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ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam
pembangunan ekonomi nasional. UMKM memiliki kendala dalam
perkembangannya, salah satunya adalah keterbatasan modal. Adanya bank syariah
dapat bisa membantu UMKM dalam memberikan modal untuk perkembangan
UMKM, Akan tetapi pembiayaan bank syariah untuk sektor UMKM masih lebih
rendah dibandingkan pembiayaan sektor non UMKM. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui dan menganalisis faktor internal dan faktor ekstrnal yang
mempengaruhi alokasi pembiayaan Bank Umum Syariah kepada UMKM
diIndonesia pada periode januari 2015 sampai desember 2017. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan Statistik
Perbankan Syariah. Variabel Independen penelitian ini menggunakan Non
Performing Financing (NPF), dan Financial to Deposit Ratio (FDR) sebagai faktor
internal . Untuk variabel Independen dari faktor eksternal menggunakan Inflasi dan
Nilai Tukar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pada faktor
internal, FDR memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan syariah
Sektor UMKM. sedangkan NPF tidak memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap pembiayaan syariah sektor UMKM. Pada Faktor Eksternal Inflasi dan
Nilai Tukar memberikan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan syariah sektor
UMKM.
Kata Kunci: UMKM, Bank Umum Syariah, Pembiayaan Syariah, NPF, FDR,
Inflasi, Nilai Tukar
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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.

Keywords: MSMEs, Islamic Commercial Banks, Islamic Financing, NPF, FDR,
Inflation, Exchange Rates
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
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. Banyak masyarakat
menyadari bahwa mencari pekerjaan itu sekarang sangat sulit, 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 selain
berperan dalam pertumbuhan ekonomi di indonesia dan sebagai sarana untuk
menciptakan sarana penyerapan tenaga kerja. 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.
UMKM juga mempunyai peran yaitu mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.
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
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ekonomi tahun 1998 jumlah dari UMKM tidak mengalami penurunan malah
sebaliknya yaitu meningkat (LPPI dan BANK INDONESIA, 2015).
Tabel 1.1
Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia
1998-1999
No.
1
2
3
4

Indikator
Jumlah UMKM
Pertumbuhan Jumlah UMKM
Jumlah Tenaga Kerja UMKM
Pertumbuhan Jumlah Tenaga
Kerja UMKM
5 Sumbangan PDB UMKM
(harga konstan)
6 Pertumbuhan sumbangan PDB
UMKM
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Satuan
Unit
Persen
Orang
Persen
Rp. Miliar

1998
36 813 578
-7.42
64 313 573

1999
37 911 723
2.98
67 169 844

-1.96

4.44

552 945 .40

647 475 .960

52.24

17.10

Persen

Secara hukum UMKM telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM dapat membantu
untuk mengurangi pengangguran di dalam negeri dengan menciptakan peluang
kerja yang sangat besar. UMKM memiliki proporsi sebesar 99.99% dari total
jumlah pelaku usaha di Indonesia, UMKM menyumbang PDB sebesar 60%. PDB
tersebut merupakan akumulasi dari berbagai sektor ekonomi UMKM, diantaranya
(LPPI dan BANK INDONESIA, 2015):
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (48,85%);
2. Perdagangan, Hotel dan Restoran (28,83%);
3. Pengangkutan dan Komunikasi (6,88%);
4. Industri Pengolahan (6,41%);
5. Jasa-jasa (4,52%);
6. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (2,37%);

Indonesia Banking School

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

3

7. Bangunan (1,57%);
8. Pertambangan dan Penggalian (0,53%);
9. Listrik, Gas dan Air Bersih (0,03%).
Perkembangan UMKM di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat, dapat dilihat
pada tabel perkembangan data UMKM di Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia
2012-2013

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016
Berdasarkan data Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia tahun
2012-2013 perkembangannya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari
data statistik UMKM tentang jumlah unit dan pangsanya yang berkembang tiap
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tahunnya di Indonesia. Maka dapat diperkirakan dari tahun 2014-2017 jumlah
UMKM akan lebih dari 57.900.000 unit.
UMKM seharusnya bisa lebih berkembang, mereka memiliki potensi untuk
bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar, tetapi hal itu tidak bisa dilakukan
dengan mudah. UMKM mempunyai banyak permasalahan dan kendala dalam
menjalankannya itu sendiri. Permasalahan UMKM yang dihadapi salah satunya
adalah permodalan. 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).
Perkembangan

UMKM

memiliki

kendala

diantaranya,

rendahnya

kemampuan dalam pemasaran, teknologi, dan kendala dalam mengakses
pembiayaan ke perbankan. 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).
Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah permodalan.
Masih 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
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(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). Dengan adanya prinsip bagi hasil yang diterapkan bank syariah, yaitu dengan
berbagi keuntungan ataupun kerugian dari usaha yang dilakukan oleh nasabah,
sehingga para nasabah merasakan keadilan dengan adanya prinsip bagi hasil yang
di berlakukan oleh perbankan syariah (Ikit, 2012).
Bank Umum Syariah yang pertama berdiri adalah Bank Muamalat pada
tahun 1992. Sampai saat ini Bank Umum Syariah sudah ada sebanyak 13 Bank
Umum Syariah, membuktikan bahwa perbankan syariah terus berkembang.
diharapkan dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat membantu
dalam perekonomian Indonesia. 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.
Perkembangan pembiayaan bank umum syariah kepada sektor UMKM dan
sektor non UMKM setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan.
Khususnya pada pembiayaan bank umum syariah kepada sektor UMKM yang
mengalami kenaikan dan penurunan drastis. Berbeda dengan pembiayaan yang
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diberikan ke sektor non UMKM yang mengalami peninkatan yang signifikan dan
hanya mengalami sedikit penurunan.
Bank Umum Syariah memberikan pembiayaan ke sektor UMKM lebih
sedikit dibandingkan ke sektor non UMKM yang lebih besar diberikan. Bisa dilihat
pada gambar perkembangan pembiayaan bank umum syariah dari tahun 2014
sampai dengan 2017 yang menunjukan bahwa pembiayaan sektor non UMKM
lebih besar dibandingkan ke sektor UMKM. bisa dilihat sebagai berikut:
160000
133434

140000

138095

113090

120000
97191

100000
80000
60000

50753

44147

44047

40878
40000
20000
0
2014

2015
UMKM

2016

2017

Non-UMKM

Gambar 1.1
Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah berdasarkan jenis
penggunaan dan kategori usaha di Indonesia periode 2014 – 2017
Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2017 (diolah)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2014 ke 2015 pembiayaan
sektor UMKM mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan pembiayaan
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sektor non UMKM malah sebaliknya yaitu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015
sampai dengan 2017 untuk pembiayaan sektor UMKM mengalami sedikit kenaikan
sedangkan untuk pembiayaan sektor non-UMKM mengalami kenaikan yang
signifikan. Pada tahun 2015 ke 2016, pembiayaan Bank Umum Syariah mengalami
sedikit kenaikan sebesar 3.174 miliar rupiah, dan pada tahun 2016 sampai dengan
2017 hanya mengalami kenaikan sebesar 100 miliar rupiah untuk pembiayaan
kepada sektor UMKM. Sedangkan untuk pembiayaan Bank Umum Syariah kepada
sektor non-UMKM pada tahun 2015 ke 2016 mengalami kenaikan sebesar 20.344
miliar rupiah, dan pada tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 4.494
miliar rupiah.
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).
Dengan latar belakang tersebut maka penulis ingin meneliti dengan judul
penelitian: “FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI
PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH UNTUK USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA”.
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1.2 Perumusan Masalah
UMKM memiliki kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan
Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang dapat dinilai membantu dalam
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perkembangan UMKM masih memiliki
kendala dalam terbatasnya modal. Adanya bank syariah dapat bisa membantu
UMKM dalam memberikan modal untuk perkembangan UMKM. Bank syariah
memiliki produk yang lebih bervariatif dibandingkan produk bank konvensional.
Hal ini seharusnya produk bank syariah memberikan peluang yang lebih luas dalam
rangka memenuhi kebutuhan deposan maupun debitur sesuai dengan kebutuhan
mereka (Kara, 2013).
Walaupun bank syariah memiliki jenis akad yang bervariatif, Pembiayaan
Bank Umum Syariah untuk sektor UMKM masih lebih rendah dibandingkan
pembiayaan untuk sektor non UMKM. Masih rendahnya jumlah pembiayaan yang
disalurkan kepada sektor UMKM ini perlu adanya kajian yang mendalam untuk
mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan perbankan syariah untuk
sektor UMKM, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. 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?
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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?

1.3 Pembatasan Masalah
Penelitian ini mencakup pembiayaan pada perbankan syariah untuk sektor
UMKM dan faktor - faktor yang memengaruhi alokasi pembiayaan sektor UMKM
tersebut. Penelitian ini dilakukan pada Industri Bank Umum Syariah di Indonesia
dalam periode tahun 2013 hingga 2017. Variabel bebas dibagi menjadi dua yaitu
dari faktor internal bank dan faktor eksternal bank. Faktor internal bank yang
digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa dari rasio keuangan seperti
Financial to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF),
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sedangkan faktor eksternal bank yang digunakan antara lain inflasi, dan nilai tukar
rupiah.

1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka
penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
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.

1.5 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1.

Bagi pembuat kebijakan, dapat bermanfaat sebagai referensi dalam
menetapkan kebijakan terkait penyaluran pembiayaan usaha mikro pada
perbankan syariah di Indonesia sehingga dapat menetapkan kebijakan yang
sesuai dan mendorong pertumbuhan UMKM.

2.

Bagi pihak manajemen perbankan syariah di Indonesia, diharapkan dapat
menjadi sumber informasi dan memberikan gambaran kepada manajemen bank
syariah dalam mengidentifikasi faktor internal dan eksternal apa saja yang
signifikan memengaruhi penyaluran pembiayaan sektor UMKM serta masukan
bagi bank syariah untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan untuk sektor
UMKM guna mendukung pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional.

3.

Bagi pembaca dan nasabah bank syariah secara umum, penelitian ini dapat
memperlihatkan gambaran mengenai pembiayaan mikro syariah serta
pengetahuan tambahan mengenai dunia perbankan syariah khususnya faktor
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faktor yang memengaruhi keputusan bank syariah dalam menyalurkan
pembiayaan untuk UMKM.
4.

Bagi kalangan akademik maupun pihak yang peduli terhadap lembaga
keuangan syariah, dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan penelitian
lanjutan.

5.

Bagi penulis, sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama
menempuh pendidikan di Indonesia Banking School serta sebagai tambahan
literatur yang dapat memberikan informasi mengenai pembiayaan perbankan
syariah khususnya untuk sektor UMKM.

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika laporan penelitian dalam skripsi ini disajikan dalam 5 (lima)
bab pembahasan sebagai berikut :
a) BAB I : PENDAHULUAN
Dalam pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah,
dan sistematika penulisan.
b) BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu.
Dimana landasan tersebut berisi tentang tinjauan pustaka dari penelitian yang
dilakukan. Teori-teori tersebut diambil dari berbagai macam buku yang ada, juga
dari literatur dan semua itu saling berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Indonesia Banking School

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

13

Selain itu, pada tinjauan pustaka juga berisi kerangka pemikiran dan hipotesis
penelitian.
c)

BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang

meliputi variabel penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode
pangumpulan data, dan metode analisis.
d) BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Membahas atau menguraikan tentang deskripsi obyek penelitian, analisis
dan pengolahan data yang telah diperoleh dan kemudian menginterpretasikan.
e)

BAB V : PENUTUP
Bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan

pengolahan data yang telah dilakukan, serta memuat tentang saran yang dapat
berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan penelitian lain.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 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). Oleh karena itu UMKM perlu
mendapat perhatian dari pemerintah. Delam pengertian UMKM yang diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa:
”Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah
atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau
usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

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 :

14
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Tabel 2.1
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.
Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan
menengah yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam
Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum berdasarkan
undang-undang.
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. Sejak krisis moneter yang
diawali tahun 1997, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan
melakukan PHK massal terhadap karyawannya. Berbeda dengan UMKM yang
tetap bertahan di dalam krisis dengan segala keterbatasannya. UMKM berperan
besar dalam mengurangi angka pengangguran, bahkan fenomena PHK menjadikan

Indonesia Banking School

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

16

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).
Menurut 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. Menurut Bank
Dunia, UMKM dapat dikelompokan dalam tiga jenis, yaitu : usaha mikro (jumlah
karyawan 10 orang); Usaha kecil (jumlah karyawan 30 orang) dan usaha menengah
(jumlah karyawan hingga 300 orang).

Tabel 2.2
Karakteristik UMKM
Ukuran Usaha
Usaha Mikro

Karakteristik
1. Jenis barang/komoditi tidak
selalu tetap; sewaktu-waktu
dapat berganti.
2. Tempat usahanya tidak selalu
menetap; sewaktu-waktu dapat
pindah tempat.
3. Belum melakukan administrasi
keuangan
yang sederhana
sekalipun.
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Usaha Kecil

4. Tidak memisahkan keuangan
keluarga dengan keuangan
usaha.
5. Sumber
daya
manusia
(pengusaha) belum memiliki
jiwa wirausaha yang memadai.
6. Tingkat pendidikan rata-rata
relatif sangat rendah.
7. Umumnya belum akses kepada
perbankan, namun sebagian
sudah akses ke lembaga
keuangan non bank.
8. Umumnya tidak memiliki izin
usaha atau persyaratan legalitas
lainnya termasuk NPWP.
9. Contoh: Usaha perdagangan
seperti kaki lima serta pedagang
di pasar.
1. Jenis barang/komoditi yang
diusahakan umumnya sudah
tetap tidak gampang berubah.
2. Lokasi/tempat usaha umumnya
sudah menetap tidak berpindahpindah.
3. Pada
umumnya
sudah
melakukan
administrasi
keuangan
walau
masih
sederhana.
4. Keuangan perusahaan sudah
mulai
dipisahkan
dengan
keuangan keluarga.
5. Sudah membuat neraca usaha.
6. Sudah memiliki izin usaha dan
persyaratan legalitas lainnya
termasuk NPWP.
7. Sumber
daya
manusia
(pengusaha)
memiliki
pengalaman dalam berwira
usaha.
8. Sebagian sudah akses ke
perbankan dalam keperluan
modal.
9. Sebagian besar belum dapat
membuat manajemen usaha
dengan baik seperti business
planning.
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Usaha Menengah

10. Contoh: Pedagang di pasar
grosir (agen) dan pedagang
pengumpul lainnya.
1. Memiliki manajemen dan
organisasi yang lebih baik,
dengan pembagian tugas yang
jelas antara lain, bagian
keuangan, bagian pemasaran
dan bagian produksi.
2. Telah melakukan manajemen
keuangan dengan menerapkan
sistem akuntansi dengan teratur
sehingga memudahkan untuk
auditing dan penilaian atau
pemeriksaan termasuk oleh
perbankan.
3. Telah melakukan aturan atau
pengelolaan dan organisasi
perburuhan.
4. Sudah memiliki persyaratan
legalitas antara lain izin
tetangga.
5. Sudah memiliki akses kepada
sumber-sumber
pendanaan
perbankan.
6. Pada umumnya telah memiliki
sumber daya manusia yang
terlatih dan terdidik.
7. Contoh: Usaha pertambangan
batu gunung untuk kontruksi
dan marmer buatan.

Sumber: 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
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cukup besar, terutama bagi sektor-sektor ekonomi UMKM yang menyumbangkan
PDB dalam porsi besar.

2.2 Bank Syariah
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah Pasal 1 Bank Syariah adalah:
“Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yang dan
menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah
yang dalam kegiatannya untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”
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 dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan dengan
prinsip syariah. Bank syariah adalah Lembaga keuangan yang menjalankan
usahanya dan pengoperasiannya berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits.
(Muhammad, 2014). Bank syariah dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan yang
melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada
masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah
berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits.
a.

Prinsip, Tujuan, dan Kegiatan Bank Syariah
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Prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba,
maisir, gharar, haram, dan zalim. Pengertian dari prinsip tersebut, yaitu
(Wangsawidjaja, 2012):
1.

Riba, yaitu sesuatu yang dilakukan dengan adanya penambahan pendapatan
secara tidak sah (bathil), Atau adanya suatu penambahan nilai yang diambil
secara zalim.

2.

Maisir, yaitu transaksi yang menggantungkan kepada sesuatu keadaan yang
tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

3.

Gharar, yaitu transaksi yang objeknya atau barangnya tidak jelas, tidak
dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat
transaksi dilakukan.

4.

Haram, yaitu transaksi yang objeknya atau barangnya dilarang dalam syariah.

5.

Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya,
atau menguntungkan salah satu pihak dan ada pihak yang di rugikan.
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 juga mempunyai beberapa tujuan diantaranya,
sebagai berikut (Sudarsono, 2007):
a.

Untuk mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalat secara islam,
bermuamalat yang berhubungan dengan perbankan, sehingga terhindar dari
praktek-praktek riba, usaha/perdagangan tidak mengandung unsur gharar
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(tipuan), dimana hal tersebut dilarang dalam islam, yang bisa menimbulkan
dampak terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
b.

Untuk menciptakan keadilan dibidang ekonomi dengan cara meratakan
pedapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak ada kesenjangan yang besar
antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.

c.

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membuka peluang
usaha terutama bagi kelompok miskin, dengan mengarahkan kepada kegiatan
usaha yang lebih produktif sehingga menciptakan kemandirian dalam
berusaha.

d.

Untuk menanggulangi masalah dalam kemiskinan, sebagai bentuk dalam
membantu progam utama dari negara.

e.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Sering terjadinya Inflasi dapat
membuat memperburuk kestabilan ekonomi. Dengan adanya aktivitas ekonomi
dari bank syariah dapat mampu dalam menjaga stabilitas ekonomi, dan juga
dapat menghindari dari persaingan lembaga keuangan yang tidak sehat.

f.

Untuk menghilangkan dari ketergantungan umat islam terhadap bank nonsyariah.
Menurut Undang - Undang No 21 tentang perbankan syariah, 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.
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Bank syariah juga menghimpun dana wakaf uang yang nantinya disalurkan kepada
pengelola wakaf (nazhir).
Dalam menjalankan perannya, bank syariah akan dapat mampu
menjalankan kegiatannya secara maksimal. Adanya kegiatan bank syariah antara
lain, sebagai berikut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2002):
1.

Manajer investasi, yaitu yang mengelolah investasi atas dana nasabah dengan
menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi.

2.

Investor, yaitu yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana
nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi
yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai
nisbah yang di sepakati antara bank dan pemilik dana.

3.

Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, yaitu sama seperti bank
non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4.

Pengemban fungsi sosial, ysitu berupa pengolahan dana zakat, infaq, shadaqah
serta pinjaman kebajikan (qardhul hasan) sesuai prinsip syariah.

b. Perkembangan Bank Umum Syariah
Perkembangan perbankan syariah semakin lama semakin berkembang,
terutama dari Bank Umum Syariah (BUS) yang semakin tahun semakin bertambah
jumlahnya. Pada tahun 2016, jumlah bank umum syariah yang aktif beroperasi
sebanyak 13 BUS. Sebagai berikut:
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Tabel 2.3
Jumlah Bank Umum Syariah
Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

Bank Umum Syariah

11

11

12

12

13

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2.3 Teori Pembiayaan
Di dunia perbankan mengenal istilah tentang perkreditan dan juga
pembiayaan. Kata perkreditan digunakan di dunia perbankan konvensional
sedangkan kata pembiayaan digunakan di dunia perbankan syariah.
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)
Pengertian pembiayaan/kredit menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998
yaitu:
“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Indonesia Banking School

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

24

Jenis-jenis kredit dibagi menjadi tiga jenis kredit, yaitu (Ikatan Bankir
Indonesia, 2014):
1.

Kredit konsumer
Kredit konsumer adalah kredit yang diberikan untuk pembelian yang bersifat
konsumtif atau di gunakan untuk pribadi. Contoh kredit konsumer adalah: kredit
pemilikan rumah, kredit pemilikan kendaraan bermotor, kredit tanpa agunan,
kredit muti guna, dan kartu kredit.

2.

Kredit ritel
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). contoh kredit ritel adalah kredit
modal kerja, dan kredit investasi.

3.

Kredit wholesale
Kredit wholesale hampir sama dengan kredit ritel tapi yang membedakan adalah
loan size.
Membentuk kebijaksanaan pembiayaan yang baik dengan adanya kerja sama

yang erat dari semua pihak manajemen sesuai dengan porsinya masing-masing
dalam mengelola informasi ekstern/intern untuk menjadikan suatu kebijaksanaan.
Kebijaksanaan pembiayaan ditetapkan dengan tiga asas pokok, yaitu (Muljono,
2001):
a.

Asas likuiditas, yaitu suatu bank harus mempunyai asas yang menjaga
likuiditasnya, karena jika bank tidak likuid akan mengakibatkan kehilangan
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kepercayaan nasabahnya atau masyarakat. Suatu bank bisa dikatakan likuid
apabila memenuhi beberapa kriteria antara lain:
1.

Suatu bank memiliki cash asset yang cukup akan digunakan untuk memenuhi
likuiditasnya.

2.

Suatu bank memiliki asset lain yang dapat dicairkan sewaktu-waktu diperlukan
dan tanpa mengalami penurunan nilai pasarannya.

3.

Suatu bank mempunyai dapat menciptakan cash assets baru dengan
menggunakan bentuk utang.

4.

Pengelolaan likuiditas meliputi kegiatan yang direncanakan dan disediakan
kebutuhan likuiditas untuk memenuhi dari ketentuan kebijakan moneter yang
berlaku dan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerjanya sendiri.

b.

Asas solvabilitas, yaitu usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana
dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit. Dalam kebijaksanaan
perkreditan bank harus pandai dalam mengelolah dana masyarakat. baik dalam
bidang pembiayaan, surat-surat berharga pada suatu tingkat risiko kegagalan
yang sekecil mungkin. Jadi masalah inilah yang menjadi permasalahan di
manajemen suatu bank, yang dimana bank harus pandai dalam pemberian
pembiayaan secara tepat. Sehingga dari pembiayaan yang diberikan sesuai
dengan tepat waktunya yang telah dijanjikan.

c.

Asas rentabilitas, yaitu dimana setiap kegiatan usaha akan selalu
mengharapkan laba yang besar. Laba yang besar baik untuk mempertahankan
eksistensi maupun untuk keperluan mengembangkan diri usaha. Laba yang
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diperoleh dari pembiayaan, yaitu berupa selisih antara biaya dana dengan
pendapatan bunga yang diterima dari para debitur.
Selain asas –asas diatas, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan
pembiayaan yaitu (Muljono, 2001):
1. Keadaan suatu perekonomian negara (inflasi, kurs, suku bunga, jumlah uang
beredar, expor dan perkembangan politik).
2. Kebijakan moneter.
3. Kemampuan bank dalam mengumpulkan dana dengan biaya yang relatif
murah.
4. Volume permintaan kredit dari masyarakat bisnis.
5. Tingkat (besarnya) laba yang diharapkan.
6. Kemampuan manajemen bank itu sendiri.
7. Persaingan antara bank-bank/lembaga keuangan lainnya yang memasarkan
jasa pembiayaan.
Dalam pembiayaan atau perkreditan memiliki prinsip-prinsip dalam menganalisis
pembiayaan yaitu dengan prinsip 5C dan 7P (Ikatan Bankir Indonesia, 2014):
Prinsip 5C :
1.

Character : menilai karakter calon nasabah pembiayaan.

2.

Capacity :menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang
usahanya.

3.

Capital: penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara
keseluruhan, atau untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah
pembiayaan dalam menjalankan usahanya.
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4.

Condition of economy: penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun
luar negeri. Untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha yang
dijalankan nasabah pembiayaan,

5.

Collateral: penilaian atas agunan yang dimiliki oleh calon nasabah
pembiayaan.
Analisis 7P :

1.

Personality : bank menilai dari kepribadian calon nasabah pembiayaan.

2.

Purpose: bank harus mengetahui tujuan dari calon nasabah pembiayaan dalam
mengajukan pembiayaan.

3.

Party : bank memilih kelompok usaha/ industri dalam pemberian pembiayaan.

4.

Payment : Bank menilai kemampuan calan nasabah dalam membayar
pembiayaan atau mengembalikan uang yang di pinjam.

5.

Prospect : bank melihat usaha yang dilakukan calon nasabah pembiayaan
apakah prospek usaha yang dijalankan adalah usaha jangka pendek atau
panjang.

6.

Profitability : bank menilai usaha yang dijalankan calon nasabah tersebut
apakah akan memberikan keuntungan.

7.

Protection : bank menilai apakah calon nasabah mempunyai jaminan
perlindungan baik usahanya ataupun individunya.

2.3.1

Pembiayaan Syariah
Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 yaitu:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
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pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah
jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”
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 PBI No.13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva
bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan
dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:
a.

Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah.

b.

Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam ijarah
muntahiyah bit tamlik.

c.

Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam,dan istisna.

d.

Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard.

e.

Transaksi pijam meminjam dalam bentuk ijarah atau transaksi multi jasa.
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
(Yusuf, Ahmad, & Aziz, 2009).
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Fungsi pembiayaan dalam menjalankan prinsip syariah bukan hanya untuk
mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga
untuk menciptakan bisnis yang aman, diantaranya:
1.

Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah dengan menerapkan sistem
bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.

2.

Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional
dikarenakan tidak mampu memenuhi persyaratan yang di tetapkan oleh bank
konvensional.

3.

Membantu masyarakat yang dalam segi ekonominya lemah dari permainan
rentenir (Yusuf, Ahmad, & Aziz, 2009).

Pembiayaan memiliki beberapa prinsip yang sangat penting, yaitu (Adesy, 2016):
a.

Prinsip syariah
Dalam prinsip syariah operasional pendanaan harus selaras dengan kaidah-

kaidah al- qur’an dan hadits, dalam menginvestasikan asset atau uang harus
memperhatikan hukum-hukum syara’ dalam bermuamalat.
b.

Kemaslahatan Umum
Bank Islam harus memprioritaskan dalam menginvestasi asset-asetnya

dengan prioritas ekonomi ummat, dalam batas kemampuan bank Islam yang sejalan
dengan maqasid syariah. Maka diharuskan kita untuk menginvestasikan
kemaslahatan umat dengan mendahulukan daruriyat, kemudian hajat baru
tahsiniyat.
c.

Prinsip Kemungkinan Profit
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Kemungkinan profit merupakan penentu dalam kelayakan ekonomi untuk
investasi dalam bidang apapun, dengan demikian bank Islam harus memiliki proyek
yang protektif untuk menghasilkan profit.
d.

Kriteria Individu dan Pengalaman nasabah
Dalam mencari partner dalam kerjasama, bank Islam harus memilih partner

yang mempunyai kepribadian Islam yang kuat dan moralitas sosial yang bagus,
serta mempunyai etos kerja yang tinggi.
e.

Kemaslahatan Sumber Finansial Nasabah
Tujuan menganalisis kemaslahatan sumber financial nasabah yaitu untuk

mengetahui seberapa

kemampuan nasabah

dalam memenuhi

kewajiban

keuangannya. Untuk menghindari pembiayaan yang macet.
f.

Jaminan
Pada dasarnya partner atau mitra tidak menanggung risiko akibat

operasional, kecuali jika lalai atau melanggar syarat-syarat yang telah disepakati
bersama.
Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat
kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan yaitu:
1.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli (ba’i)
Prinsip jual beli karena adanya suatu perpindahan kepemilikan barang atau

benda.. Dimana bank akan membeli terlebih dahulu, kemudian bank menjual
barang tersubut kepada nasabah dengan menggunakan harga beli ditambah
keuntungan (margin). Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk
pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut (Muhammad, 2014):
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a.

Pembiayaan Al-Murabahah
Pembiayaan murabahah adalah jual beli dengan harga asal ditambah

keuntungan yang disepakati antar pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank
menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba
dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jadi Pembiayaan murabahah
adalah jual beli barang dimana penjual menyebutkan harga pokok dan keuntungan
yang diinginkan. Pembayaran murabahah dapat dilakukan diawal, diakhir, atau
diangsur.
a.

Pembiayaan As-Salam
Pembiayaan Salam adalah jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan

pemesan memberikan uangnya ditempat akad sesuai dengan harga barang yang di
pesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan
menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan
dengan segera. Pembiayaan Salam adalah jual beli pemesanan dengan ciri-ciri
tertentu, dengan pembayaran di awal, sedang penyerahan barang di akhir waktu.
Akad salam ini cenderung ke bidang agriculture (pertanian, termasuk di dalamnya
perikanan dan peternakan).
b.

Pembiayaan istishna
Pembiayaan Istishna adalah merupakan bagian dari pembiayaan salam

namun pembiayaan istishna biasanya digunakan di bidang manufaktur. Seluruh
ketentuan

pembiayaan

istishna

mengikuti

pembiayaan

salam

namun

pembayarannya dapat dilakukan beberapa kali pembayaran. Pembiayaan Istishna
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adalah adalah jual beli pemesanan dengan spesifikasi tertentu dengan pembayaran
bisa di awal, atau di akhir waktu, atau diangsur, sesuai kesepakatan.
2.

Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah)
Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa

melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri, yang
disewa dalam hal ini bank menyewakan peralatan nasabah dengan biaya yang telah
ditetapkan secara pasti sebelumnya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah
barang, maka pada ijarah objek transaksi adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank
dapat menjual barang yang sebelumnya pernah disewakan kepada nasabah.
3.

Prinsip bagi hasil

Prinsip bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian usaha
antara penyedia dana dengan pengolah dana. Produk pembiayaan yang didasarkan
pada prinsip bagi hasil meliputi:
a.

Pembiayaan musyarakah
Pembiayaan musyarakah akad kerja sama antara 2 pihak atau lebih yang

saling berpartisipasi dalam modal dengan sistem bagi hasil. Dalam hal ini pihak
yang bekerja sama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang,
skill, ataupun asset-asset lainnya.
b.

Pembiayan mudharabah
Pembiayan mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal

dengan pengelola modal untuk melakukan usaha dengan sistem bagi hasil. Dalam
hal ini pihak yang memberikan modal hanya satu pihak.
4.

Pembiayaan dengan akad pelengkap
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Akad ini tidak untuk mencari keutungan, tetapi untuk mempermudah
pelaksanan pembiayaan dalam bank. Namun, dalam akad pelengkap ini dibolehkan
untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan atau upah (Fee). Adapun
jenis-jenis akad pelengkap ini meliputi:
a.

Hawalah (alih hutang-piutang) adalah akad pengalihan hutang (uang/barang)
dari satu pihak ke pihak lain. Contoh: anjak piutang.

b.

Rahn (gadai) adalah menahan harta (barang) milik seseorang untuk
mendapatkan pinjaman. Contoh : Gadai emas

c.

Qardh adalah memberikan manfaat harta pada orang lain dalam batas waktu
tertentu.

d.

Wakalah (perwakilan) adalah memosisikan orang lain sebagai pengganti untuk
menyelesaikan suatu urusan. Contoh : transfer

e.

Kafalah (garansi bank) adalah penjaminan terhadap tertanggung atas
kewajibannya. Contoh : Bank garansi

f.

Wadiah : mewakilkan orang lain untuk menjaga barang. Atau memindahkan
tanggung jawab penjagaan barang kepada orang lain. Contoh Safe Deposit Box.

2.4 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.
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Faktor-faktor dari dalam bank atau yang mempengaruhi manajemen bank,
antara lain berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan strategi oprasional bank,
yaitu:
a. Struktur oraganisasi bank yang mempengaruhi proses pengambilan
keputusan, kebijakan atau perencanaan.
b. Budaya kerja perusahaan (corporate culture)
c. Filosofi dan gaya manajemen.
d. Strategi segmentasi pasar dan jaringan kantor
e. Ketersediaan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi.
f. Komitmen pemilik terhadap pengembangan usaha bank.
Faktor eksternal yang mempengaruhi manajemen bank adalah:
a. Kebijakan moneter
b. Fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi
c. volatilitas tingkat bunga
d. Sekuritisasi
e. Treasury management
f. Globalisasi
g. Persaingan antar bank maupun lembaga keuangan nonbank
h. Perkembagan teknologi
i. Inovasi instrument keuagan.
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2.5 Rasio Keuangan
Rasio keuangan adalah merupakan teknik analisis dalam bidang manajemen
keuangan untuk mengukur kondisi suatu perusahaan dalam periode tertentu. Untuk
penelitian ini penulis akan membahas tentang rasio Non Performing Financing
(NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR).

2.5.1

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.
Semakin tinggi rasio FDR, semakin rendah kemampuan likuiditas bank
dalam memenuhi kewajiban kepada deposan/nasabah. Di sisi lain tingginya rasio
FDR akan menunjukkan pendapatan bank yang semakin besar didapat, tetapi FDR
akan menyebabkan suatu bank menjadi tidak likuid sehingga akan adanya risiko
likuiditas yang timbul karena rasio FDR-nya yang tinggi.
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.
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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
𝑥 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎

Menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016 dari OJK
pembiayaan yang disalurkan terdiri dari pembiayaan kepada bank lain dan
masyarakat baik individu maupun perusahaan. Surat berharga sebagai penempatam
dana meliputi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Berharga Pasar Modal
Syariah (SBPM Syariah), Surat Berharga Pasar Uang Syariah (SBPU Syariah),
Sertifikat Reksa dana Syariah, Sukuk Subordinasi, Sukuk Lainnya, dan SBPM
Syariah Lainnya menjadi alternatif lainnya penempatan excess likuiditas yang
sedang dialami perbankan syariah.
Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tahun 2004 tentang
kreteria penetapan peringkat profil resiko likuiditas sebagai berikut:
Tabel 2.4
Kriteria Penetapan Peringkat Profil Resiko Likuiditas (FDR)
Peringkat Kriteria
1
FDR < 75%
2
75% < FDR < 85%
3
85% < FDR < 100%
4
100% < FDR < 120%
5
FDR > 120%
Sumber : Bank Indonesia

Keterangan
Sangat Sehat
Sehat
Cukup Sehat
Kurang Sehat
Tidak Sehat
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2.5.2

Hubungan FDR dengan pembiayaan UMKM
Rasio FDR merupakan salah satu penilaian likuiditas suatu bank. Semakin

tinggi angka rasio FDR suatu bank, berarti bank tersebut kurang likuid dikarenakan
jumlah dana yang disalurkan untuk pembiayaan semakin besar. Sehingga semakin
tingginya rasio FDR menujukkan bahwa semakin besar jumlah pembiayaan sektor
UMKM yang disalurkan.

2.5.3

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
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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).
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). NPF
merupakan aktiva produktif bagi bank syariah. Menurut peraturan bank Indonesia
nomor 8/21/PBI/2006 aktiva produktif meliputi:
a. Penempatan dana pada Bank Indonesia;
b. Penempatan dana pada bank lain;
c. Investasi melalui Surat Berharga Bank Indonesia Syariah;
d. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara;
e. Pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah, piutang salam, piutang
istishna, piutang ijarah, piutang qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan
musyarakah
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Menurut Peraturan Bank Indonesia Pasal 2 Ayat 3 Penetapan pada Cadangan
Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aktiva produktif ditetapkan sekurangkurangnya sebesar:
a.

5% dari aktiva produktif dalam perhatian khusus

b.

15% dari aktiva produktif kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan

c.

50% dari aktiva produktif diragukan setelah dikurangi nilai agunan

d.

100% dari aktiva produktif macet setelah dikurangi nilai agunan
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
100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛

Rasio NPF untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang
dihadapi oleh bank syariah. Dimana semakin tingginya rasio NPF akan
menunjukkan kualitas pembiayaan syariah semakin buruk. Nilai rasio ini
kemudian dibandingkan dengan kriteria kesahatan NPF yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia untuk bank syariah, sebagai berikut:
Tabel 2.5
Kriteria Penetapan Peringkat Profil Resiko Pembiayaan (NPF)
Peringkat
1
2
3
4
5

Kriteria
NPF < 2%
2% < NPF <5%
5% < NPF < 8%
8% < NPF 12%
NPF > 12%

Keterangan
Sangat Sehat
Sehat
Cukup Sehat
Kurang Sehat
Tidak Sehat
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Sumber : Bank Indonesia
Ketidak lancaran nasabah membayar angsuran maupun bagi hasil atau profit
margin pembiayaan akan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan umum.
Menurut Sistem Informasi Debitur (SID) kolektabilitas dikategorikan menjadi lima
macam, berdasarkan waktu tunggakan.
Tabel 2.6
Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan
Kolektibilitas Kualitas Pembiayaan
1
Lancar

Lama Hari
Tidak terdapat tunggakan
pokok dan/atau return pada
bank
2
Dalam Perhatian Khusus Terdapat tunggakan pokok
dan/atau return pada bank
sampai dengan 90 hari
3
Kurang Lancar
Terdapat tunggakan pokok
dan/atau return pada bank
sampai dengan 120 hari
4
Diragukan
Terdapat tunggakan pokok
dan/atau return pada bank
sampai dengan 180 hari
5
Macet
Terdapat tunggakan pokok
dan/atau return pada bank
> 180 hari
Sumber: Bank Indonesia

2.5.4

Hubungan (NPF) dengan pembiayaan UMKM
Jika suatu bank memiliki NPF yang terus meningkat akan menyebabkan

turunnya profitabilitas serta kepercayaan nasabah kepada Bank Syariah tersebut,
yang pada akhirnya nasabah enggan untuk menaruh dananya dibank syariah
tersebut. Dengan demikian NPF akan meyebabkan turunya jumlah pembiayaan
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yang akan disalurkan oleh bank. Dan sebaliknya penurunan NPF akan
meningkatkan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah.

2.5.5

Hubungan faktor internal dengan pembiayaan UMKM

Menurut (Samoye & Christopher, 2009) membuktikan bahwa karakteristik
perbankan (bank’s deposit to capital ratio, loan to capital to capital ratio, natural
log of bank’s own assets) berpengaruh signifikan terhadap kredit. Dengan adanya
pertumbuhan modal dan asset bank yang mengalami peningkatan membuat
pemberian pembiayaan/kredit mengalami peningkatan.

2.6 Faktor Eksternal
Faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bank atau yang
mempengaruhi manajemen bank disebabkan dari faktor ekonomi makro. Beberapa
faktor ekonomi makro yang akan penulis gunakan dalam menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi alokasi pembiayaan perbankan syariah kepada UMKM di
Indonesia adalah tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah.

2.7 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
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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):
1) Menurunya tingkat kesejahteraan masyarakat : Inflasi dapat menyebabkan daya
beli masyarakat menjadi berkurang. Kenaikan upah tidak secepat seperti kenaikan
harga. Sehingga masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya

yang

menimbulkan menurunnya kesejahteraan masyarakat.
2) Memperburuk distribusi pendapatan : Inflasi akan menyebabkan tidak meratanya
pembagian pendapatan diantara golongan orang yang berpendapatan tetap dengan
para pemilik yang mempunyai kekayaan tetap. Karena bagi orang yang memiliki
pendapatan tetap, inflasi akan mengakibatkan nilai riil dari pendapatan menurun.
Sedangkan bagi pemilik kekayaan tetap, inflasi akan mengakibatkan nilai riil dari
kekayaan itu bisa tetap atau bertambah. Atau dapat disimpulkan seseorang yang
kaya akan tetap kaya, yang miskin akan tetap miskin.
3) Terganggunya Stabilitas Ekonomi : Inflasi menganggu stabilitas ekonomi akan
mengacaukan stabilitas dalam perekonomian suatu negara, karena adanya perilaku
yang berspekulasi dari masyarakat. Sehingga merusak perkiraan atas kondisi
dimasa depan (ekspetasi).
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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).

2.7.1

Hubungan Inflasi terhadap Pembiayaan UMKM
Jika inflasi naik akan membuat harga-harga barang juga akan naik, maka

masyarakat akan mengurangi saving yang akan mempengaruhi dana perbankan
menjadi menurun, sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan
perbankan karena kekurangan likuiditas.
Naik turunnya inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan kepada
UMKM. Jika terjadi kenaikan inflasi BUS akan tetap memberikan pembiayaan
dikarenakan akad BUS berbasis sektor riil sehingga pembiayaan untuk sektor
UMKM tetap diberikan/ tidak menurun (Rahmawan, 2017).

2.8 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).
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Kurs memiliki lima jenis sistem utama yang berlaku, yaitu (Triyono, 2008):
a. Sistem kurs mengambang
Kurs ditentukan oleh mekanisme pasar yang adanya atau tanpa adanya
campur tangan dari pemerintah dalam upaya stabilisasi dengan melalui kebijakan
moneter. Apabila adanya campur tangan dari pemerintah maka sistem ini
dinamakan sebagai mengambang terkendali.
b. Sistem kurs tertambat
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.
c. Sistem kurs tertambat merangkak
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.
d. Sistem sekeranjang mata uang
Sistem sekeranjang mata uang adalah sistem yang menawarkan stabilisasi
mata uang suatu negara karena adanya pergerakan mata uangnya disebar dalam
sekeranjang mata uang. Mata uang yang dimasukan dalam keranjang ditentukan
oleh besarnya peranan dalam membiayai perdagangan suatu negara.
e. Sistem kurs tetap
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Sistem kurs tetap adalah dimana suatu negara menetapkan 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).

2.8.1

Hubungan Nilai Tukar (Kurs) terhadap Pembiayaan UMKM
Jika nilai tukar rupiah naik maka akan mempengaruhi daya beli masyarakat,

jika nilai tukar rupiah melemah maka akan berdampak pada daya beli masyarakat
dikarenakan kenaikan harga barang domestik yang akan mempengaruhi dana pihak
ketiga di bank, dikarenakan masyarakat akan mengambil uangnya dibank untuk
membeli barang tersebut. Sehingga membuat dana pihak ketiga sedikit dan
mengakibatkan penyaluran pembiayaan menjadi menurun.

2.9

Hubungan Faktor Eksternal terhadap Pembiayaan UMKM

Menurut (Samoye & Christopher, 2009) faktor makro ekonomi mempengaruhi
pembiayaan bank, faktor tersebut adalah inflasi dan nilai tukar. Peningkatan inflasi
dapat mendorong bank untuk membatasi pinjaman sedangkan depresiasi nilai tukar
mendorong industri untuk meningkatan pinjaman jangka panjang. Jadi faktor
eksternal dapat mempengaruhi bank dalam memberikan pinjaman.
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2.10

Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu mengenai Financing to Deposit Ratio, Non Performing

Loan, Inflasi dan Nilai Tukar yang mempengaruhi pembiayaan syariah kepada
UMKM pada BUS di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu
mengenai tema yang sama sebagai berikut:
Tabel 2.7
Penelitian terdahulu
Judul dan Peneliti
(Tahun)
Nurdiyah
dan
Any Isvandiari
(2016)
“Faktor internal
dan
faktor
eksternal
yang
mempengaruhi
alokasi
pembiayaan
usaha
kecil
menengah (studi
pada bank syariah
indonesia)”
Wida Purwidianti
dan
Arini
Hidayah
(2014)
“Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhi
Alokasi
Pembiayaan
Perbankan
Syariah
Untuk
Usaha
Mikro
Kecil
dan
Menengah
di
Indonesia”

Variabel

Metode
Penelitian
Y = pembiayaan UKM Analisis
Bank syariah
regresi
X1 = tingkat margin.
berganda
X2 = Financing to
deposit ratio (FDR).
X3 = Inflasi.
X4 = Product domestic
bruto (PDB).

Y : Pembiayaan untuk Analisis
UMKM;
regresi
X1 : Dana Pihak Ketiga berganda
X2 : Capital Adequacy
Ratio
X3 : Non Performing
Financing
X4 : Return on Asset
X5 : Tingkat Inflasi.

Hasil
1. Tingkat margin tidak
berpengaruh
terhadap
pembiayaan UKM.
2.FDR
berpengaruh
terhadap pembiayaan UKM.
3.Inflasi tidak berpengaruh
terhadap pembiayaan UKM.
4.PDB tidak berpengaruh
terhadap pembiayaan UKM.

1. Dana pihak ketiga
mempunyai
pengaruh
positif signifikan terhadap
pembiayaan
perbankan
syariah untuk UMKM.
1.Capital
Adequacy
Ratio(CAR)
tidak
mempunyai
pengaruh
positif terhadap pembiayaan
perbankan syariah.
2.Non performing financing
mempunyai
pengaruh
positif
terhadap
pembiayaan
perbankan
syariah untuk UMKM.
3.Return on Asset (ROA)
tidak mempunyai pengaruh
positif terhadap pembiayaan
perbankan syariah untuk
UMKM
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4.Tingkat
inflasi
mempunyai
pengaruh
positif terhadap pembiayaan
perbankan syariah untuk
UMKM.
Rina Destiana
(2016)
”Analisis FaktorFaktor
Internal
Yang
Mempengaruhi
Pembiayaan Usaha
Mikro Kecil Dan
Menengah
(UMKM)
Pada
Bank Syariah Di
Indonesia”

Y : Pembiayaan untuk
UMKM;
X1 : Dana Pihak Ketiga
X2 : Capital (CAR)
X3 : Profitabilitas (ROA)
X4 : Risiko (NPF)
X5 : likuiditas (FDR).

Analisis
regresi
berganda

Gina
Rhamdina
Akbar
( 2013 )
“Analisa
faktorfaktor
yang
mempengaruhi
porsi pembiayaan
usaha mikro, kecil,
dan menengah yang
disakurkan
oleh
bank umum syariah
di indonesia.”

Y : Pembiayaan untuk
UMKM;
X1 :
Ukuran bank
(Banksize)
X2 : ROA
X3 : NPF
X4 : PDB

Analisis
metode data
panel

AYU
SHINTA
RAHMAWAN
(2017)
“Pengaruh Faktor
internal
Dan
Eksternal
Pembiayaan Bank
Umum
Syariah
Untuk
Sektor
UMKM
Di
Indonesia”

Y : Pembiayaan untuk
UMKM;
X1 : FDR
X2 : NPF
X3 : ROA
X4 : Banksize
X5 : Inflasi.
X6 : BI Rate
X7 : PDB
X8 : BSBIS.

Analisis
metode data
panel

1.DPK berpengaruh positif
signifikan
terhadap
pembiayaan UMKM pada
bank syariah di Indonesia.
2. Permodalan (CAR) tidak
berpengaruh positif signifikan
terhadap pembiayaan UMKM
pada bank syariah di Indonesia.
3. Profitabilitas (ROA) tidak
berpengaruh positif signifikan
terhadap pembiayaan UMKM
pada bank syariah di Indonesia.
4.
Risiko
(NPF)
tidak
berpengaruh negatif signifikan
terhadap pembiayaan UMKM
pada bank syariah di Indonesia.
5.
Likuiditas
(FDR)
berpengaruh positif signifikan
terhadap pembiayaan UMKM
pada bank syariah di Indonesia.
1.Ukuran bank (Banksize)
berpengaruh
terhadap
pembiayaan UMKM.
2.ROA tidak berpengaruh
terhadap pembiayaan UMKM.
3.NPF tidak berpengaruh
terhadap pembiayaan UMKM.
4.PDB tidak berpengaruh
terhadap pembiayaan UMKM.

1.FDR berpengaruh signifikan
positif terhadap pembiayaan
syariah sektor UMKM.
2. NPF berpengaruh signifikan
negatif terhadap pembiayaan
syariah sektor UMKM.
3.ROA berpengaruh signifikan
positif terhadap pembiayaan
syariah sektor UMKM.
4.Banksize
berpengaruh
signifikan positif terhadap
pembiayaan syariah sektor
UMKM.
5.Inflasi tidak berpengaruh
signifikan
terhadap
perkembangan
pembiayaan
sektor UMKM
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Nova Ligina Pitono
2017
“Pengaruh Jumlah
Dana Pihak Ketiga,
Inflasi, Nilai Tukar
Rupiah,
dan
Pendapatan Margin
Terhadap Alokasi
Pembiayaan Usaha
Mikro, Kecil, dan
Menengah
Pada
Bank
Rakyat
Indonesia Syariah
Periode
20092016”

Y : Alokasi Pembiayaan
untuk UMKM;
X1 : Jumlah DPK
X2 : Inflasi
X3 : Nilai Tukar Rupiah
X4 : Pendapatan Margin

Analisis
regresi
berganda

Ulfa Rizki Utami
2018
“Pengaruh faktor
internal terhadap
pembiayaan usaha
kecil dan menengah
pada Bank Umum
Syariah
(Tahun
2012-2014)

Y : Pembiayaan untuk
UKM;
X1 : Jumlah DPK
X2 : Inflasi
X3 : Tingkat Margin

OLS
(ordinary
last square)

6.BI
Rate
berpengaruh
signifikan positif terhadap
pembiayaan syariah sektor
UMKM.
7.
Pertumbuhan
GDP
berpengaruh signifikan positif
terhadap pembiayaan syariah
sektor UMKM.
8.BSBIS
berpengaruh
signifikan positif terhadap
pembiayaan syariah sektor
UMKM.
1.jumlah dana pihak ketiga
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap alokasi pembiayaan
usaha kecil dan menengah
pada Bank
BRI Syariah tahun 2009-2016.
2.inflasi tidak berpengaruh
signifikan terhadap alokasi
pembiayaan usaha kecil dan
menengah pada Bank BRI
Syariah tahun
2009-2016.
3. nilai tukar rupiah (kurs)
berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap alokasi
pembiayaan usaha kecil dan
menengah
pada Bank BRI Syariah tahun
2009-2016.
4.
pendapatan
margin
berpengaruh
negatif
dan
signifikan
terhadap alokasi pembiayaan
usaha kecil dan menengah
pada Bank
BRI Syariah tahun 2009-2016.
1.jumlah dana pihak ketiga
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap alokasi pembiayaan
usaha kecil dan menengah
pada Bank Umum Syariah
tahun 2012-2014.
2.inflasi
tingkat margin
pengaruh signifikan
terhadap alokasi pembiayaan
usaha kecil dan menengah
pada Bank Umum Syariah
tahun 2012-2014.
3. tingkat margin pengaruh
signifikan
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RT.Shifni
Mafazatal
Hayat
2018
“ Faktor - Faktor
yang
mempengaruhi
pembiayaan Bank
Umum
Syariah
disektor UMKM
periode 2015 - 2016
”

Y : Pembiayaan BUS
disektor UMKM;
X1 : DPK
X2 : CAR
X3 : ROA
X4 : FDR
X5 : NPF

OLS
(ordinary
last square)

Danie Sabara
2016
“Pengaruh
Dana
Pihak
Ketiga
(DPK),
Capital
Adequecy
Ratio
(CAR), Financing
To Deposit Ratio
(FDR),
Non
Performing
Financing (NPF)
dan
Inflasi
Terhadap
Penyaluran
Pembiayaan Pada
Usaha Kecil Dan
Menengah (UKM.)
Pada BPRS di
Indonesia Tahun
2010-2015”

Y : Pembiayaan BPRS
disektor UKM;
X1 : DPK
X2 : CAR
X3 : FDR
X4 : NPF
X5 : Inflasi

Analisis
regresi
berganda

terhadap alokasi pembiayaan
usaha kecil dan menengah
pada Bank Umum Syariah
tahun 2012-2014.
1.DPK tidak berpengaruh
signifikan
terhadap
pembiayaan sektor UMKM.
2.CAR berpengaruh signifikan
terhadap pembiayaan sektor
UMKM.
3.ROA berpengaruh signifikan
terhadap pembiayaan sektor
UMKM.
4.FDR berpengaruh signifikan
terhadap pembiayaan sektor
UMKM.
5. NPF tidak berpengaruh
signifikan
terhadap
pembiayaan sektor UMKM
1.DPK berpengaruh signifikan
terhadap pembiayaan BPRS
sektor UKM.
2.CAR berpengaruh signifikan
terhadap pembiayaan BPRS
sektor UKM.
3.FDR tidak berpengaruh
signifikan
terhadap
pembiayaan BPRS sektor
UKM.
4.NPF berpengaruh signifikan
terhadap pembiayaan BPRS
sektor UKM.
5.Inflasi
berpengaruh
signifikan
terhadap
pembiayaan BPRS sektor
UKM.

Sumber: (Nurhidayah & Isvandiari, 2016), (Purwidianti & Hidayah, 2014),
(Destiana, 2016), (Akbar, 2013), (Rahmawan, 2017), (Pitono, 2017), (Utami,
2018), (Hayat, 2018), dan (Sabara, 2016)
Hal yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu
ialah tahun penelitan yang digunakan lebih baru, serta penelitian ini menggunakan
variabel bebas yang terdiri dari Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing

Indonesia Banking School

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

50

Financing (NPF), Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah. Serta pemilihan objek yaitu
dengan menggunakan Industri Bank Umum Syariah.

2.11

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada landasan teori yang telah diuraikan diatas, maka kerangka
pemikiran dari penelitian ini adalah:
Variabel Bebas

Variabel Terikat

Faktor internal Bank:
Hipotesis 1
FDR (X1)
Hipotesis 6
Hipotesis 2
NPF (X2)
Hipotesis 5
Faktor eksternal bank:

Alokasi pembiayaan
syariah sektor UMKM
pada BUS di Indonesia
(Y)

Hipotesis 3

Inflasi (X3)

Hipotesis 7
Nilai Tukar
Rupiah (X4)

Hipotesis 4

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
2.12

Hipotesis Penelitian

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

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.
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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.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 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.

3.2 Desain Penelitian
Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan
pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang
berlandasan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi
atau sampel tertentu, dengan menggunakan pengumpulan data instrumen
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, analisis data kuantitatif dengan
tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014).
Adapun pengertian metode penelitian deskriptif adalah metode yang
berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang
diteliti melalui data atau smapel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa
melakukan analisa dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono,
2012).
Penelitian kuantitatif dengan pendekatan desktiptif merupakan penelitian
bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka,
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dengan pengolahan ststistik (Sugiyono, 2011). 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.

3.3 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah berbagai aspek terkait seperti jenis
data,teknik penghimpunan data, dan sampel penelitian. Maka dari itu untuk jenis
data, teknik penghimpunan data, dan sampel penelitian ini, yaitu:

3.3.1 Jenis Data dan Teknik Penghimpunan Data
Secara umum dalam penelitian terdapat 2 jenis data antara lain pertama, data
primer (primary data) yaitu merupakan data murni yang diperoleh dari hasil
penelitian lapangan baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif, data tersebebut
didapat secara langsung dan masih memerlukan pengolahan labih lanjut sehingga
data tersebut dapat bisa diartikan. Kedua, data sekunder (secondary data) yaitu jenis
data yang dapat diperoleh melalui hasil dari pengolahan pihak kedua dan hasil
penelitian lapangannya baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Jenis data
sekunder ini didapatkan melalui monografi yang diterbitkan oleh masing-masing
lembaga, berbagai laporan mingguan/bulanan/triwulan/tahunan, buku profil,
literatur, majalah, dan publikasi data dari media surat kabar.
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Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan
teknik penghimpunan data yang digunakan adalah dengan teknik dokumentasi.
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.

3.3.2 Populasi dan Sampel
Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek yang mempunyai
kualitas dana karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah
penyaluran pembiayaan Industri Bank Umum Syariah (BUS) kepada UMKM yang
terdaftar resmi pada Otoritas Jasa Keuangan.
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling
sampel yang menggunakan dari total industri Bank Umum Syariah. Teknik
purposive sampling yaitu metode pemilian sampel diambil dari populasi yang
berdasarkan pertimbangan ataupun pengambilan sampel yang sudah ditetapkan
penulis (Hartono, 2013).

3.4 Variabel Penelitian dan Operasional Penelitian
1. Variabel Independen (X)
Variabel ini bisa disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent.
Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas, merupakan suatu
variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan/timbulnya variabel
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dependen (terikat). Variabel Independen dalam penelitian ini ada 4 yaitu Non
Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Inflasi, dan Nilai
tukar
a. 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.

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

c. Inflasi adalah Inflasi merupakan kenaikan harga-harga umum yang berlaku
dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya.
d. Nilai tukar adalah perbandingan nilai/harga pasar antara kedua mata uang
negara.
2. Variabel Dependen (Y)
Variabel ini bisa disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam
bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat, merupakan variabel yang
dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel
terikat 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
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uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi
hasil.

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, 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). Teknik pengolahan dan analisis data penelitian ini dapat
digambarkan pada (Gambar 3.1).

3.5.1 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
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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:
𝐘 = 𝝰 + 𝛃𝟑𝐗𝟑 + 𝛃𝟒𝐗𝟒 + 𝛆

Kemudian, dinotasikan sebagai berikut:
PUMKM = 𝝰 + 𝛃𝟑𝐈𝐍𝐅 + 𝛃𝟒𝐍𝐓 + 𝛆

Keterangan :
Y= Alokasi pembiayaan BUS kepada UMKM (PUMKM)
X1= NPF
X2= FDR
X3= Inflasi (INF)
X4= Nilai tukar (NT)
𝞪= Konstanta
β1…β6= Slope
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ε = Komponen error

3.5.2 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik adalah analisis untuk melakukan penilaian apakah dalam
sebuah model regresi linear terdapat masalah. Uji Asumsi Klasik meliputi:
1. Uji Normalitas
Uji Normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi variabel
pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Distribusi normal akan
membentuk suatu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan
dengan garis diagonalnya. Jika garis yang menggambarkan data sesungguhnya
mengikuti disekitar garis diagonalnya, itu berati distribusi data residual normal.
Cara lain adalah dengan melihat tampilan grafik histogram yang memberikan pola
distribusi yang tidak menceng (skewness) ke kanan atau ke kiri. Maka dapat
dikatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Penulis juga menggunakan
uji statistik KolmogorovSmirnov (K-S) sebagai uji statistik. Melalui uji ini suatu
model regresi dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai Kalmagorov-Smirnov
Z tidak lebih dari 1.96 dan nilai signifikasi yang diperoleh lebih besar dari 0,05
(a=5%)

2. Uji multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen dan nilai
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korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau
tidaknya Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variante Inflation
Factor (VIF), nilai tolerance yang besarnya diatas 0,10 da nilai VIF di bawah 0,10
menunjukkan bahwa tidak ada Multikolinearitas pada variabel independenya
(Usman & dkk, 2003).

3. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi di mana
variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi
dengan dirinya sendiri adalah 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. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dapat dikatakan
bahwa residual adalah acak atau random, sebaliknya jika antar residual terdapat
hubungan korelasi maka dapat dikatakan bahwa residual adalah tidak random
(Ghozali, 2017).
Kriteria uji Run Test sebagai berikut:
H0: residual (res_1) random/acak ( tidak ada korelasi )
HA: residual (res_1) tidak random ( ada korelasi )
Jika Asymp.Sig (2-tailed) < 0.05, maka tolak 𝐻0 dan terima 𝐻1
Jika Asymp.Sig (2-tailed) > 0.05, maka terima 𝐻0 dan tolak 𝐻1
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4. Uji Heteroskedastisitas
Uji ini dilakukan untuk menganalisis apakah dalam variabel dalam model
regresi terdapat ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke
pengamatan lain. Secara grafis dapat dilihat dari multivariate stadardzed scatterplot.
Namun dalam penelitian ini juga menggunakan uji glejser yaitu dengan melakukan
regresi pada nilai absolut residual tehadap variabel bebas.
Dalam uji glejser jika variabel independen tidak signifikan secara statistik
dapat mempengaruhi variabel independen hal itu berarti tidak ada indikasi
terjadinya heteroskedasitisitas. Jika variabel indipenden signifikannya atau tingkat
kepercayaannya diatas 5% (0.05) maka tidak ada indikasi terjadinya
heteroskedasitisitas. (Ghozali, 2017)

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis
Teknik pengujian hipotesis adalah suatu teknik yang bertujuan untuk
membuktikan hipotesis. Untuk melihat pembuktian hipotesis maka dapat dilihat
dari beberapa faktor, diantaranya:

1. Uji Parsial atau Uji T
Digunakan untuk megetahui pengaruh parsial dari variabel-variabel
independen terhadap variabel dependennya. Pengujian ini dilakukan dengan
hipotesis:
Ho: βi = 0, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang nyata dari setiap
variabel bebas terhadap variabel dependennya.
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Ha: βi ≠ dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang nyata dari setiap variabel
bebas terhadap variabel dependennya.
Kriteria Uji:
Jika t-hitung > t-tabel, maka tolak 𝐻0 dan terima 𝐻1
Jika t-hitung < t-tabel, maka terima 𝐻0 dan tolak 𝐻1

2. Uji Simultan atau Uji F
Digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari pergerakan seluruh
variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebasnya. Hipotesis
Uji simultan atau uji F adalah:
H0: βi…n = 0, semua variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh
terhadap variabel tidak bebasnya.
H1: βi…n ≠ 0, semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap
variabel tidak bebasnya.
Kriteria Uji F
Jika F hitung > F tabel, maka tolak 𝐻0 dan terima 𝐻1
Jika F hitung < t-tabel, maka terima 𝐻0 dan tolak 𝐻1

3.

Koefisien Derterminasi R2
Koefisien determinasi R2menunjukkan besarnya perubahan variabel terkait

yang dijelaskan oleh perubah variabel-variabel bebasnya. Besaran koefisien R2
terletak antara 0 sampai dengan 1. Jika koefisien R2 semakin mendekati nilai
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1, maka dapat diambil kesimpulan bahwa model pengujian semakin baik.
Namun koefisien R2 memiliki beberapa kekurangan, diantaranya:
a) tidak ada jaminan bahwa pengujian yang ditunjukkan dengan koefisien
determinasi R2 yang baik, berarti pengujian tersebut telah merangkum determinasi
variabel pengujian terhadap y.
b) dengan banyaknya variabel pengujian, maka koefisien R2 semakin tinggi,
namun jika menambahkan variabel pengujian, maka tidak menutup kemungkinan
adanya penambahan variance of error.
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3.7 Flowchart penelitian
Dalam penelitian ini akan digambarkan dengan Flowchart sebagai berikut:
Jika terjadi adanya mutikoliniearitas: (p. 107)

Data timeseries

1.
2.

Analisis Regresi Linier
Berganda

3.
4.

Jika terjadi adanya heterokedastisitas: (p. 139154)

Uji Asumsi Klasik:
1.
2.
3.
4.

Menggabungkan data cross section dan
timeseries.
Mengganti atau mengeluarkan variabel
independen yang memiliki korelasi yang
tinggi.
Transformasi variabel
Menggunakan metode analaisis yang lebih
canggih.

Uji
Multikoliniearitas
Uji
Heterokedastisitas
Uji Autokorelasi
Uji Normalitas

YA

1. Mentransformasikan
dalam
bentuk
logaritma, atau
2. Melakukan dengan membagi semua variabel
dengan variabel yang mengalami ganguan.
Jika terjadi autokorelasi: (p. 117-133)

1. Menentukan penyabab autokorelasi, apakah
terjadi karena autocorrelation apa bukan.

2. Jika terjadi dikarenakan autocorrelation
TIDAK

maka harus mentransformasi model awal
menjadi model difference.

k

Uji Hipotesis:
1. Uji t
2. Uji F
3. Uji Adjusted
Square.

Jika terjadi normalitas: (p. 34-43)
1.
2.
R

Melakukan Transformasi variabel.
Menghilangkan
atau
menambahkan
variabel.
Hal.34-43
(Ghozali, 2017)

Kesimpulan
Gambar 3.1
Flowchart penelitian

Indonesia Banking School

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

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1

Perkembangan Pembiayaan UMKM Perbankan Syariah di Indonesia

Pada umumnya kondisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki
suatu kendala dalam permodalan yang belum mendapatkan dukungan kredit yang
cukup dari perbankan konvensional, maka dari itu mulai tahun 1992 diperkenalkan
sistem perbankan syariah yang memiliki perhatian khusus pada perkembangan
sektor riil salah satunya melalui pembiayaan UMKM (UU No.21 Tahun 2008).
Secara hukum perbankan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan
dengan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas
Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hal ini terjadi karena di
dalam kebijan perbankan di Indonesia setelah adanya Undang-Undang No.10
Tahun 1998 secara tegas undan-undang unu mengakui eksistensi dari bank islam
(Islamic banking) atau yang lebih dikenal dengan bank syariah. Bank syariah adalah
sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil.
Perkembangan perbankan syariah terus meningkat, berdasarkan Statistik
Perbankan Syariah menyatakan bahwa julmah bank umum syariah mengalami
peningkatan. Pada Desember 2017 jumlah bank umum syariah telah mencapai 13
BUS (Bank Umum Syariah) dengan jumlah kantor 1825 yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data gabungan dari
13 Bank Umum Syariah yang telah tercatat di Statistik Perbankan Syariah (Otoritas
Jasa Keuangan, Januari 2015 – Desember 2017).
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Bank syariah menyediakan pembiayaan bagi UMKM yang membutuhkan
tambahan modal usaha, baik pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah
kepada UMKM menurut jenis penggunaannya dibagi menjadi dua : yaitu
pembiayaan modal kerja (UMKM) dan pembiayaan investasi (UMKM).
Perkembangan pembiayaan BUS kepada UMKM berdasarkan jenis penggunaan di
Indonesia Oktober 2014 – Mei 2018 dapat dilihat pada gambar 4.1:

Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah Kepada
UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan di Indonesia
Oktober 2014 – Mei 2018
(Miliar Rupiah)
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Gambar 4.1 Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah Kepada
UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan di Indonesia Oktober
2014 – Mei 2018
Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2018 (data diolah).

Pembiayaan di bank umum syariah pada sektor UMKM dari data laporan
Statistik Perbankan Syariah menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM modal kerja
lebih besar dibandingkan pembiayaan UMKM investasi. Pemberian pembiayaan
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modal kerja terbesar pada bulan Oktober 2014 yaitu sebesar 38.762 miliar rupiah,
sedangkan pemberian pembiayaan modal kerja terkecil pada bulan Agustus 2015
yaitu sebesar 23.924 miliar rupiah. Pada pembiayaan investasi kepada UMKM
terbesar pada bulan Maret 2015 yaitu sebesar 17.797 miliar rupiah, sedangkan
pemberian pembiayaan investasi kepada UMKM terkecil pada bulan Agustus 2015
yaitu sebesar 11.738 miliar rupiah.

4.1.2

Perkembangan Financial to Deposit Ratio Bank Umum Syariah di
Indonesia
Pada dalam laporan Statistik Perbankan Syariah 2018 Otoritas Jasa

Keuangan mempublikasikan data FDR pada alokasi pembiayaan BUS kepada
UMKM di Indonesia periode (Oktober 2014 – Mei 2018) sebagai berikut:

Perkembangan FDR pada Bank Umum Syariah di
Indonesia ( % )
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Gambar 4.2 Perkembangan FDR pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2018 (data diolah)
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 bahwa FDR
memiliki batasan minimum pemberian kredit sebesar 78 persen sampai dengan 92
persen. Dari data diatas, dapat kita ketahui Financial to Deposit Ratio terkecil
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terjadi pada bulan Januari 2018 sebesar 65.40 persen, Sedangkan untuk terbesar
terjadi pada bulan Juni 2015 sebesar 92.56 persen. Dapat dipastikan bahwa pada
bulan Januari 2018 bahwa FDR saat itu dibawah batasasan pemberian pembiayaan
yaitu sebesar 65.40 sedangkan pada bulan Juni 2015 hampir melewati batasan
minimum pemberian pembiayaan yaitu sebesar 92.56 persen.
Semakin tinggi rasio FDR, semakin rendah kemampuan likuiditas bank
dalam memenuhi kewajiban kepada deposan/nasabah. Di sisi lain tingginya rasio
FDR akan menunjukkan pendapatan bank yang semakin besar didapat, tetapi FDR
akan menyebabkan suatu bank menjadi tidak likuid sehingga akan adanya risiko
likuiditas yang timbul karena rasio FDR-nya yang tinggi.

4.1.3

Perkembangan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di
Indonesia
Pada dalam laporan Statistik Perbankan Syariah 2018 Otoritas Jasa

Keuangan mempublikasikan data Non Performing Financing pada alokasi
pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia periode Oktober 2014 - Mei
2018 sebagai berikut:
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Perkembang NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia
(%)
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Gambar 4.3 Perkembang NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2018 (data diolah)

Berdasarkan kriteria Bank Indonesia jika NPF dibawah 2 persen maka
dinyatakan pembiayaan itu sangat sehat, jika NPF dibawah 5 persen dan diatas 2
persen maka pembiayaan itu sehat, jika NPF dibawah 8 persen dan diatas 5 persen
maka dinyatakan pembiayaan itu cukup sehat, jika NPF dibawah 12 persen dan
diatas 8 persen maka pembiayaan itu kurang sehat, jika NPF diatas 12 persen maka
pembiayaan itu tidak sehat. Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa NPF tertinggi
terjadi pada bulan November 2015 yaitu sebesar 9.83 persen yang dapat dinyatakan
pada pembiayaan UMKM pada periode tersebut berada di kriteria kurang sehat.
Tingkat NPF yang tinggi akan menurunkan kinerja perbankan, karena dapat
mengganggu perputaran arus kas dan menimbulkan kerugian, sehingga dapat
mempengaruhi jumlah pembiayaan yang akan disalurkan.
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4.1.4

Perkembangan Inflasi di Indonesia
Berikut merupakan data inflasi Indonesia bulan periode Oktober 2014 – Mei

2018 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia:

Perkembangan Inflasi pada Bank Umum Syariah di
Indonesia
(%)
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Sumber: Bank Indonesia, 2018
Gambar 4.4 Perkembangan Inflasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Dari data tersebut, dapat kita lihat inflasi tertinggi terjadi pada bulan
Desember 2014 yaitu sebesar 8.36 persen, sedangkan inflasi terkecil terjadi pada
bulan Agustus 2016 yaitu sebesar 2.79 persen.
Jika inflasi naik akan membuat

harga-harga barang juga akan naik,

sehingga masyarakat akan mengurangi saving yang membuat dana perbankan
menurun sehingga mengurangi kredit yang disalurkan karena kekurangan
likuiditas.
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4.1.5

Perkembangan Nilai Tukar di Indonesia
Berikut merupakan data nilai tukar bulan periode Oktober 2014 – Mei 2018

yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia:

Perkembangan Nilai Tukar
( Rupiah )
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Sumber: Bank Indonesia, 2018
Gambar 4.5 Perkembangan Nilai Tukar

Dari data diatas, dapat kita lihat nilai tukar terbesar terjadi pada bulan
September 2015 yaitu sebesar 14.396,86 rupiah. Sedangkan terkecil terjadi pada
bulan Oktober 2014 yaitu sebesar 12.144,87 rupiah.
Jika nilai tukar rupiah naik maka akan mempengaruhi daya beli masyarakat,
jika nilai tukar rupiah melemah maka akan berdampak pada daya beli masyarakat
dikarenakan kenaikan harga barang domestik yang akan mempengaruhi dalam
penurunan produksi barang. Jika produksi menurun maka pendapatan yang didapat
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menurun. Jika pendapatan yang di dapat menurun maka akan berdampak pada dana
masyarakat yang ada di bank akan berkurang. Jika dana yang tersedia di bank
berkurang maka bank tidak dapat menyalurkan pembiayaan.

4.2 Analisis dan pembahasan Hasil Penelitian
4.2.1

Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi.

Analisis deskriptif dapat dilihat dari data nilai rata-rata (mean), Standar deviasi,
maksimum, minimum, dengan melihat data tersebut, peneliti dapat mengukur
apakah variabel data tersebut terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2017).
Analisis deskriptif dilakukan pada populasi yang digunakan dalam penelitian ini,
yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia selama bulan Januari 2015 sampai dengan
Desember 2017. 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. Dibawah ini merupakan data hasil analisis statistik deskriptif, sebagai
berikut:
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Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
(Jumlah Sampel, Minimum, Maximum, Mean, dan Standar Deviasi)
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 : Diolah Penulis Menggunakan IBM SPSS Statistics 21
Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa
terdapat 36 jumlah sampel (N) pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Pada variabel
Ln pembiayaan UMKM pada BUS di Indonesia menunjukkan jarak data yang
cukup jauh, yaitu nilai terkecil (minimum) sebesar 31.21 dan nilai terbesar
(maximum) sebesar 31.65, alokasi pembiayaan sektor UMKM mempunyai nilai
rata-rata (mean) sebesar 31.4132, dan memiliki standar deviasi sebesar 0.08046
yang nilainya lebih kecil dari nilai rata-rata (mean).
Variabel Financial to Deposit Ratio menunjukkan jarak data yang cukup
jauh, yaitu nilai terkecil (minimum) sebesar 65.40 persen dan nilai terbesar
(maximum) sebesar 92.56 persen, alokasi pembiayaan sektor UMKM mempunyai
nilai rata-rata (mean) sebesar 85.2744 persen, dan memiliki standar deviasi sebesar
5.2459 persen yang nilainya lebih kecil dari nilai rata-rata (mean).
Variabel Non Performing Financing menunjukkan jarak data yang cukup
jauh, yaitu nilai terkecil (minimum) sebesar 5.34 persen dan nilai terbesar
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(maximum) sebesar 9.83 persen, alokasi pembiayaan sektor UMKM mempunyai
nilai rata-rata (mean) sebesar 7.3169 persen, dan memiliki standar deviasi sebesar
1.00631 persen yang nilainya lebih kecil dari nilai rata-rata (mean).
Variabel Inflasi menunjukkan jarak data yang cukup jauh, yaitu nilai
terkecil (minimum) sebesar 2.79 persen dan nilai terbesar (maximum) sebesar 8.36
persen, alokasi pembiayaan sektor UMKM mempunyai nilai rata-rata (mean)
sebesar 4.5262 persen, dan memiliki standar deviasi sebesar 1.55276 persen yang
nilainya lebih kecil dari nilai rata-rata (mean).
Variabel Nilai Tukar menunjukkan jarak data yang cukup jauh, yaitu nilai
terkecil (minimum) sebesar 9.40 dan nilai terbesar (maximum) sebesar 9.57, alokasi
pembiayaan sektor UMKM mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 9.4980, dan
memiliki standar deviasi sebesar .03416 yang nilainya lebih kecil dari nilai rata-rata
(mean).

4.2.2

Uji Asumsi Klasik
Pengujian hipotesis dengan model regresi linier berganda harus

menghindari adanya penyimpangan asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini
dimaksudkan agar variabel Financial to Deposit Ratio, Non Performing Financing,
Inflasi, dan Nilai Tukar menjadi estimator atas variabel alokasi pembiayaan sektor
UMKM pada BUS di Indonesia.
Asumsi klasik terdiri dari normalitas, multikolenieritas, heteroskedastistas,
dan autokorelasi. Apabila tidak ada gejala asumsi klasik dalam pengujian hipotesis
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dengan model yang digunakan, maka diharapkan dapat menghasilkan suatu model
yang baik sehingga hasil analisisnya juga baik.
1.

Uji Normalitas
Hasil pengujian untuk membuktikan data distribusi normal pada seluruh

variabel dapat dicermati pada tabel uji statistik KolmogorovSmirnov (K-S) berikut:
Tabel 4.2
Uji Normalitas
Model Persamaan
Model Persamaan 1
PUMKM = 𝝰 + 𝛃𝟏𝐍𝐏𝐅 + 𝛃𝟐𝐅𝐃𝐑 + 𝛃𝟑𝐈𝐍𝐅 + 𝛃𝟒𝐍𝐓 + 𝛆

Model Persamaan 2
PUMKM = 𝝰 + 𝛃𝟏𝐍𝐏𝐅 + 𝛃𝟐𝐅𝐃𝐑 + 𝛆

Model Persamaan 3
PUMKM = 𝝰 + 𝛃𝟑𝐈𝐍𝐅 + 𝛃𝟒𝐍𝐓 + 𝛆

KolmogorovSmirnov Z

Sig.

0.569

0.903

0.737

0.649

1.127

0.158

Sumber : Diolah Penulis Menggunakan IBM SPSS Statistics 21
Hasil analisis uji normalitas pada tabel 4.2 dengan menggunakan uji statistik
kalmogorov-smirnov di atas menunjukkan bahwa persamaan model 1 nilai
Kolmogorov-smirnov Z masih dibawah 1.96 yaitu sebesar 0.569 dann nilai
signifikasi sangat jauh lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,903.
Untuk persamaan model kedua nilai Kolmogorov-smirnov Z masih dibawah
1.96 yaitu sebesar 0.737 dan nilai signifikasi sangat jauh lebih besar dari 0,05 yaitu
sebesar 0,649.
Untuk persamaan model ketiga nilai Kolmogorov-smirnov Z masih
dibawah 1.96 yaitu sebesar 1.127 dan nilai signifikasi sangat jauh lebih besar dari
0,05 yaitu sebesar 0158. Berdasarkan data yang di deskripsikan diatas bahwa data
terdistribusi normal.
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2.

Uji Multikolenieritas
Hasil uji multikolenieritas (Uji VIF) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolenieritas
Variabel
Independen
FDR
NPF
Inflasi
Nilai Tukar
FDR

Model
Model persamaan 1
PUMKM
= 𝝰 + 𝛃𝟏𝐍𝐏𝐅 + 𝛃𝟐𝐅𝐃𝐑
+ 𝛃𝟑𝐈𝐍𝐅 + 𝛃𝟒𝐍𝐓 + 𝛆

Model Persamaan 2

Tolerance

VIF

0.374
0.540
0.590
0.827
0.945

2.676
1.853
1.695
1.209
1.058

NPF

0.945

1.058

Inflasi
Nilai Tukar

0.997
0.997

1.058
1.058

PUMKM
= 𝝰 + 𝛃𝟏𝐍𝐏𝐅 + 𝛃𝟐𝐅𝐃𝐑
+𝛆

Model Persamaan 3
PUMKM
= 𝝰 + 𝛃𝟑𝐈𝐍𝐅 + 𝛃𝟒𝐍𝐓 + 𝛆

Sumber : Diolah Penulis
Hasil uji multikolenieritas (Uji VIF) pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa
nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0.10 yang berarti bahwa
model regresi dinyatakan tidak mengandung multikolenieritas.

3.

Uji Autokorelasi
Hasil pengujian uji autokorelasi dapat dicermati pada menggunakan Run

Test berikut ini.
Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi
Model
1

Asymp. Sig. (2-tailed)
0.647

2

0.997

3

0.873

Sumber: Data diolah
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Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada
persamaaan model 1 sebesar 0.647, maka dapat disimpulkan peneliti pada model 1
tidak bisa menolak H0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif dan
negatif atau dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.
Pada persamaaan model 2 sebesar 0.997, maka dapat disimpulkan peneliti
pada model 1 tidak bisa menolak H0 yang menyatakan bahwa tidak ada
autokorelasi positif dan negatif atau dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.
Pada persamaaan model 3 sebesar 0.873, maka dapat disimpulkan peneliti
pada model 1 tidak bisa menolak H0 yang menyatakan bahwa tidak ada
autokorelasi positif dan negatif atau dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.

4.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heterokedistisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejser yang dapat
dilihat pada tabel 4.5:
Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas
1. Persamaan model 1
Model Persamaan 1

T

Sig

(Constant)

.347

.731

FDR

.404

.688

NPF

-.691

.494

Inflasi

-.517

.608

Nilai Tukar

-.337

.738

a. Persamaan model 1 Dependent variabel Abs_model1
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2. Persamaan model 2
Model Persamaan 2

T

Sig

(Constant)

-.438

.663

FDR

1.673

.102

NPF

-.897

.375

a.

Persamaan model 2 Dependent variabel Abs_model2

3. Persamaan model 3
Model Persamaan 3

T

Sig

(Constant)

-1.104

.277

Inflasi

1.633

.111

Nilai Tukar

1.200

.238

a. Persamaan model 3 Dependent variabel Abs_model3
Sumber: Data diolah
Dari data tabel diatas bahwa persamaan model 1 nilai signifikan FDR
sebesar 0.688, NPF sebesar 0.494, inflasi sebesar 0.608, dan nilai tukar sebesar
0.738 maka jika dilihat dari signifikan atau tingkat kepercayaan dari variabel
independen diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi 1 tidak mengandung
adanya heteroskedastisitas, dikarenakan signifikan atau tingkat kepercayaan
variabel independen diatas 5% (0.05).
Dari data tabel diatas bahwa persamaan model 2 nilai signifikan FDR
sebesar 0.102, dan NPF sebesar 0.375 maka jika dilihat dari signifikan atau tingkat
kepercayaan dari variabel independen diatas dapat disimpulkan bahwa model
regresi 2 tidak mengandung adanya heteroskedastisitas, dikarenakan signifikan atau
tingkat kepercayaan variabel independen diatas 5% (0.05).
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Dari data tabel diatas bahwa persamaan 3 nilai signifikan FDR sebesar
inflasi sebesar 0.111, dan nilai tukar sebesar 0.238 maka jika dilihat dari signifikan
atau tingkat kepercayaan dari variabel independen diatas dapat disimpulkan bahwa
model regresi 3 tidak mengandung adanya heteroskedastisitas, dikarenakan
signifikan atau tingkat kepercayaan variabel independen diatas 5% (0.05).

4.2.3

Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana

variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel independen atau predictor,
secara parsial maupun simultan.
1. Model persamaan 1
Tabel 4.6
Uji Analisis Regresi Linier Berganda Model Persamaan 1
Model 1
44.502
(Constant)
-.003
FDR
-.024
NPF
.015
Inflasi
-1.343
Nilai Tukar
a. Dependen variabel : PUMKM
Sumber: Data diolah

Unstandarlized Coefficients
B
Std.Error
2.134
.002
.009
.006
.221

Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.6 diatas.
Berdasarkan hasil analisis regresi seperti tertera pada ringkasan tabel diatas
diperoleh persamaan model regresi 1 yaitu:
PUMKM = 44.502 – 0.003FDR – 0.024NPF + 0.015Inflasi – 1.343Nilai Tukar +ϵ .
Persamaan tersebut dapat diinterprestasikan sebagai berikut :
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1. Koefisien konstanta sebesar 44.502 yang memiliki arti jika variabel
independen antara lain FDR, NPF, Inflasi, dan Nilai Tukar bernilai konstan,
maka variabel dependen yaitu alokasi pembiayaan sektor UMKM pada BUS
di Indonesia pada periode Oktober 2014 – Mei 2018 mengalami
peningkatan.
2. Koefisien regresi yang dimiliki FDR selama periode Oktober 2014 – Mei
2018 sebesar -0.003 mencerminkan bahwa alokasi pembiayaan sektor
UMKM pada BUS di Indonesia mengalami penerunan sebesar 0.003 untuk
kenaikan 1% FDR dan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.
3. Koefisien regresi yang dimiliki NPF selama periode Oktober 2014 – Mei
2018 sebesar -0.024 mencerminkan bahwa alokasi pembiayaan sektor
UMKM pada BUS di Indonesia mengalami penerunan sebesar 0.024 untuk
kenaikan 1% NPF dan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.
4. Koefisien regresi yang dimiliki inflasi selama periode Oktober 2014 – Mei
2018 sebesar 0.015 mencerminkan bahwa alokasi pembiayaan sektor
UMKM pada BUS di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0.015 untuk
kenaikan 1% inflasi dan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.
5. Koefisien regresi yang dimiliki nilai tukar selama periode Oktober 2014 –
Mei 2018 sebesar -1.343 mencerminkan bahwa alokasi pembiayaan sektor
UMKM pada BUS di Indonesia mengalami penerunan sebesar 1.343 untuk
kenaikan 1% nilai tukar dan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.
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2. Model persamaan 2
Tabel 4.7
Uji Analisis Regresi Linier Berganda Model Persamaan 2
Model 2

Unstandarlized Coefficients
B
Std.Error

11.839
(Constant)
0.000029
FDR
-0.12
NPF
a. Dependent variabel : PUMKM
Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada

0.047
0.002
0.006

tabel 4.7 diatas.

Berdasarkan hasil analisis regresi seperti tertera pada ringkasan tabel diatas
diperoleh persamaan model regresi 2 yaitu:
PUMKM = 11.839 + 0.000029FDR – 0.002NPF +ϵ .
Persamaan tersebut dapat diinterprestasikan sebagai berikut :
1. Koefisien konstanta sebesar 11.839

yang memiliki arti jika variabel

independen antara lain FDR, dan NPF bernilai konstan, maka variabel
dependen yaitu alokasi pembiayaan sektor UMKM pada BUS di Indonesia
pada periode Oktober 2014 – Mei 2018 mengalami peningkatan.
2. Koefisien regresi yang dimiliki FDR selama periode Oktober 2014 – Mei
2018 sebesar 0.000029 mencerminkan bahwa alokasi pembiayaan sektor
UMKM pada BUS di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0.000029
untuk kenaikan 1% FDR dan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.
3. Koefisien regresi yang dimiliki NPF selama periode Oktober 2014 – Mei
2018 sebesar -0.012 mencerminkan bahwa alokasi pembiayaan sektor
UMKM pada BUS di Indonesia mengalami penerunan sebesar 0.012 untuk
kenaikan 1% NPF dan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.
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3. Model persamaan 3
Tabel 4.8
Uji Analisis Regresi Linier Berganda Model Persamaan 3
Model 3

Unstandarlized Coefficients
B
Std.Error

4.938
(Constant)
0.007
INF
-0.385
NK
Dependent variabel : PUMKM

0.355
0.008
0.265

Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.8 diatas.
Berdasarkan hasil analisis regresi seperti tertera pada ringkasan tabel diatas
diperoleh persamaan model regresi 1 yaitu:
PUMKM = 4.938 + 0.007Inflasi – 0.385Nilai Tukar +ϵ .
Persamaan tersebut dapat diinterprestasikan sebagai berikut :
1. Koefisien konstanta sebesar 4.938 yang memiliki arti jika variabel
independen antara lain Inflasi, dan Nilai Tukar bernilai konstan, maka
variabel dependen yaitu alokasi pembiayaan sektor UMKM pada BUS di
Indonesia pada periode Oktober 2014 – Mei 2018 mengalami peningkatan.
2. Koefisien regresi yang dimiliki INF selama periode Oktober 2014 – Mei
2018 sebesar 0.007 mencerminkan bahwa alokasi pembiayaan sektor
UMKM pada BUS di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0.007 untuk
kenaikan 1% INF dan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.
3. Koefisien regresi yang dimiliki NK selama periode Oktober 2014 – Mei
2018 sebesar -0.385 mencerminkan bahwa alokasi pembiayaan sektor
UMKM pada BUS di Indonesia mengalami penerunan sebesar -0.385 untuk
kenaikan 1% NK dan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.
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4.3

Uji Hipotesis
Teknik pengujian hipotesis adalah suatu teknik yang bertujuan untuk

membuktikan hipotesis.
H0: Jika Prob ≥ α = 0.05, maka H0 diterima yang berarti tidak signifikan.
H1: Jika Prob ≤ α = 0.05, maka H0 ditolak yang berarti signifikan.

4.3.1

Uji T
Uji T (parsial) bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara

individu terhadap variabel terikat. Apabila di tiap variabel bebas individual
memiliki Prob ≤ α = 0.05 artinya signifikan, mencerminkan bahwa variabel
individual tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Hasil pengolahan
data, sebagai berikut :
Tabel 4.9
Uji T
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients

Model

B
(Constant)
FDR
1

NPF
Inflasi
Ln_NilaiTukar

44.502

Std. Error
2.134

-.003

.002

-.024

Standardized
Coefficients
Beta

T

Sig.

20.857

.000

-.180

-1.200

.237

.009

-.333

-2.662

.011

.015

.006

.314

2.623

.012

-1.343

.221

-.614

-6.079

.000

a. Dependent Variable: Ln_PUMKM

Indonesia Banking School

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

84

1. Hipotesis 1 dalam penelitian ini yaitu FDR terhadap alokasi pembiayaan
BUS kepada sektor UMKM.
Berdasarkan hasil penelitian, memberikan nilai probabilitas FDR sebesar
0.237 ≥ α = 0.05 artinya tidak signifikan, jadi pada periode tersebut FDR
tidak mempengaruhi alokasi pembiayaan BUS kepada UMKM.
2. Hipotesis 2 dalam penelitian ini yaitu NPF terhadap alokasi pembiayaan
BUS kepada UMKM.
Berdasarkan hasil penelitian, memberikan nilai probabilitas NPF sebesar
0.011 ≤ α = 0.05 artinya signifikan, jadi pada periode tersebut NPF
mempengaruhi alokasi pembiayaan BUS kepada UMKM.
3. Hipotesis 3 dalam penelitian ini yaitu Inflasi terhadap Alokasi pembiayaan
BUS kepada UMKM.
Berdasarkan hasil penelitian, memberikan nilai probabilitas Inflasi sebesar
0.012 ≤ α = 0.05 artinya signifikan, jadi pada periode tersebut Inflasi
mempengaruhi alokasi pembiayaan BUS kepada UMKM.
4. Hipotesis 4 dalam penelitian ini yaitu Nilai Tukar terhadap alokasi
pembiayaan BUS kepada UMKM.
Berdasarkan hasil penelitian, memberikan nilai probabilitas Nilai Tukar
sebesar 0.000 ≤ α = 0.05 artinya signifikan, jadi pada periode tersebut Nilai
Tukar mempengaruhi alokasi pembiayaan BUS kepada UMKM.
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4.3.2

Uji F
Uji F (Simultan ) bertujuan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel

secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil pengolahan data, sebagai
berikut :
Tabel 4.10
Uji F Hipotes 5
Model
Regression
1

Residual
Total

ANOVAa
Sum of Squares
df
.161
4

Mean Square
.040

.079

39

.002

.241

43

F
19.900

Sig.
.000

a. Dependent Variable: LN_PUMKM
b. Predictors: (Constant), LN_NilaiTukar, NPF, inflasi, FDR

1. Hipotesis 5 dalam penelitian yang dapat dilihat dari data Prob(F-Statistic)
sebesar 0.000 < dari α = 0.05 artinya signifikan, mencerminkan bahwa pada
periode tersebut seluruh variabel bebas antara FDR, NPF, inflasi, dan nilai
tukar secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat
yaitu alokasi pembiayaan BUS kepada UMKM di Indonesia.
Tabel 4.11
Uji F Hipotes 6

Model
Regression
1

Residual
Total

Sum of Squares
.003
.037
.041

ANOVAa
Df
2
40

Mean Square
.002
.001

F
1.785

Sig.
.181b

42

a. Dependent Variable: Lag_PUMKM
b. Predictors: (Constant), Lag_NPF, Lag_FDR
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2. Hipotesis 6 dalam penelitian yang dapat dilihat dari data Prob(F-Statistic)
sebesar 0.181 ≥ dari α = 0.05 artinya tidak signifikan, mencerminkan bahwa
pada periode itu seluruh variabel bebas antara FDR, dan NPF, secara
bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat yaitu
alokasi pembiayaan BUS kepada UMKM di Indonesia.
Tabel 4.12
Uji F Hipotes 7
ANOVAa
Model

1

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Regression

.002

2

.001

Residual

.028

37

.001

Total

.030

39

1.361

Sig.
.269b

a. Dependent Variable: Lag_PUMKM
b. Predictors: (Constant), Lag_NK, Lag_INF

3. Hipotesis 7 dalam penelitian yang dapat dilihat dari data Prob(F-Statistic)
sebesar 0.269 ≥ dari α = 0.05 artinya tidak signifikan, mencerminkan bahwa
pada periode tersebut seluruh variabel bebas antara inflasi, dan nilai tukar
secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat
yaitu alokasi pembiayaan BUS kepada UMKM di Indonesia.

4.3.3

Koefisien determinasi R2 ( R Square )
Merupakan salah satu nilai statistik untuk mengukur seberapa jauh model

penelitian yang digunakan dapat menghubungkan variabel independen dengan
variabel dependen mengestimasi persamaan regresi.
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Berdasarkan hasil oleh data, nilai pada persamaan model 1 koefisien
determinasi (Adjusted R2) sebesar 0.637 atau 63.70 persen. Hasil tersebut
mencerminkan bahwa variabel independen sebesar 63.70 persen mempengaruhi
variabel dependen. Sisanya yaitu 36.30 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang
tidak digunakan dalam model penelitian ini.
Pada persamaan model 2 koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 0.036
atau 3.60 persen. Hasil tersebut mencerminkan bahwa variabel independen sebesar
3.60 persen mempengaruhi variabel dependen. Sisanya yaitu 96.40 persen
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.
Pada persamaan model 3 koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 0.018
atau 1.80 persen. Hasil tersebut mencerminkan bahwa variabel independen sebesar
1.80 persen mempengaruhi variabel dependen. Sisanya yaitu 98.20% dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

4.4

Analisis Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh FDR terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada BUS
di Indonesia
Financial to Deposit Ratio adalah merupakan rasio yang mengukur
likuiditas dari suatu perusahaan. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk
memenuhi kewajiban kepada deposan.
Berdasarkan penelitian thitung -1.200 lebih kecil dari ttabel 1.301 dan nilai
signifikansinya 0.237 lebih besar dari 0.05, ini menunjukkan pada periode tersebut
FDR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan BUS kepada
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UMKM di Indonesia. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang
dikemukakan oleh (Sabara, 2016), dan penelitian ini bertentangan dengan
penelitian (Destiana, 2016), (Hayat, 2018), (Nurhidayah & Isvandiari, 2016), dan
(Rahmawan, 2017).
Karena peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang didapatkan bank tidak
di imbangi dengan peningkatan pembiayaan yang diberikan, sehingga
mengakibatkan bank harus menanggung beban bagi hasil melibihi yang seharusnya
diberikan. Sesuai dengan teori, FDR merupakan perbandingan antara jumlah
pembiayaan dengan total DPK yang dihimpun.
Tidak di imbangi peningkatan pembiayaan yang diberikan dikarenakan
bank menghindari dari terjadinya risiko likuiditas pada bank. Sehingga bank dalam
memberikan pembiayaan sangat kecil, dikarenakan bank menjaga agar tidak
terjadinya risiko likuiditas, yang menyebabkan sebagian dana menjadi idle fund
(dana mengendap) sehingga hilangnya kesempatan bank dalam memperoleh
keuntungan secara maksimal.
Sesuai dengan data penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah, proporsi
jumlah dana pihak ketiga yang diberikan oleh BUS kepada pembiayaan sektor
UMKM sangat kecil, dibandingkan jumlah dana pihak ketiga yang diberikan untuk
pembiayaan kepada sektor non-UMKM. Sehingga pada penelitian ini FDR tidak
mempengaruhi pembiayaan sektor UMKM dikarenakan jumlah pembiayaan yang
disalurkan oleh BUS kepada sektor UMKM sangat kecil dibandingkan sektor NonUMKM
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4.4.2 Pengaruh NPF terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada BUS
di Indonesia
Non Performing Financing 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.
Berdasarkan penelitian thitung -2.662 lebih besar dari ttabel 1.301 dan nilai
signifikansinya 0.011 lebih kecil dari 0.05, ini menunjukkan bahwa pada periode
tersebut NPF berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan BUS
kepada UMKM. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang
dikemukakan oleh (Sabara, 2016), (Purwidianti & Hidayah, 2014), dan
(Rahmawan, 2017), dan penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Destiana,
2016), (Akbar, 2013), dan (Hayat, 2018).
Menurut Mahmoedin NPF bisa disebabkan oleh faktor internal dan
eksternal. Faktor internal dapat berupa ketidakmampuan dalam mengelola usaha
(mismanagement) dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan
pemberian pembiayaan (side streaming). Sedangkan faktor eksternal lebih
disebabkan oleh kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi harga dan nilai tukar mata
uang asing, serta kondisi industri yang tidak berkembang saat ini (sunset industry).
Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang
saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.
Semakin rendah angka NPF yang ditargetkan berarti manajemen bank akan
menerapkan kebijakan penyaluran pembiayaan yang lebih ketat (berhati-hati). Hal
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ini akan menyebabkan volume pembiayaan yang disalurkan sedikit. Sebaliknya,
semakin besar (longgar) angka NPF yang ditargetkan, maka akan semakin besar
volume pembiayaan yang disalurkan. Peningkatan rasio NPF mencerminkan
persentase pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan.
Pembiayaan

bermasalah

berbanding

terbalik

dengan

penyaluran

pembiayaan, sehingga semakin rendah rasio NPF maka akan semakin tinggi jumlah
pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF
menunjukkan semakin rendahnya kemampuan bank dalam mengumpulkan kembali
kredit yang dikeluarkannya. Semakin sedikit dana pinjaman yang kembali ke bank,
akan menyebabkan dana bank yang tersedia untuk disalurkan semakin berkurang.
Akibatnya, bank akan mengurangi jumlah dana yang akan disalurkan ke
masyarakat, termasuk ke sektor UMKM.

4.4.3 Pengaruh Inflasi terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada BUS di
Indonesia
Inflasi merupakan variabel makro ekonomi yang sangat penting bagi suatu
negara karena sangat berkaitan dengan perekonomian. Inflasi adalah kenaikan
harga suatu barang secara umum dan terus menerus dikarenakan adanya permintaan
terhadap barang yang sangat besar yang diakibatkan dari banyaknya jumlah uang
yang beredar, tetapi barang yang tersedia atau ditawarkan sedikit. Apabila tingkat
inflasi tinggi maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimana
perekonomian negara akan berjalan dengan lambat. Menurut Bank Indonesia,
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sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang
dapat dikelola oleh Bank Indonesia.
Berdasarkan penelitian thitung 2.623 lebih besar dari ttabel 1.301 dan nilai
signifikansinya 0.012 lebih kecil dari 0.05, ini menunjukkan pada periode tersebut
inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan BUS kepada
UMKM. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dikemukakan
oleh (Sabara, 2016), (Purwidianti & Hidayah, 2014), dan (Utami, 2018). Dimana
kenaikan inflasi akan mendorong alokasi pembiayaan UMKM pada BUS. Dan
penelitian ini bertentangan dengan (Pitono, 2017), (Rahmawan, 2017), dan
(Nurhidayah & Isvandiari, 2016)
Tingkat laju inflasi sangat berpengaruh pada suatu kondisi perekonomian
termasuk kegiatan perbankan. Kondisi laju inflasi yang tinggi akan menyebabkan
pemerintah (Bank Indonesia) mengeluarkan regulasi untuk menaikkan suku bunga
pinjamannya (kredit). Ini dilakukan bank agar tidak mengalami negative spread.
Negative spread adalah suatu kondisi dimana suku bunga simpanan lebih tinggi,
dari suku bunga kredit.
Dalam kaitannya dengan bank syariah adalah penerapan tingkat margin dan
bagi hasil pembiayaan lazimnya pada bank syariah dengan menggunakan metode
going rate pricing. Going rate pricing adalah tingkat suku bunga digunakan sebagai
rujukan (benchmark). Dalam hal ini inflasi dapat mempengaruhi tingkat margin
pembiayaan pada bank syariah dan dari penelitian ini juga mempengaruhi
pembiayaan BUS kepada UMKM.
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Pengaruh inflasi terhadap alokasi pembiayaan BUS kepada UMKM
dikarenakan pada periode tersebut menunjukkan bahwa inflasi membuat para
UMKM membutuhkan modal dari bank, dikarenakan bahan baku, dan kegiatan
oprasional UMKM mengalami kenaikan harga. Sehingga UMKM membutuhkan
modal agar kegiatan produksi tetap berjalan. disisi lain inflasi mengakibatkan harga
suatu barang menjadi meningkat, peningkatan harga barang membuat masyarakat
membutuhkan dana lebih untuk membeli barang tersebut, sehingga masyarakat
mengurangi dana untuk di tabung (saving) yang berakibat pada dana pihak ketiga
bank yang berkurang sehingga membuat bank dalam memberikan penyaluran
pembiayaan juga berkurang.

4.4.4 Pengaruh Nilai Tukar terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM
pada BUS di Indonesia
Nilai tukar 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).
Berdasarkan penelitian thitung -6.079. lebih besar dari ttabel 1.301 dan nilai
signifikansinya 0.000 lebih kecil dari 0.05, ini menunjukkan bahwa nilai tukar
berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan BUS kepada UMKM.
Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dikemukakan
oleh (Pitono, 2017).
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Nilai tukar dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan agregat. Hal ini
akan mendorong kenaikan harga barang domestik. Kenaikan harga barang domestic
akan mempengaruhi produsen untuk menurunkan pasokan barang dan mengurangi
produksi. Bila produksi menurun maka harga barang menjadi meningkat
dikarenakan barang yang tersedia sedikit.
Jika harga barang meningkat maka akan menyebabkan masyarakat
membutuhkan uang yang banyak untuk membeli barang tersebut, jika masyarakat
membutuhkan uang yang banyak maka masyarakat akan mengambil dananya yang
ada dibank, jika masyarakat mengambil dana dibank akan berdampak pada dana
masyarakat yang ada di bank akan berkurang. Jika dana yang tersedia di bank
berkurang maka bank tidak dapat menyalurkan pembiayaan, berarti nilai tukar
dapat mempengaruhi alokasi pembiayaan sektor UMKM maupun sektor nonUMKM.

4.4.5 Pengaruh FDR, NPF, Inflasi, dan Nilai tukar terhadap alokasi
pembiayaan sektor UMKM pada BUS di Indonesia
Secara Simultan (Uji F) FDR, NPF, inflasi, dan nilai tukar berpengaruh terhadap
alokasi pembiayaan sektor UMKM pada BUS di Indonesia. Berdasarkan penelitian
Ftabel 19.900 dan nilai signifikansinya 0.000 lebih kecil dari 0.05. Hal ini
membuktikan bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian
yaitu FDR, NPF, inflasi, dan nilai tukar terbukti secara simultan berpengaruh secara
signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM.
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4.4.6 Pengaruh FDR, dan Non Performing Financing, terhadap alokasi
pembiayaan sektor UMKM pada BUS di Indonesia.
Secara Simultan (Uji F) FDR, dan NPF tidak berpengaruh terhadap alokasi
pembiayaan sektor UMKM pada BUS di Indonesia. Berdasarkan penelitian Ftabel
1.535 dan nilai signifikansinya 0.228 lebih besar dari 0.05. Hal ini membuktikan
bahwa ariabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu FDR, dan NPF
terbukti secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi
pembiayaan UMKM.

4.4.7 Pengaruh Inflasi, dan Nilai tukar terhadap alokasi pembiayaan sektor
UMKM pada BUS di Indonesia
Secara Simultan (Uji F) inflasi, dan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap
alokasi pembiayaan sektor UMKM pada BUS di Indonesia. Berdasarkan penelitian
Ftabel 1.361 dan nilai signifikansinya 0.269 lebih besar dari 0.05. Hal ini
membuktikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu
inflasi, dan nilai tukar terbukti secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap alokasi pembiayaan UMKM.

4.5

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi alokasi pembiayaan perbankan syariah untuk Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM) di Indonesia, dari hasil analisis dan pembahasan ini
terdapat beberapa poin yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi
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Bank Umum Syariah (BUS), para UMKM, beserta pihak-pihak yang
berkepentingan lainnya.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat tiga variabel independen
yang berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan BUS kepada UMKM di
Indonesia, yaitu NPF, inflasi, dan nilai tukar. Sementara FDR tidak berpengaruh
signifikan.
Dalam variabel NPF penelitian ini mempunyai hubungan negatif dan
berpengaruh signifikan terhadap alokasi penyaluran pembiayaan BUS kepada
UMKM di Indonesia. Berdasarkan 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.
Pada penelitian ini memiliki rata-rata rasio NPF sebesar 7.32 persen. Ratarata rasio NPF UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan kriteria
Bank Indonesia dapat dinyatakan pembiayaan itu cukup sehat.
Pada penelitian ini NPF berdampak berpengaruh signifikan terhadap alokasi
pembiayaan BUS kepada UMKM di Indonesia. Manajemen bank Syariah perlu
mengawasi dan menangani masalah tingginya rasio NPF, agar tidak melewati
batasan maksimum yang telah ditetapkan. NPF adalah cerminan dari risiko
kemungkinan kerugian yang timbul atas penyaluran dana bank sehingga terjadinya
pembiayaan bermasalah. Jika NPF melampaui dari 5 persen, maka akan
mengganggu profitabilitas bank syariah yang berujung pada berhentinya
operasional bank syariah. Maka perlu adanya evaluasi dan pengawasan terhadap
pemberian pembiayaan yang ketat.
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Evaluasi terhadap pemberian pembiayaan berguna untuk meminimalisir
terjadinya pembiayaan bermasalah. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan
analisa 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition of
Ecomomic. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah BUS dapat melakukan
penyelamatan pembiayaan dengan cara menggunakan pendekatan 3R, yaitu
rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (perubahan persyaratan),
restructuring (penataan ulang). Jika pendekatan 3R sudah diterapkan tetapi masih
terjadinya pembiayaan bermasalah. Maka langkah terakhir yang digunakan dengan
mengambil alih barang yang dijaminkan debitur. Dengan adanya evaluasi dan
pengawasan yang dilakukan dan kebijakan bank dalam menentukan strategi bisnis
dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu,
pentingnya melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pembiayaan kredit.
Dalam variabel inflasi, penelitian ini mempunyai hubungan positif dan
berpengaruh signifikan terhadap alokasi penyaluran pembiayaan BUS kepada
UMKM di Indonesia. Tingkat laju inflasi sangat mempengaruhi pada kondisi
perekonomian termasuk di Indonesia. Inflasi adalah suatu kenaikkan harga umum
secara terus menerus dari suatu perekonomian.
Adanya pengaruh inflasi dikarenakan UMKM sangat membutuhkan modal
untuk menjalankan usahanya agar tetap berproduksi. Sehingga membuat BUS tetap
memberikan modal kepada para UMKM. Dari sisi penawaran akad dalam
perbankan syariah berbasis pada sektor riil, sehingga pembiayaan bank syariah akan
mendorong terjadinya keseimbangan antara sektor riil dan sektor keuangan. Ketika
terjadi Inflasi akan membuat masyarakat cenderung menarik uangnya dan
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menyebabkan turunnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh BUS, tetapi
karena akad BUS berbasis sektor riil maka pembiayaan untuk sektor UMKM tetap
diberikan atau tidak turun pada saat kenaikan inflasi.
Pada saat terjadinya kenaikan inflasi, Bank akan menghadapi masalah salah
satunya jumlah dana pihak ketiga akan cenderung menurun, ini akan membuat BUS
akan menjadi suatu pertimbangan dalam menyalurkan pembiayaan. Jadi saat
terjadinya kenaikan inflasi, sebaiknya BUS memberikan pembiayaan lebih besar ke
sektor yang produktif dan menurunkan jumlah pembiayaan ke sektor konsumsi,
dikarenakan disektor produktif lebih sangat memerlukan, khususmya UMKM
dalam menjalankan usahanya. Adanya pertimbangan dari BUS dalam melakukan
penyaluran pembiayaan dikarenakan BUS menghindari dari pembiayaan yang
bermasalah. Sehingga pada saat inflasi meningkat, BUS lebih baik melakukan
penyaluran pembiayaan ke sektor produktif yang lebih bermanfaat untuk
meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dibandingkan penyaluran pembiayaan
BUS ke sektor konsumtif yang dinilai kurang membutuhkan, dan akan
menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, karena nasabah tidak dapat
membayar atau mengembalikan pembiayaan yang diberikan disaat inflasi
meningkat.
Dalam variabel nilai tukar penelitian ini mempunyai hubungan negatif dan
signifikan terhadap alokasi penyaluran pembiayaan BUS kepada UMKM di
Indonesia. Nilai tukar akan berdampak pada usaha mikro, kecil dan menengah,
terutama pada bahan dari sektor impor. Jika nilai tukar naik maka akan
mempengaruhi kenaikan nilai ekspor. Jika lemahnya nilai tukar rupiah membuat
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harga barang kebutuhan masyarakat meningkat, jika harga barang kebutuhan
masyarakat meningkat maka masyarakat membutuhkan uang lebih dalam membeli
barang tersebut, jika harga barang meningkat maka masyarakat tidak akan
menabung dan akan mengambil uangnya di bank untuk memenuhi kebutuhannya,
jika dana masyarakat di bank diambil maka DPK yang tersedia di bank akan sedikit
sehingga bank tidak bisa menyalurkan pembiayaan. Solusi dari permasalahan ini
salah satunya dengan cara pemerintah membatasi impor barang dan pemerintah
harus bisa membuat kebijakan untuk meningkatkan produksi barang. salah satu
faktor dalam meningkatkan produksi barang, dengan cara pemerintah memberikan
kebijakan kepada bank untuk memilih dalam memberikan pembiayaan, dengan
memilih pembiayaan yang produktif bukan konsumtif. Oleh karena itu bank dapat
memilih UMKM sebagai alternatif pembiayaan agar dapat menjaga nilai tukar.
Dalam variabel FDR penelitian ini mempunyai hubungan negatif dan tidak
berpengaruh signifikan terhadap alokasi penyaluran pembiayaan BUS kepada
UMKM di Indonesia. Dikarenakan alokasi jumlah pembiayaan yang disalurkan
kepada UMKM sangat sedikit dibandingkan pembiayaan kepada sektor non
UMKM, dan rasio FDR dalam penelitan ini menghasilkan rasio FDR yang masih
sangat kecil tidak mencapai batas maksimal dalam pemberian pembiayaan sesuai
peraturan Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.
17/11/PBI/2015 bahwa FDR memiliki batasan minimum pemberian pembiayaan
sebesar 78 persen sampai dengan 92 persen. Pada penelitian ini memiliki rata-rata
rasio FDR sebesar 85.27 persen.
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Kurang maksimalnya nilai FDR yang dihasilkan UMKM pada Bank Umum
Syariah di Indonesia, tidak berdampak signifikan terhadap alokasi pembiayaan
BUS kepada UMKM di Indonesia dikarenakan jumlah pembiayaan yang disalurkan
kepada UMKM sangat sedikit dibandingkan jumlah penyaluran pembiayaan yang
disalurkan kepada sektor non-UMKM. FDR mencerminkan seberapa banyak
jumlah pembiayaan yang diberikan dari pihak ketiga, dan dengan kecilnya FDR
maka penyaluran pembiayaan yang dikeluarkan kepada bank juga sedikit. FDR
merupakan salah satu rasio yang mengukur likuiditas bank/perusahaan.
FDR yang terlalu tinggi dapat menimbulkan masalah terhadap likuiditas
bank, sedangkan jika FDR terlalu rendah, maka bank tidak mendapatkan profit yang
optimal dari pembiayaan yang disalurkan, dan bank akan kehilangan tingkat
kepercayaan dari investor karena bank mempunyai prospek bisnis yang kurang
menguntungkan. Oleh karena itu, bank umum syariah harus menjaga risiko
likuiditas dengan baik, agar likuiditas bank tetap terjaga dan bank mendapatkan
profitabilitas yang optimal dari pembiayaan bank. Salah satu cara menjaga
likuiditas bank dengan menjaga FDR tetap dibatas yang telah ditetapkan.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
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.

100

Indonesia Banking School

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

101

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

5.2 Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, masih adanya keterbatasn dalam
penelitian ini yaitu:
1. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel bebas yang dibagi menjadi 2
faktor yaitu 2 variabel bebas dari faktor internal bank dan 2 variabel bebas
dari faktor eksternal bank.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data laporan BUS yang sudah tergabung
di statistika perbankan syariah yang ada di website Otoritas Jasa Keuangan.
3. Objek penelitian ini hanya menggunakan alokasi pembiayaan Bank Umum
Syariah (BUS).
4. Periode penelitian yang digunakan hanya 44 bulan yaitu dari Oktober 2014
sampai dengan Mei 2018.

5.3 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
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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 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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LAMPIRAN
LAMPIRAN 1: Data Penelitian

BULAN PUMKM
FDR
NPF
inflasi
Oct-14
55870286955038
90.36
7.37 4.83
Nov-14
50058797735972
89.91
6.91 6.23
Dec-14
50753782836169
86.66
6.68 8.36
Jan-15
49309940517551
88.85
7.40 6.96
Feb-15
48987271980721
89.37
7.73 6.29
Mar-15
48323045173376
89.15
7.18 6.38
Apr-15
48497623654905
89.87
7.16 6.79
May-15
45509625248649
90.05
7.98 7.15
Jun-15
46619651105746
92.56
7.39 7.26
Jul-15
44000283376148
90.13
8.23 7.26
Aug-15
35661990451621
90.72
6.92 7.18
Sep-15
40285712109258
90.82
8.30 6.83
Oct-15
39352632389678
90.67
7.94 6.25
Nov-15
40690017309066
90.26
9.83 4.89
Dec-15
40878104852217
88.03
6.81 3.35
Jan-16
39617096691409
87.86
7.85 4.14
Feb-16
39335390322804
87.30
8.09 4.42
Mar-16
39436398883389
87.52
7.68 4.45
Apr-16
40106241019573
88.11
8.22 3.60
May-16
40525529278286
89.31
9.71 3.33
Jun-16
42202724348569
89.32
8.67 3.45
Jul-16
41792262780973
87.58
7.90 3.21
Aug-16
41464029454240
87.53
8.35 2.79
Sep-16
43384842937834
86.43
8.06 3.07
Oct-16
43280674361588
86.88
8.77 3.31
Nov-16
43571825360108
86.27
7.85 3.58
Dec-16
44047317642393
85.99
7.47 3.02
Jan-17
42315471704805
84.30
7.69 3.49
Feb-17
43148335179050
83.78
7.66 3.83
Mar-17
43812551729882
83.53
7.30 3.61
Apr-17
44285783062364
83.55
7.26 4.17
May-17
44391160206000
81.96
5.72 4.33
Jun-17
45459400089563
82.69
5.34 4.37
Jul-17
43272939762481
80.53
5.76 3.88
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Nilai
Tukar
12144.87
12158.30
12438.29
12579.10
12749.84
13066.82
12947.76
13140.53
13313.24
13374.79
13781.75
14396.10
13795.86
13672.57
13854.60
13889.05
13515.70
13193.14
13179.86
13419.65
13355.05
13118.82
13165.00
13118.24
13017.24
13310.50
13417.67
13358.71
13340.84
13345.50
13306.39
13323.35
13298.25
13342.10
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Aug-17
Sep-17
Oct-17
Nov-17
Dec-17
Jan-18
Feb-18
Mar-18
Apr-18
May-18

44797129050342
44871821751715
44590023619326
43846370580664
44976977396546
44139880599395
43938558474417
45207106421029
45495081557959
45832625335644

81.78
80.12
80.10
80.07
79.67
65.40
78.35
77.63
78.05
79.65

5.85
5.93
6.64
6.33
6.06
6.72
6.78
6.32
6.81
6.83

3.82
3.72
3.58
3.30
3.61
3.25
3.18
3.40
3.41
3.23
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13341.82
13303.47
13526.00
13527.36
13556.21
13380.36
13590.05
13758.29
13802.95
14059.70
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LAMPIRAN 2: Hasil Uji Asumsi Klasik
1. Hasil Uji Normalitas
a. Persamaan model 1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
44
.0000000
.04289002
.086
.086
-.083
.569
.903

N
Normal Parametersa,b

Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
b. Persamaan model 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual
N
Normal Parametersa,b
Most Extreme Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

43
.0000000
.02975445
.112
.051
-.112
.737
.649

b. Calculated from data.
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c. Persamaan model 3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
40
Mean
.0000000
Normal Parametersa,b
Std. Deviation
.02656730
Absolute
.178
Most Extreme Differences
Positive
.097
Negative
-.178
Kolmogorov-Smirnov Z
1.127
Asymp. Sig. (2-tailed)
.158
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

2. Hasil Uji Multikolenieritas
a. Persamaan model 1
Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)
FDR
1

NPF
inflasi
LN_NilaiTukar

Std. Error

44.502

2.134

-.003

.002

-.024

T

Sig.

Beta

Collinearity Statistics

Tolerance

VIF

20.857

.000

-.180

-1.200

.237

.374

2.676

.009

-.333

-2.662

.011

.540

1.853

.015

.006

.314

2.623

.012

.590

1.695

-1.343

.221

-.614

-6.079

.000

.827

1.209

a. Dependent Variable: LN_PUMKM
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b. Persamaan model 2
Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
11.839

.047

Lag_FDR

2.903E-005

.002

Lag_NPF

-.012

.006

(Constant)
1

Std. Error

t

Sig.

Collinearity
Statistics

Beta

Tolerance

VIF

251.060

.000

.003

.019

.985

.945

1.058

-.287

-1.841

.073

.945

1.058

a. Dependent Variable: Lag_PUMKM

c. Persamaan model 3
Coefficientsa

Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)

Std. Error

4.938

.355

1 Lag_INF

.007

.008

Lag_NK

-.385

.265

t

Sig.

Beta

Collinearity Statistics

Tolerance
13.895

.000

.138

.866

.392

.997

1.003

-.231

-1.452

.155

.997

1.003

a. Dependent Variable: Lag_PUMKM

3. Hasil Uji Autokorelasi
a. Persamaan model 1
Runs Test

Test Valuea
Cases < Test Value
Cases >= Test Value
Total Cases
Number of Runs
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

VIF

Unstandardized
Residual
.00234
22
22
44
21
-.458
.647

a. Median
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b. Persamaan model 2
Runs Test

Unstandardized
Residual
.00760
21
22
43
23
.004
.997

Test Valuea
Cases < Test Value
Cases >= Test Value
Total Cases
Number of Runs
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Median

c. Persamaan model 3
Runs Test

Test Valuea
Cases < Test Value
Cases >= Test Value
Total Cases
Number of Runs
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual
.00763
20
20
40
22
.160
.873

a. Median
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4. Uji Heteroskedastisitas
a. Persamaan model 1
Coefficientsa,b
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std.
Beta
Error

Model

.493
1.420
FDR
.001
.001
NPF
1
-.004
.006
inflasi
.004
LN_NilaiTukar -.002
a. Dependent Variable: Abs_e
b. Linear Regression through the Origin

t

.347
.404
-.691
-.517

.105
-.149
-.107

Sig.

.731
.688
.494
.608

b. Persamaan model 2
Coefficientsa

Model

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
(Constant)
-.011
.026
1
Lag_FDR
.001
.001
.262
Lag_NPF
-.003
.003
-.141
a. Dependent Variable: Abs_e

t

-.438
1.673
-.897

Sig.

.663
.102
.375

c. Persamaan model 3

Model

1

(Constant)
Lag_INF

Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
-.203
.184
.007
.004
.254

Lag_NK
.164
a. Dependent Variable: Abs_e

.137

t

Sig.

-1.104
1.633

.277
.111

1.200

.238

.187
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LAMPIRAN 3 : Uji Analisis Regresi Linier Berganda
1. Persamaan model 1
Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std.

T

Sig.

Collinearity Statistics

Beta

Tolerance

VIF

Error
(Constant)
FDR
NPF

1

inflasi
LN_NilaiTukar

44.502

2.134

20.857

.000

-.003

.002

-.180

-1.200

.237

.374

2.676

-.024

.009

-.333

-2.662

.011

.540

1.853

.015

.006

.314

2.623

.012

.590

1.695

-1.343

.221

-.614

-6.079

.000

.827

1.209

a. Dependent Variable: LN_PUMKM

2. Persamaan model 2
Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
11.839

.047

Lag_FDR

2.903E-005

.002

Lag_NPF

-.012

.006

(Constant)
1

Std. Error

t

Sig.

Collinearity
Statistics

Beta

Tolerance

VIF

251.060

.000

.003

.019

.985

.945

1.058

-.287

-1.841

.073

.945

1.058

a. Dependent Variable: Lag_PUMKM
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3. Persamaan model 3
Coefficientsa

Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)

Std. Error

4.938

.355

1 Lag_INF

.007

.008

Lag_NK

-.385

.265

t

Sig.

Beta

Collinearity Statistics

Tolerance

VIF

13.895

.000

.138

.866

.392

.997

1.003

-.231

-1.452

.155

.997

1.003

a. Dependent Variable: Lag_PUMKM
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LAMPIRAN 4 : Uji Koefisien determinasi R2 (Adjusted R2)
a. Persamaan model 1
Model Summaryb
Model

R

R Square

.819a

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.671

.637

.04504

a. Predictors: (Constant), LN_NilaiTukar, NPF, inflasi, FDR
b. Dependent Variable: LN_PUMKM

b. Persamaan model 2
Model Summaryb
Model

R

.286a

1

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.082

.036

.03049

a. Predictors: (Constant), Lag_NPF, Lag_FDR
b. Dependent Variable: Lag_PUMKM

c. Persamaan model 3
Model Summaryb
Model

1

R

.262a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.069

.018

.02728

a. Predictors: (Constant), Lag_NK, Lag_INF
b. Dependent Variable: Lag_PUMKM
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