik perbankan syariah, Bank Indonesia (BI),dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) dan lain lain. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah penyaluran pembiayaan  
Industri Bank Umum Syariah (BUS) kepada UMKM yang terdaftar resmi pada Otoritas Jasa 
Keuangan. 

 

Variabel dan Operasional Variabel 

a. X1: Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang menggambarkan keadaan dimana 
pihak debitur (mudharib) tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana 
pembiayaan (pinjaman) karena berbagai sebab. 

b. X2: Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah  Rasio besarnya seluruh volume pembiayaan 
yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. 

c. X3: Inflasi adalah Inflasi merupakan kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu 
perekonomian dari satu periode ke periode lainnya. 

d. X4: Nilai tukar adalah perbandingan nilai/harga pasar antara kedua mata uang negara. 
 

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini yaitu Pembiayaan bank syariah kepada UMKM. 
Pembiayaan Bank Umum Syariah kepada UMKM adalah Pembiayaan yaitu (Undang-undang 
perbankan No 10) Penyediaan Uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan atau bagi hasil. 
 

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Maka metode yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda untuk melihat 
pengaruh faktor internal dan eksternal bank atau variabel independen (X), terhadap alokasi 
pembiayaan perbankan syariah untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia atau variabel 
dependen (Y). 

 

Uji Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda adalah suatu alat metode analisa yang digunakan untuk 
menentukan ketepatan prediksi dari pengaruh yang terjadi antara variabel indepeden (X) terhadap 
variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Non 
Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Inflasi, dan Nilai tukar. Sedangkan 
variabel dependen adalah alokasi pembiayaan bank syariah kepada UMKM. Persamaan regresi 
yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan  sebagai berikut: 

Model regresi 1 yang digunakan adalah: 

𝐘 = 𝝰 + 𝛃𝟏𝐗𝟏 + 𝛃𝟐𝐗𝟐 + 𝛃𝟑𝐗𝟑 + 𝛃𝟒𝐗𝟒 + 𝛆 

Kemudian, dinotasikan sebagai berikut: 

PUMKM = 𝝰 + 𝛃𝟏𝐍𝐏𝐅 + 𝛃𝟐𝐅𝐃𝐑 + 𝛃𝟑𝐈𝐍𝐅 + 𝛃𝟒𝐍𝐓 + 𝛆 

Model regresi 2 yang digunakan adalah: 

𝐘 = 𝝰 + 𝛃𝟏𝐗𝟏 + 𝛃𝟐𝐗𝟐 + 𝛆 

Kemudian, dinotasikan sebagai berikut: 

PUMKM = 𝝰 + 𝛃𝟏𝐍𝐏𝐅 + 𝛃𝟐𝐅𝐃𝐑 + 𝛆 

Model regresi 3 yang digunakan adalah: 
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𝐘 = 𝝰 + 𝛃𝟑𝐗𝟑 + 𝛃𝟒𝐗𝟒 + 𝛆 

Kemudian, dinotasikan sebagai berikut: 

PUMKM = 𝝰 + 𝛃𝟑𝐈𝐍𝐅 + 𝛃𝟒𝐍𝐓 + 𝛆 

Keterangan : 

Y= Alokasi pembiayaan BUS kepada UMKM (PUMKM) 

X1= NPF       X3= Inflasi (INF) 

X2= FDR      X4= Nilai tukar (NT) 

𝞪= Konstanta       β1…β6= Slope  

ε = Komponen error 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi Klasik pada penelitian ini menggunakan Uji normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji 
autokolerasi, Uji Heterokedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Seperti telah diketahui 
bahwa uji F dan uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi 
tersebut dilanggar maka uji statistik yang dilakukan menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang 
kecil. Salah satu cara untuk mendeteksi normalitas adalah dengan menggunakan uji kolmogorov – 
smirnov (K-S). Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel 
independen dengan variabel independen lainnya, yang dimana korelasi tersebut seharusnya tidak 
terjadi diantaranya. Jika ada variabel independen yang saling berkorelasi, maka variabel – variabel 
tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang memiliki nilai 
korelasi sama dengan nol. Uji Autokorelasi bertujuan untuk apakah variabel dependen tidak 
berkorelasi dengan dirinya sendiri. Bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan 
nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Untuk 
mendeteksi gejala autokorelasi menggunakan Run Test. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 
menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 
dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik adalah ketika terjadi homoskedastisitas, 
homoskedastisitas adalah kejadian dimana variance dari residual suatu pengamatan ke 
pengamatan lain dalam suatu model regresi itu sama (Ghozali, 2016). 

 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan masing-masing variabel FDR, NPF, inflasi, 
dan nilai tukar terhadap pembiayaan BUS kepada UMKM. Secara statistik setidaknya ini dapat 
diukur dari nilai statistik t, nilai statistik f, dan koefisien determinasi (R2). 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari Statistik Perbankan Syariah yang 
dipublikasikan oleh Bank Indonesia dari bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Mei 2018 berupa 
neraca dan laporan laba rugi. Hasil identifikasi pada laporan keuangan yang dipublikasikan Bank 
Indonesia diperoleh data bahwa jumlah bank umum syariah di Indonesia sebanyak 13 buah. 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah alokasi pembiayaan sektor UMKM pada BUS di 
Indonesia, sedangkan variabel independennya adalah Financial to Deposit Ratio(FDR), Non 
Performing Financing (NPF), Inflasi dan Nilai Tukar. 
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Tabel 2 dibawah ini menunjukkan hasil uji statistik deskriptif setiap variabel penelitian 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LN_PUMKM 44 31.21 31.65 31.4132 .08046 

FDR 44 65.40 92.56 85.2744 5.24590 

NPF 44 5.34 9.83 7.3169 1.00631 

Inflasi 44 2.79 8.36 4.5262 1.55276 

LN_NilaiTukar 44 9.40 9.57 9.4980 .03416 

Valid N (listwise) 44     

Sumber: Data diolah 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas 

Model Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1 0.569 0.647 

2 0.737 0.997 

3 1.127 0.873 
Sumber: Data diolah 

Tabel 3 Menjelaskan hasil Uji Normalitas bahwa hasil Z K-S lebih kecil daripada Z tabel, yaitu 
pada model 1 sebesar 0.569 < 1.960, pada model 2 sebesar 0.737 < 1.960, dan model 3 sebesar 
1.127 < 1.960 atau dengan cara lain, yaitu Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari α (0.05), pada tabel 
terlihat nilai Asymp. Sig (2-tailed) pada model 1 sebesar 0.647 (lebih besar daripada α), pada model 
2 sebesar 0.737 (lebih besar daripada α), dan pada model 3 sebesar 0.873 (lebih besar daripada 
α). Maka, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

 

Uji Multikolineritas 

Tabel 4 Hasil Uji Multikolineritas 

Model Variabel Independen 
Collineriaty Statistic 

Tolerance VIF 

1 

FDR 0.374 2.676 
NPF 0.540 1.853 

Inflasi 0.590 1.695 
Nilai Tukar 0.827 1.209 

2 
FDR 0.945 1.058 
NPF 0.945 1.058 

3 
Inflasi 0.997 1.058 

Nilai Tukar 0.997 1.058 
Sumber: Data diolah 

Tabel 4.11 Menunjukan hasil Uji Multikolineritas bahwa ketiga variabel independen tidak ada 
yang memiliki nilai tolerance > 0.10, dan tidak ada memiliki nilai VIF lebih dari 10. Maka dapat 
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disimpulan bahwa tidak ada multikolineritas antara variabel independen dalam model regresi 
penelitian ini. 

 

Uji Autokorelasi 

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Asymp. Sig. (2-tailed) 

1 0.647 

2 0.997 

3 0.873 
Sumber: Data Primer, diolah 

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk semua variabel 
independen lebih dari 0,05 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif dan negatif atau 
dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model  Collineriaty Statistic 

  Tolerance VIF 

1 

(Constant) 0.347 .731 

FDR 0.404 0.688 

NPF -0.691 0.494 

Inflasi -0.517 0.608 

Nilai Tukar -0.337 0.738 

2 

(Constant) -0.438 0.663 
FDR 1.673 0.102 
NPF -0.897 0.375 

3 

(Constant) -1.104 0.277 
Inflasi 1.633 0.111 

Nilai Tukar 1.200 0.238 
Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 6 , dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk semua variabel 
independen lebih dari 0,05 yang berarti data tersebut homogen, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Pengujian Hipotesis 

Untuk pengujian model 1 dapat  menjelaskan untuk pengujian hipotesis 1 sampai dengan 
hipoteis 5 dengan melihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 7 Hasil Analisis regresi model 1 

Variabel Adjusted R2 F-test Sig. Konstanta β1, β2, β3, β4 T-test Sig. 

FDR 

0.637 19.900 0.000 44.502 

-0.003 -1.200 0.237 
NPF -0.024 -2.662 0.011 

Inflasi 0.015 2.623 0.012 
Nilai Tukar -1.343 -6.079 0.000 

Sumber: Data diolah 
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Dari hasil analisis dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut: 

PUMKM =  44.502 – 0.003FDR – 0.024NPF + 0.015Inflasi – 1.343Nilai Tukar +ϵ . 

Besarnya pengaruh FDR,NPF, Inflasi, dan nilai tukar terhadap Pembiayaan UMKM, dilihat 
pada tabel 7 diatas,  menunjukan hasil nilai Adjusted R Square sebesar 0.637, hasil tersebut 
menjelaskan bahwa pembiayaan UMKM kepada bank syariah dipengaruhi oleh FDR, NPF, Inflasi 
dan Nilai tukar sebesar 63.7%, sedangkan sisanya 36.3% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Untuk pengujian Hipotesis 1, variabel FDR menunjukkan t-test sebesar -1.200 dengan nilai 
signifikasi 0.237 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat α sebesar 0.05 (0.237>0.05), serta 
koefisien regresinya mempunyai nilai negatif sebesar 0.003. Sehingga dapat disimpulkan dengan 
adanya hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan antara FDR dengan pembiayaan UMKM 
kepada BUS. 

Untuk pengujian Hipotesis 2, variabel NPF menunjukkan t-test sebesar -2.662 dengan nilai 

signifikasi 0.011 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat α sebesar 0.05 (0.011<0.05), serta 
koefisien regresinya mempunyai nilai negatif sebesar 0.024. Sehingga dapat disimpulkan dengan 
adanya hubungan negatif dan berpengaruh signifikan antara NPF dengan pembiayaan UMKM. 

Untuk pengujian Hipotesis 3, variabel Inflasi menunjukkan t-test sebesar 2.623 dengan nilai 
signifikasi 0.012 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat α sebesar 0.05 (0.012<0.05), serta 
koefisien regresinya mempunyai nilai positif sebesar 0.015. Sehingga dapat disimpulkan dengan 
adanya hubungan positif dan berpengaruh signifikan antara Inflasi dengan pembiayaan UMKM. 

Untuk pengujian Hipotesis 4, variabel Nilai tukar menunjukkan t-test sebesar -6.079 dengan 
nilai signifikasi 0.000 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat α sebesar 0.05 (0.000<0.05), 
serta koefisien regresinya mempunyai nilai negatif sebessar 0.003. Sehingga dapat disimpulkan 
dengan adanya hubungan negatif dan berpengaruh signifikan antara Nilai Tukar dengan 
pembiayaan UMKM. 

Untuk Pengujian Hipotesis 5, menunjukan nilai F-test sebesar 19.900 dengan signifikasi 0.000 
lebih kecil dari tingkat α (signifikasi) sebesar 0.05 (0.000<0.05) yang menunjukan model regresi 
antara FDR, NPF, Inflasi, dan Nilai tukar terhadap pembiayaan UMKM kepada bank syariah 
dinyatakan baik.  

Untuk pengujian model 2 dapat  menjelaskan untuk pengujian hipotesis 6 dengan melihat pada 
tabel di bawah ini: 

Tabel 8 Hasil Analisis regresi model 2 

Variabel Adjusted R2 F-test Sig. Konstanta β T-test Sig. 

FDR 
0.036 1.785 0.181 11.839 

2.903E-005 0.019 0.985 
NPF -0.012 -1.841 0.073 

Sumber: Data diolah 

Dari hasil analisis dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut: 

PUMKM =  11.839 + 0.000029FDR – 0.012NPF +ϵ . 

Besarnya pengaruh FDR, dan NPF terhadap Pembiayaan UMKM, dilihat pada tabel 8 diatas,  
menunjukan hasil nilai Adjusted R Square sebesar 0.036, hasil tersebut menjelaskan bahwa 
pembiayaan UMKM kepada bank syariah dipengaruhi oleh FDR, dan NPF sebesar 3.6%, sedangkan 
sisanya 96.4% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Untuk Pengujian Hipotesis 6, menunjukan nilai F-test sebesar 1.785 dengan signifikasi 0.181 
lebih besar dari tingkat α (signifikasi) sebesar 0.05 (0.181>0.05) yang menunjukan model regresi 
antara FDR, dan NPF terhadap pembiayaan UMKM kepada bank syariah dinyatakan tidak baik. 

Untuk pengujian model 3 dapat  menjelaskan untuk pengujian hipotesis 7 dengan melihat pada 
tabel di bawah ini: 
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Tabel 9 Hasil Analisis regresi model 3 

Variabel Adjusted R2 F-test Sig. Konstanta Β T-test Sig. 

FDR 
0.018 1.361 0.269 4.938 

0.007 0.866 0.392 
NPF -0.385 -1.452 0.155 

Sumber: Data diolah 

Dari hasil analisis dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut: 

PUMKM =  4.938 + 0.007Inflasi – 0.385Nilai Tukar +ϵ. 

Besarnya pengaruh inflasi, dan Nilai tukar terhadap Pembiayaan UMKM, dilihat pada tabel 9 
diatas,  menunjukan hasil nilai Adjusted R Square sebesar 0.018, hasil tersebut menjelaskan bahwa 
pembiayaan UMKM kepada bank syariah dipengaruhi oleh inflasi, dan nilai tukar sebesar 1.8%, 
sedangkan sisanya 98.2% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Untuk Pengujian Hipotesis 7, menunjukan nilai F-test sebesar 1.361 dengan signifikasi 0.269 
lebih besar dari tingkat α (signifikasi) sebesar 0.05 (0.269>0.05) yang menunjukan model regresi 
antara inflasi, dan nilai tukar terhadap pembiayaan UMKM kepada bank syariah dinyatakan tidak 
baik. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan penelitian dan pembahasan tentang 
Faktor-Faktor yang mempengaruhi alokasi pembiayaan syariah kepada UMKM di Indonesia. maka 
hasil penelitian dapat di simpulkan sebagai berikut :  

1. Bahwa pada periode tersebut FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi 
pembiayaan BUS kepada UMKM di Indonesia.  

2. Bahwa pada periode tersebut NPF berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan 
BUS kepada UMKM di Indonesia.  

3. Bahwa pada periode tersebut inflasi berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan 
BUS kepada UMKM di Indonesia.  

4. Bahwa pada periode tersebut nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap alokasi 
pembiayaan BUS kepada UMKM di Indonesia.  

5. Bahwa pada periode tersebut FDR, NPF, inflasi dan nilai tukar secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan BUS kepada UMKM di Indonesia.  

6. Bahwa pada periode tersebut FDR, dan NPF secara bersama-sama tidak berpengaruh 
signifikan terhadap alokasi pembiayaan BUS kepada UMKM di Indonesia.  

7. Bahwa pada periode tersebut inflasi dan nilai tukar secara bersama-sama tidak berpengaruh 
signifikan terhadap alokasi pembiayaan BUS kepada UMKM di Indonesia. 

Saran 

1. Disarankan untuk  perbankan syariah agar memberikan kemudahan dalam memberikan 
pembiayaan untuk UMKM yang maksimal. Untuk membantu para UMKM menambah modal 
untuk keberlangsungan usahanya. 

2. Bagi pihak Manajemen perbankan syariah agar dapat melakukan evaluasi dan pengawasan 
terhadap penyaluran pembiayaan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah. 
sehingga bank syariah tetap dapat bersaing demi eksistensinya di dunia perbankan. 

3. Bagi nasabah bank syariah dan masyarakat umum, disarankan untuk mengurangi konsumsi 
barang secara berlebihan, disarankan untuk nasabah dan masyarakat untuk berinvestasi 
atau menabung. Dengan berinvestasi dan menabung masyarakat dan nasabah bank syariah 
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dapat membantu dalam menjaga terjadinya inflasi dan juga dapat membantu para UMKM 
dalam mendapatkan modal di perbankan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. 

4. Bagi Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia dituntut untuk menghasilkan produk 
yang berkualitas dan dapat bersaing di pasar global. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, dalam rangka memperkaya hasil kajian dipenelitian berikutnya. 
Penelitian diharapkan menambah faktor faktor lainnya yang dihadapi oleh bank, baik faktor 
internal maupun eksternal, dan menambah objek dan periode penelitian. Dengan demikian 
mampu menjelaskan dan memberikan gambaran tentang alokasi pembiayaan pada BUS 
secara lebih luas. 
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