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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Total  Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), dan Margin 

Murabahah (MRG) terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di 

Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah Bank Umum Syariah periode 

pengamatan 2009-2013 yang memenuhi kriteria dengan menggunakan metode purposive 

sampling sehingga terdiri dari Bank Syariah Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, 

Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah  BRI, dan Bank Syariah Bukopin. Jenis 

data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan 

triwulan  yang dipublikasikan dan diunduh melalui situs resmi bank tersebut. Metode 

yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi 5%. 

 Hasil penelitian menunjukkan pengujian secara bersama-sama diperoleh hasil 

variabel DPK, CAR, NPF, dan MRG memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. 

Pengujian secara parsial, variabel DPK memiliki nilai t 0,709934 dengan sig. 0,0000. 

CAR memiliki nilai t -0,163478 dengan sig. 0,5925. NPF memiliki nilai t 2,187104 

dengan sig. 0,0034. MRG memiliki nilai t -0,002147 dengan sig. 0,8364. Kesimpulan 

hasil penelitian ini bahwa DPK, CAR, NPF, dan MRG secara bersama-sama 

mempengaruhi Pembiayaan Murabahah. Pengujian secara parsial, DPK dan NPF 

berpengaruh positif signifikan sedangkan CAR dan MRG berpengaruh negatif tetapi 

tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. 

Kata kunci: Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), dan Margin Murabahah 

(MRG).  
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ABSTRACT 

 

 The objective of this study are the analyze the influence of  Third-Party Funds 

(DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), and Margin 

Murabaha (MRG)  to the Murabaha Financing Sharia Banks in Indonesia. The sample 

used in this study are Islamic Banks observation period 2009-2013 by using purposive 

sampling method that consists of the Islamic Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah 

Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, BRI Syariah Bank, and Bank Syariah Bukopin. 

Types of data used are secondary data obtained from quarterly financial statements 

published and downloaded via the official website of the bank. The method used is 

multiple linear regression analysis with a significance level of 5%. 

The results showed the test jointly obtained variable results DPK, CAR, NPF, and 

MRG has a significance value of 0.000. Partial test, DPK variable has a value of t 

0.709934 with sig. 0.0000. CAR has a value of t -0.163478 with sig. 0.5925. NPF has a 

value of t 2.187104 with sig. 0.0034. MRG has a value of t -0.002147 with sig. 0.8364. 

Conclusion the results of this study that DPK, CAR, NPF, and MRG jointly affect 

Murabaha Financing. Partial test, deposits and NPF significant positive effect while CAR 

and MRG negative but not significant effect on Murabaha Financing. 

 

Keywords: Murabaha Financing, Third Party Fund (TPF), Capital Adequacy Ratio  

                  (CAR), Non Performing Finance (NPF), and Margin Murabaha (MRG). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sektor perbankan memiliki peranan yang strategis bagi perekonomian di 

Indonesia. Dalam kegiatan usahanya bank dapat melakukannya secara konvensional dan 

berdasarkan prinsip syariah. Persaingan dalam dunia perbankan sangat ketat dalam 

memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk bekerja sama dalam penghimpunan 

dana maupun kredit/pembiayaan.  

Perbedaan mendasar dari kedua bank tersebut adalah dalam hal prinsip bunga 

(konvensional) dan prinsip bagi hasil (syariah). Sistem profit-loss sharing (bagi hasil) 

dalam perbankan syariah tidak menawarkan sistem bunga, tetapi mengajak deposan ikut 

serta dalam suatu usaha. Deposan akan mendapatkan bagian dari keuntungan bank sesuai 

dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan begitu, terjalin hubungan 

kemitraan antara bank dan nasabah. Perbankan Islam berbeda dari bank konvensional 

yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga di satu sisi neraca dan 

memberikan pinjaman dana dengan menarik bunga di sisi neraca lainnya. 

Pada mulanya perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari 

pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang belum 

menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah. Perkembangan 

awal didirikannya Bank Muamalat Indonesia tahun 1991 sebagai Bank Syariah pertama 

di Indonesia mengalami berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat 

terhadap perbankan syariah, terbatasnya jaringan kantor bank syariah, kurangnya sumber 

daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah, dan bank syariah dinilai 

hanya untuk masyarakat beragama Islam.  
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Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-

1998 merupakan masa terberat bagi sistem perekonomian Indonesia yang menyebabkan 

banyak lembaga-lembaga keuangan termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan. 

Tingginya suku bunga telah mengakibatkan tingginya biaya modal sektor usaha yang 

mengakibatkan rendahnya produksi yang dilakukan. Dampak dari hal tersebut yaitu 

penurunan kualitas aset perbankan, sementara sistem perbankan diwajibkan untuk 

memberikan imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. 

Rendahnya kemampuan daya saing usaha menyebabkan berkurangnya peran sistem 

perbankan sebagai lembaga intermediator kegiatan investasi. 

Berbagai macam cara dilakukan agar dapat mengembangkan perbankan syariah 

guna meningkatkan kinerja dan kompetensi yang sejajar dengan sistem perbankan 

konvensional. Tahapan pertama dari strategi pengembangan perbankan syariah ditandai 

dengan adanya Undang-Undang No 10 tahun 1998 yang menggantikan Undang-Undang 

No.7 Tahun 1992, maka bank syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat 

serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah.  

Undang-undang tersebut juga memberikan kesempatan bagi bank-bank 

konvensional untuk membuka kantor cabang syariah ataupun mengkonversi secara total 

menjadi bank syariah. Upaya ini diharapkan mendorong perluasan jaringan kantor, 

pengembangan pasar uang bank syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan 

kinerja bank syariah guna membentuk perekonomian yang dapat bersaing.  

Tahapan kedua strategi pengembangan perbankan syariah ini adalah 

meningkatkan jaringan bank syariah dengan cara mengkonversi bank konvensional 

menjadi bank syariah, membuka kantor cabang syariah bagi bank konvensional yang 

ingin menggunakan prinsip syariah, serta meningkatkan kualitas bank umum syariah dan 

bank pembiayaan rakyat syariah.  
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Tahapan ketiga strategi pengembangan perbankan syariah yaitu melaksanakan 

kegiatan sosialisasi perbankan syariah kepada seluruh masyarakat agar mengetahui 

informasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan usaha perbankan syariah di 

Indonesia. 

Sejak krisis ekonomi sejak tahun 1997, sistem pembiayaan prinsip syariah 

mampu bertahan dan memiliki kinerja yang lebih baik daripada bank konvensional. Bank 

syariah berpotensi tumbuh pesat karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam 

dan sebagian besar masyarakat lebih memilih prinsip bagi hasil dibandingkan 

menggunakan sistem bunga. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi 

berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling 

menguntungkan bagi masyarakat dan bank.  

Walaupun bank konvensional lebih dipahami oleh masyarakat, tetapi Bank 

Syariah dapat perlahan-lahan tumbuh berkembang mengikuti perkembangan perbankan 

di Indonesia ini. Dalam perkembangannya mulai muncul berbagai lembaga keuangan 

yang menggunakan prinsip syariah yang dalam prakteknya mengutamakan nilai-nilai 

yang terkandung dalam fiqih muamalah. 

Pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja 

bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jumlah 

keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima 

nasabah. Jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi 

indikator bahwa pengelolaan bank menurun. Keadaan itu merupakan peringatan dini 

yang transparan dan mudah bagi nasabah. Berbeda dari perbankan konvensional, 

nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh,sehingga 

bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan dan telah 

berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus didukung 
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dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu 

faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup adalah kinerja 

kondisi keuangan bank. 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan dalam Laporan Perkembangan 

Perbankan Syariah menjelaskan bahwa perbankan syariah mengalami peningkatan yang 

ditandai dengan pembukaan jaringan kantor yang lebih luas, sehingga masyarakat lebih 

mudah mengakses produk & jasa bank syariah. Dalam rentang waktu empat belas tahun 

terakhir sejak krisis 1998 hingga tahun 2013, keberadaan perbankan syariah mengalami 

perkembangan yang signifikan. Jika pada tahun 1998 hanya terdapat satu bank syariah 

yaitu Bank Muamalat Indonesia, maka di tahun 2013 telah terdapat 11 unit bank umum 

syariah dan juga 23 unit usaha syariah. 

Penambahan jaringan kantor bank syariah berkaitan dengan peningkatan 

penghimpunan dana pihak ketiga masyarakat yang berbentuk giro, tabungan dan 

deposito, serta partisipasi modal bagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umum dan 

investasi khusus. Dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah sebagian besar 

disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah perseorangan maupun sektor-

sektor industri. 

Dengan semakin meningkatnya dana pihak ketiga yang dihimpun bank 

menjadikan bank tersebut menjadi salah satu bank sehat, dikarenakan modal minimum 

yang harus disiapkan oleh bank adalah diatas 8%. Rasio ini disebut dengan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) yang merupakan rasio minimum perbandingan antara modal 

risiko dengan aktiva yang mengandung risiko. 

Peningkatan jumlah pembiayaan dari tahun ke tahun tidak terlepas dari berbagai 

macam risiko, salah satunya risiko pembiayaan bermasalah (NPF). Non Performing 

Finance yang tinggi akan mempengaruhi keputusan bank untuk melakukan penghematan 
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biaya operasional dan pengurangan pembiayaan kepada masyarakat. Berdasarkan 

penjelasan tersebut tentang perkembangan perbankan syariah, berikut ini adalah tabel 

perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2013 adalah: 

Tabel 1.1  

Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Jumlah Bank 6 11 11 11 11 

Jumlah Kantor 711 1.215 1.390 1.734 1.939 

Total DPK  39.624 64.335 96.458 117.817 137.014 

Total 

Pembiayaan  
34.452 56.357 83.704 112.396 134.626 

CAR 10.77% 16.76% 16.63% 14,14% 12,45% 

NPF 4,01% 3,02% 2,52% 2,26% 2,96% 

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (data 

diolah) 

 

Dari tabel tersebut menyatakan bahwa perkembangan jumlah bank syariah yang 

diawali pendirian Bank Muamalat Indonesia di tahun 1991 hingga sekarang menjadi 11 

bank umum syariah di tahun 2013. Sementara itu jumlah kantor bank syariah tercatat 

sebanyak 711 kantor untuk Bank Umum Syariah (BUS) di tahun 2009 yang mengalami 

peningkatan menjadi 1.939 kantor Bank Umum Syariah (BUS) di tahun 2013. 

Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kinerja perbankan syariah mampu bersaing di 

pasar perbankan dan masyarakat sudah mulai tertarik dengan adanya prinsip bagi hasil 

yang ditawarkan oleh perbankan syariah. 

 Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah menimbulkan peningkatan 

investasi dana bank syariah. Dana pihak ketiga yang dihimpun Bank Umum Syariah 

mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar 39.624 dan tahun 2013 sebesar 137.014. 

Kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat ini menyatakan bahwa bank 

memiliki kredibilitas tinggi dari masyarakat. Menurut Apriyani (2009) dalam 
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penelitiannya berpendapat jika semakin besar dana pihak ketiga maka akan semakin 

besar pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank tersebut. Sejalan dengan 

perkembangan total dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan syariah, maka dana 

tersebut disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan yang 

diberikan juga meningkat dari tahun 2009 sebesar 34.452 sedangkan pada tahun 2013 

sebesar 134.626.  

Untuk mengurangi risiko yang terjadi dari masalah kredit, maka bank 

menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko 

kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank yang disebut Capital 

Adequacy Ratio (CAR).  Perkembangan CAR perbankan syariah di Indonesia selama 

lima tahun melewati batas minimum 8% sesuai yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) yang merupakan rasio minimum perbandingan antara 

modal risiko dengan aktiva yang mengandung risiko.  

Di tahun 2009 CAR perbankan syariah sebesar 10,77% dan mengalami kenaikan 

di tahun 2013 menjadi 12,45%. Semakin tinggi CAR, maka semakin besar pula 

kemampuan bank dalam meminimalisir risiko kredit yang terjadi, artinya bank tersebut 

mampu menutupi risiko kredit yang terjadi dengan besarnya cadangan dana yang 

diperoleh dari perbandingan modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 

Peningkatan pembiayaan yang diberikan bank syariah tidak terlepas dari berbagai 

macam risiko. Salah satunya adalah risiko pembiayaan bermasalah (NPF) yaitu 

pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan yang diakhirnya tidak memenuhi 

persyaratan yang diperjanjikan misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok 

pinjaman, peningkatan margin, pembagian nisbah bagi hasil, dan pengikatan agunan. 

Akan tetapi bank syariah mampu mengendalikan dan menjaga hubungan baik dengan 

nasabah sehingga dapat mengatur dan menjaga pembiayaan yang telah diberikan. Bank 
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Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 menetapkan bahwa 

rasio kredit bermasalah (NPL/NPF) maksimum sebesar 5%.  Terbukti dari NPF bank 

syariah yang pada tahun 2009 sebesar 4,01% mengalami penurunan di tahun 2013 

menjadi 2,96%. 

Perbankan syariah menggunakan sistem operasional yang lebih adil khususnya 

pada sistem profit loss sharing (bagi hasil) seperti yang ada pada sistem Mudharabah 

dan sistem Musyarakah. Namun di dalam perjalanannya produk pembiayaan 

Mudharabah dan Musyarakah ini masih kurang berkembang, dan yang tumbuh pesat 

adalah produk jual beli ‘mark up’ seperti Murabahah yang tentunya masih dikhawatirkan 

publik sebagai upaya yang belum maksimal yang dijalankan oleh perbankan syariah. 

Sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, akad murabahah lebih 

mendominasi pembiayaan tersebut. Dari data statistik perkembangan perbankan syariah, 

terlihat bahwa pembiayaan murabahah berperan penting karena berkontribusi besar 

dalam penyaluran dana atau pembiayaan. Hal ini dikarenakan murabahah merupakan 

pembiayaan investasi jangka pendek dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. 

 

 

Tabel 1.2  

Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah 

Akad 2009 2010 2011 2012 2013 

Mudharabah 6.597 8.631 10.229 12.023 13.625 

Musyarakah 10.412 14.624 18.960 27.667 39.874 

Murabahah 26.321 37.508 56.365 88.004 110.565 

Salam 0 0 0 0 0 

Istishna 423 347 325 376 582 

Ijarah 1.305 2.341 3.839 7.345 10.481 

Qardh 1.829 4.731 12.937 12.090 8.995 

Sumber : Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, 2014 (dalam Milyaran Rupiah) 
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Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk 

menjadi pendamping operasional perbankan syariah. Dominannya jenis pembiayaan 

murabahah dibandingkan jenis pembiayaan yang lain disebabkan beberapa faktor. Dari 

sisi penawaran bank syariah, pembiayaan murabahah dinilai lebih minim risikonya 

dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah 

ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang 

akan diperoleh.  

Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan murabahah dinilai lebih 

mudah dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Hal ini lebih disebabkan 

kemiripan operasional murabahah dengan jenis kredit konsumtif yang ditawarkan oleh 

perbankan konvensional. Selama ini masyarakat berpendapat bahwa lembaga keuangan 

Islam selalu identik dengan harga jual yang murah. Jika terjadi penjualan barang dengan 

harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual bank konvensional, maka bank 

syariah dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam. 

Keuntungan dari penjualan barang dalam pembiayaan murabahah ini disebut 

dengan margin murabahah. Penetapan harga jual berserta margin diawal akad membuat 

bank syariah lebih dapat mengetahui berapa besar keuntungan yang akan diperoleh. 

Maka bank syariah lebih suka memberikan pembiayaan murabahah dibandingkan 

pembiayaan lainnya. 

Beberapa peneliti juga pernah melakukan penelitian tentang pembiayaan 

murabahah, hasil dari penelitian terdahulu di antaranya adalah terdapat beberapa 

variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah namun tidak konsisten 

hasilnya. 

Menurut hasil penelitian Gumilar (2013) di Bank Muamalat, Bank Syariah 

Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Bank Syariah 
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Bukopin menyatakan bahwa BI rate berpengaruh negatif terhadap pembiayaan 

murabahah yang berarti semakin tinggi BI rate maka semakin rendah pembiayaan 

murabahah yang diberikan bank. Sedangkan kurs dan modal sendiri berpengaruh positif 

terhadap pembiayaan murabahah yang berarti semakin tinggi modal sendiri maka bank 

akan meningkatkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Pendapatan margin 

murabahah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. 

Menurut hasil penelitian Mufidah (2012) menyatakan bahwa margin keuntungan 

dan modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan murabahah. 

Artinya semakin besar margin keuntungan dan modal sendiri bank akan meningkatkan  

permintaan pembiayaan murabahah. Serta Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance, 

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Suku Bunga Bank Konvensional tidak berpengaruh 

terhadap permintaan pembiayaan murabahah. Artinya jika terjadi kenaikan pada 

variabel-variabel tersebut, maka permintaaan pembiayaan murabahah mengalami 

penurunan. 

Penelitian Arianti dan Muharam (2012) menyatakan bahwa secara simultan 

semua variabel yakni DPK, CAR, NPF, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah. Artinya adalah jika semua variabel digabungkan dan diuji 

secara bersama-sama hasilnya adalah berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. 

Sedangkan secara parsial variabel DPK berpengaruh positif yang artinya semakin besar 

dana pihak ketiga yang dihimpun maka pembiayaan murabahah juga akan meningkat, 

sementara variabel CAR, NPF, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan 

murabahah yang artinya jika terjadi kenaikan ataupun penurunan pada variabel-variabel 

tersebut tidak akan berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan murabahah. 

Menurut hasil penelitian Nurjanah (2010) di Bank Syariah Mandiri menyatakan 

bahwa dana pihak ketiga dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. 
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Artinya jika terjadi kenaikan atau penurunan DPK ataupun NPF tidak akan 

mempengaruhi permintaan pembiayaan murabahah. Serta modal sendiri dan margin 

keuntungan berpengaruh positif yang artinya adalah semakin besar modal sendiri dan 

margin keuntungannya maka permintaan pembiayaan murabahah juga akan meningkat. 

Penelitian Nurapriyani (2009) menyatakan bahwa secara parsial variabel NPF, 

SWBI, Suku bunga konvensional dan DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan 

murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Artinya semakin besar variabel-variabel 

tersebut maka semakin rendah permintaan pembiayaan murabahah bank syariah. 

Penelitian Ardiansyah (2009) menyatakan Dana Pihak Ketiga dan Modal 

berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Artinya semakin besar dana pihak 

ketiga dan modal sendiri dari bank tersebut akan mempengaruhi peningkatan permintaan 

pembiayaan murabahah. Sedangkan SWBI dan NPF mempunyai pengaruh yang negatif  

terhadap pembiayaan murabahah yang artinya jika terjadi kenaikan maka permintaan 

pembiayaan murabahah akan mengalami penurunan. 

Penelitian Maula (2009) menyatakan bahwa variabel simpanan (DPK) dan NPF 

berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah yang artinya jika terjadi kenaikan 

maka permintaan pembiayaan murabahah juga mengalami penurunan. Sedangkan 

variabel modal sendiri dan margin keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan 

murabahah yang artinya bahwa semakin besar modal sendiri dan margin keuntungan 

maka akan semakin besar juga permintaan pembiayaan murabahah. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik dan termotivasi melakukan 

penelitian karena penelitian terdahulu hasilnya tidak konsisten. Pembiayaan murabahah 

menjadi variabel dependen dalam penelitian ini karena murabahah mendominasi produk 

pembiayaan yang diberikan Bank Syariah hingga saat ini. Untuk ini penulis akan 

menganalisa mengenai “Pengaruh Total Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, 
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Non Performing Finance, dan Margin terhadap Pembiayaan Murabahah Bank 

Umum Syariah di Indonesia”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

a. Produk pembiayaan perbankan syariah yang mendominasi hingga akhir tahun 

2013 adalah pembiayaan jual beli murabahah. Hal ini dikarenakan risiko dari 

pembiayaan ini lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil 

lainnya dikarenakan pembiayaan murabahah memberikan kepastian 

keuntungan yang akan diterima bank. 

b. Dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah dapat digunakan untuk 

memberikan pembiayaan kepada nasabah. Kemampuan bank dalam 

menghimpun dana masyarakat ini menyatakan bahwa bank memiliki 

kredibilitas tinggi dari masyarakat. 

c. Capital Adequacy Ratio digunakan untuk mengukur permodalan dan 

cadangan dari penghapusan dalam menanggung risiko kredit, yaitu risiko 

gagal tertagihnya pokok dan bunga kredit. Besarnya nilai CAR akan 

meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit 

d. Non Performing Finance merupakan ancaman bagi suatu bank dalam hal 

pembiayaan. Kinerja buruk debitur terlihat dari NPF yang tinggi, sehingga 

perbankan lebih memilih menginvestasikan likuiditas dana yang berlebih 

untuk diinvestasikan sebagai surat berharga dibandingkan memberi 

pembiayaan kepada masyarakat. 

e. Margin Murabahah merupakan nilai yang diperoleh oleh bank dalam 

melaksanakan kegiatan operasinya (keuntungan). Margin berbeda dengan 
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bunga karena margin tidak mengikuti fluktuasi tingkat suku bunga, 

melainkan telah disepakati diawal akad antara nasabah dan bank. 

  

1.3 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis melakukan pembatasan 

masalah agar pembahasan tidak terlalu luas. Batasan masalah tersebut antara lain : 

1. Penelitian dilakukan pada seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia. 

2. Akad pembiayaan yang digunakan hanya akad pembiayaan murabahah. 

3. Penelitian ini menggunakan periode dari tahun 2009 hingga tahun 2013. 

4. Faktor–faktor yang digunakan adalah Total Dana Pihak Ketiga, Capital 

Adequacy Ratio, Non Performance Financing, dan Margin Murabahah. 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka penelitian ini dapat 

dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :  

1. Apakah Total Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan 

murabahah pada Bank Umum  Syariah periode 2009-2013? 

2. Apakah Capital Adequacy Ratio berpengaruh terhadap pembiayaan 

murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2009-2013? 

3. Apakah Non Performing Finance (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan 

murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2009-2013? 

4. Apakah Margin Murabahah berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah 

pada Bank Umum Syariah periode 2009–2013? 

5. Apakah Total Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing 

Finance (NPF), dan Margin Murabahah berpengaruh secara bersama-sama 
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terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2009-

2013? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Total Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan 

murabahah pada Bank Umum  Syariah periode 2009–2013. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap pembiayaan 

murabahah pada Bank Umum  Syariah periode 2009–2013. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Non Performing Finance (NPF) terhadap 

pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2009-2013. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Margin Murabahah terhadap pembiayaan 

murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2009–2013. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Total Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy 

Ratio, Non Performing Finance (NPF), dan Margin Murabahah secara 

bersama-sama terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah 

periode 2009-2013. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada 

beberapa pihak, diantaranya : 

1. Bagi penulis, penelitian ini menambah wawasan ilmu pengetahuan dan 

pemahaman penulis tenyamg kinerja bank syariah dan pembiayaan bank 

syariah. 
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2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan 

ilmu pengetahuan serta pemahaman yang bermanfaat untuk mahasiswa, staf 

pengajar dan pihak – pihak lain dibidang akuntansi. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi 

atau bahan perbandingan yang berkaitan dengan faktor – faktor yang 

mempengaruhi pembiayaan murabahah. 

 

 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah yang mendukung penulis memilih 

topik penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu Bank Syariah, 

Produk Bank Syariah, Pembiayaan, Murabahah, Non Performance Financing, 

SWBI, Total Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Modal Sendiri. Pada bab ini juga 

akan mengemukakan penelitian terdahulu, rerangka pemikiran, serta hipotesis 

penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan tentang Objek Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Jenis Dan 

Sumber Data, Operasionalisasi Variabel, dan Teknik Analisis Data.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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Menjelaskan proses pengolahan data, pengujian data, hasil pengujian, dan 

analisis terhadap data yang diperoleh serta implikasi manajerial. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab penutup dari penelitian ini tentang “Pengaruh Total Dana Pihak 

Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance, dan Margin terhadap 

Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia”. Bab ini 

menjelaskan kesimpulan hasil penelitian dan memberikan saran untuk penelitian 

selanjutnya dengan keterbatasan dalam penelitian ini. 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Perbankan Syariah 

  Bank Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan 

kegiatan usaha yang hampir sama dengan bank konvensional. Perbedaan 

mendasar terletak pada prinsip yang digunakan, bank konvensional menggunakan 

prinsip bunga sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil sesuai 

dengan syariat-syariat Islam. Beberapa pendapat mengenai definisi bank syariah, 

yaitu : 

1. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah 

adalah : 

“Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip 

Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah 

Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran”. 
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2. Menurut Muhammad (2005:1), bank syariah adalah : 

“Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. 

Bank islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga 

keuangan perbankan yang operasional produknya dikembangkan 

berlandaskan pada Al.Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW”. 

 

3. Menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf (2010:5), bank syariah adalah : 

“Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip 

Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. 

 

 

2.1.2 Fungsi Bank Syariah 

Bank syariah sebagai bank Islam yang menggunakan prinsip bagi hasil 

dan tidak mengandalkan sistem bunga. Selain sebagai lembaga intermediasi, bank 

syariah juga menjalankan fungsi-fungsi lainnya. 

Menurut Harahap, Wiroso, dan Yusuf (2010:24) fungsi perbankan adalah: 

“Sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana 

dengan pihak yang kekurangan dana dan sebagai penyedia jasa 

layanan keuangan seperti transfer, inkaso, kliring, dan sebagainya”. 

 

Menurut Wiyono (2005:76) beberapa fungsi bank syariah yang membedakan 

dengan bank konvesional diantaranya sebagai berikut : 

a. Fungsi Manajer Investasi 

Bank Syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, 

karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik 

dana sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari 

Bank Syariah. 

b. Fungsi Investor 
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Hasil usaha atau keuntungan yang diperoleh dibagikan kepada pihak yang 

memberikan kontribusi dana (shahibul maal), setelah bank bank syariah 

menerima bagian keuntungan sebagai Mudharib sesuai dengan kesepakatan 

antara pemilik dana dan bank sebagai pengelola sebelum pelaksanaan akad. 

c. Fungsi Jasa Perbankan 

Bank Syariah tidak jauh berbeda dengan bank non syariah, seperti misalnya 

memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, dan 

sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah primsip-primsip 

syariah yang tidak boleh dilanggar. 

d. Fungsi Sosial 

Dalam konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah 

memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana Qardh (pinjaman 

kebaikan) atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip 

Islam. Selain itu konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank-bank 

syariah untuk berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia 

dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan 

lingkungan. 

2.1.3 Pembiayaan Bank Syariah 

Pengertian Pembiayaan Bank Syariah 

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan 

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil. 
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Menurut UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan 

bahwa 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 bentuk 

ijarah muntahiya bittamlik; 

c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; 

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 

e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. 

 

Menurut Kasmir (2001:92) mendefinisikan pembiayaan sebagai berikut: 

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. 

 

Menurut Antonio (2001:160) mendefinisikan pembiayaan sebagai berikut: 

“Pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memnuhi kebutuhan 

pihak-pihak yang merupakan unit deficit”. 

 

Tujuan Pembiayaan Bank Syariah 

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan bank syariah memiliki beberapa 

tujuan penting bagi perbankan. Pembiayaan yang dilakukan untuk membantu unit 

deficit agar dapat mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian 

dan menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi kedua pihak. 

Pengaruh Dana..., Farah Nisha Nasution, Ak.-IBS, 2015



 

Menurut Rivai dan Veithzal (2008:5) menjelaskan tujuan pembiayaan sebagai 

berikut: 

a. Profitability 

Yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan 

yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama 

nasabah. 

b. Safety 

Yaitu keamanan dari fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin 

sehingga tujuan profitability tercapai. Keamanan yang diberikan dalam 

bentuk modal, barang atau jasa terjamin pengembaliannya sehingga 

keuntungan yang diharapkan tercapai. 

 

Menurut Muhammad (2005:17-48) secara umum tujuan pembiayaan dibedakan 

menjadi dua kelompok yaitu: 

a. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, 

menyediakan dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, 

membuka lapangan kerja baru, serta adanya distribusi pendapatan. 

b. Secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk memaksimalkan laba, 

meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber daya ekonomi, serta 

penyaluran kelebihan dana yang dimiliki oleh masyarakat. 

 

Jenis–Jenis Pembiayaan Bank Syariah 

Menurut Antonio (2001:160-167) pembiayaan berdasarkan sifat 

penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:  

a. Pembiayaan Produktif 
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Yaitu pembiayaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam 

arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, 

maupun investasi. Jenis-jenis pembiayaan produktif pada dasarnya dapat 

dikelompokkan menurut beberapa aspek di antaranya yaitu : 

 

1. Pembiayaan menurut tujuan 

Pembiayaan menurut tujuan di bedakan menjadi : 

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk : 

i. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil 

produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau 

mutu hasil produksi. 

ii. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari 

suatu barang. 

b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk 

melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. 

2. Pembiayaan menurut jangka waktu 

a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayan yang dilakukan dengan 

waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. 

b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayan yang dilakukan 

dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. 

c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayan yang dilakukan 

dengan waktu lebih dari 5 tahun. 

 

b. Pembiayaan Konsumtif, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi 
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kebutuhannya. Menurut jenis akadnya, pembiayaan konsumtif dapat dibagi 

menjadi 5 (lima) bagian, yaitu: 

1.      Pembiayaan Konsumen Akad Murabahah. 

2.      Pembiayaan Konsumen Akad IMBT 

3.      Pembiayaan Konsumen Akad Ijarah. 

4.      Pembiayaan Konsumen Akad Istishna’. 

5.      Pembiayaan Konsumen Akad Qardh + Ijarah. 

 

Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah 

Menurut Harahap, Wiroso, dan Yusuf (2010:163-475) produk 

pembiayaan syariah yaitu : 

1. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli (Ba’i) 

a. Pembiayaan Murabahah 

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dengan keuantungan (margin) yang telah disepakati oleh 

penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebutkan adanya 

“keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual 

harus memberitahu si pembeli tentang harga pembelian barang dan 

menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. 

b. Pembiayaan Salam 

Salam merupakan akad jual beli barang dengan cara pemesanan dengan 

penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera 

oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima sesuai dengan syarat-

syarat tertentu.  

c. Pembiayaan Istishna’ 
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Istishna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan 

barang tertentu dengan kriteria dan dan persyaratan tertentu yang 

disepakati antara pemesan dan penjual yang cara pembayarannya dapat 

dimuka, cicilan, atau tangguhan sampai jangka waktu tertentu. 

2. Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa (Ijarah) 

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang 

dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa di ikuti dengan 

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.  

3. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi hasil (Syirkah) 

a. Pembiayaan Musyarakah 

Merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara pemilik 

modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari 

keuntungan dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

b. Pembiayaan Mudharabah 

Merupakan akad kerjasama suatu usaha antara penyedia dana usaha 

(shahibul maal) dengan pengelolaan dana/manajemen usaha (mudharib) 

untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian keuntungan sesuai 

nisbah yang telah disepakati pada awal akad. 

4. Pembiayaan Dengan Prinsip Jasa 

a. Al- Qardh 

Menurut Antonio (2001:131) menjelaskan bahwa Al-Qardh adalah:  

“Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 

diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa 

mengharapkan imbalan”. 

 

b. Al-Wakalah 
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Menurut Antonio (2001:120) menjelaskan bahwa Al-Wakalah adalah:  

“Penyerahan pendelegasian atau pemberian mandat, atau 

pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain 

dalam hal-hal yang diwakilkan”. 

 

c. Al-Kafalah (garansi bank) 

Menurut Antonio (2001:123) menjelaskan bahwa Al-Kafalah adalah :  

“Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak 

ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/ yang 

ditanggung atau juga mengalihkan tanggung jawab seseorang 

yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang 

lain sebagai jaminan”. 

 

d. Ar-Rahn (mortgage) 

Menurut Antonio (2001:128) menjelaskan bahwa Ar-Rahn adalah :  

“Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai 

jaminan atas pinjaman yang diterimanya, baru barang yang 

ditahan tersebut memiliki nilai ekonomisnya”. 

 

e. Al Hawalah 

Menurut Antonio (2001:126) menjelaskan bahwa Al-Hawalah adalah:  

“Pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang 

lain yang wajib menanggungnya”. 

 

2.1.4 Pembiayaan Murabahah 

Salah satu produk pembiayaan bank syariah yang paling mendominasi 

selama ini adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan jual beli ini terjadi tukar 

menukar harta atas dasar saling ridha, atau memindahkan kepemilikan dengan 

imbalan sesuatu yang disepakati. 

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 

Dalam akad ini penjual harus memberitahu kepada pembeli besarnya jumlah 

harga perolehan barang. 
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Prinsip syariah menandakan transaksi semacam ini dan mengubahnya 

menjadi pembiayaan. Bank tidak meminjamkan sejumlah uang pada nasabah, 

tetapi membiayai proyek keperluan nasabah. Dalam hal ini bank berfungsi 

sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang 

tersebut sebagai gantinya, pembiayaan usaha nasabah tersebut dapat dilakukan 

dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan nasabah. Lalu bank menjual 

kembali kepada nasabah atau dapat pula dengan cara bank mengikutsertakan 

modal dalam usaha nasabah (Heithzal Rivai, dkk, 2007). 

Menurut Ahmad Gozali (2005:94) mendefinisikan pengertian murabahah adalah: 

“Suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan 

nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian 

bahan baku atau modal kerja lainnya dalam bentuk barang yang 

dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah 

sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada 

waktu dan mekanisme pembayaran yang ditetapkan sebelumnya 

pada awal.” 

 

Menurut Antonio (2001:101) mendefiniskan pengertian murabahah sebagai 

berikut: 

“Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan 

yang disepakati. Dalam bai’al-murabahah, penjual harus memberi 

tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat 

keuntungan sebagai tambahannya.” 

 

Menurut Karim (2007:113) mendefinisikan pengertian murabahah sebagai 

berikut: 

“Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan 

keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”. 
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2.1.5 Rukun Murabahah 

Menurut Harahap, Wiroso, dan Yusuf (2010:164) transaksi murabahah 

harus memenuhi rukun sebagai berikut : 

1. Bai   : Penjual (pihak yang memiliki barang) 

2. Musytari : Pembeli (pihak yang akan membeli barang) 

3. Mabi’  : Barang yang akan diperjualbelikan 

4. Tsaman : Harga barang 

5. Ijab Qabul : Pernyataan timbang terima barang 

 

2.1.6 Syarat Murabahah 

Menurut Antonio (2001:102) transaksi murabahah harus memenuhi 

syarat berikut ini: 

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah 

2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan 

3. Kontrak harus bebas dari riba 

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian 

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang. 

 

2.1.7 Jenis Murabahah 

Pembiayaan bank syariah salah satunya adalah pembiayaan murabahah 

dan mendominasi dari pembiayaan bagi hasil mudharabah maupun musyarakah. 

Pembiayaan ini berbagai macam ragamnya sesuai dengan cara pembayaran 

barang dari pembeli. 
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Menurut Harahap, Wiroso, dan Yusuf (2010:164) murabahah sesuai jenisnya 

dapat dikategorikan sebagai berikut : 

a. Murabahah tanpa pesanan 

Murabahah tanpa pesanan artinya ada nasabag yang beli atau tidak 

maupun ada nasabah yang pesan atau tidak, Bank Syariah menyediakan 

barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah ini tidak 

terpengaruh atau terikat langsung dengan ada tidaknya pesanan atau 

pembeli, 

b. Murabahah berdasarkan pesanan 

Murabahah berdasarkan pesanan artinya Bank Syariah akan melakukan 

transaksi jual beli murabahah apabila ada nasabah yang yang memesan 

barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan pada 

murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung 

dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.  

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan sebagai berikut : 

a. Sifatnya mengikat artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut 

mengikat untuk dibeli nasabah sebagai pemesan. 

b. Sifatnya tidak mengikat artnya walaupun nasabah telah melakukan 

pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli 

barang tersebut. 

 

Menurut Karim (2004:117) berdasarkan sumber dana yang digunakan, 

pembiayaan murabahah dibedakan sebagai berikut: 

a. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan URIA (Unrestricted 

Investment Account = Investasi tidak terikat) 
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b. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan RIA (Restricted Investment 

Account = Investasi terikat) 

c. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan modal bank. 

 

2.1.8 Prosedur Pembiayaan Murabahah 

Menurut Antonio (2001:107) prosedur tahapan pembiayaan murabahah 

sebagai berikut: 

a. Nasabah melakukan pesanan barang yang akan dibeli kepada Bank 

Syariah, dan dilakukan negosiasi terhadap harga barang dan keuntungan, 

syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran barang 

b. Setelah diperoleh kesepakatan dengan nasabah, bank syariah mencari 

barang yang dipesan (melakukan pengadaan barang kepada pemasok). 

Bank syariah juga melakukan negosiasi terhadap harga barang, syarat 

penyerahan, dan syarat pembayaran. Pengadaan barang yang dipesan 

nasabah merupakan tanggung jawab bank sebagai penjual 

c. Setelah diperoleh kesepakatan antara bank syariah dan pemasok, 

dilakukan proses jual barang dan penyerahan barang dari pemasok ke 

bank syariah 

d. Setelah barang secara menjadi milik bank syariah, dilakukan proses akad 

jual beli murabahah 

e. Penyerahan barang dari penjual yaitu bank syariah kepada pembeli yaitu 

nasabah, dengan memperhatikan syarat penyerahan barangnya 

f. Tahap akhir adalah dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan 

tunai atau tangguh sesuai kesepakatan antara bank syariah dengan 

nasabah 

Pengaruh Dana..., Farah Nisha Nasution, Ak.-IBS, 2015



 

Gambar 2.1  
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Sumber : Muhammad Syafi’I Antonio (2002:107) 

 

Kemungkinan risiko yang akan dihadapi dari pembiayaan murabahah 

menurut Antonio (2001:107) yaitu: 

a. Default / kelalaian yaitu nasabah sengaja tidak membayar angsuran. 

b. Fluktuasi harga yang komprehensif yang disebabkan harga suatu barang 

di pasar naik setelah bank membelikan untuk nasabah, dan bank tidak 

dapat mengubah harga jual beli barang tersebut. 

c. Penolakan barang oleh nasabah yang disebabkan karena barang yang 

rusak dalam perjalanan atau karena spesifikasi barang yang berbeda dari 

pesanan. 

d. Dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan utang maka ketika 

kontrak ditandatangani, barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah 
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bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut termasuk untuk 

menjualnya. Jika terjadi demikian resiko default akan besar. 

 

2.1.9 Total Dana Pihak Ketiga 

Dalam pandangan syariah uang bukanlah suatu komoditi melainkan hanya 

sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (economic added 

value). Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan 

ekonomi dasar (primary economic activities) baik secara langsung maupun 

melalui transaksi perdagangan ataupun secara tidak langsung melalui penyertaan 

modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut. 

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam 

arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, 

koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam 

valuta asing. Pada dunia perbankan, dana masyarakat atau dana pihak ketiga ini 

umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi 

bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat (Heithzal Rivai, dkk, 2007). 

Berdasarkan prinsip tersebut Bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau 

masyarakat dalam bentuk sebagai berikut: 

a. Titipan (wadiah) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya 

(guaranteed deposit) tetapi tanpa memperoleh imbaaln atau keuntungan. 

b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (non guaranteed 

account) untuk investasi umum (general investment account/ mudharabah 

mutlaqah) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara 

proporsional dengan porofolio yang didanai dengan modal tersebut. 
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c. Investasi khusus (spesial investment account / mudharabah muqayyadah) 

di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. 

Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya 

mengambil resiko atas investasi. 

Menurut Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

dalam menjalankan usahanya dana yang ditempatkan nasabah di Bank Syariah 

dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah 

dan Nasabah yang bersangkutan terdiri dari : 

a. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi 

dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi 

tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

b. Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad 

lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara 

Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS. 

c. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang 

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana 

perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. 

d. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank 

Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain 
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yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, 

Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.  

Penghitungan yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah dana pihak 

ketiga yang dihimpun suatu bank sebagai berikut : 

 

DPK = Giro Wadiah + Tabungan Wadiah + Tabungan Mudharabah + 

Deposito Mudharabah 

 

2.1.10 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio merupakan salah satu dari rasio keuangan bank 

yang berkaitan dengan aspek solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

permodalan dan cadangan dari penghapusan dalam menanggung risiko kredit, 

yaitu risiko gagal tertagihnya pokok dan bunga kredit. Rasio CAR digunakan 

untuk melihat seberapa besar penurunan dari aset bank yang masih dapat tertutupi 

oleh modal bank itu sendiri. Nilai rasio CAR yang semakin tinggi menunjukkan 

semakin baik kondisi dan kemampuan dari sebuah bank. 

Capital Adequacy Ratio menurut Dendawijaya (2000:122) adalah rasio 

yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko 

(kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut di biayai dari 

dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana–dana dari sumber–sumber 

di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain–lain. Semakin 

tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung 

risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko.  
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Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 besarnya CAR 

perbankan untuk saat ini minimal 8%. Secara singkat dapat dikatakan besarnya 

nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan 

kredit. Perbandingan rasio CAR adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Kriteria Penilaian Capital Adequacy Ratio 

Nilai Kredit Predikat 

> 8% 
Sehat 

 

≥ 6,5% − ≤ 7,99% 
Cukup Sehat 

 

≥ 5,0% − ≤ 6,49% 
Kurang Sehat 

 

≤ 4,99% 
Tidak Sehat 

 

Sumber: Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP  

Penghitungan yang dapat digunakan untuk mengetahui besarnya jumlah 

CAR suatu bank dapat dilihat dari rasio car dalam laporan keuangan bank. 

Tetapi, rasio CAR juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

Modal Bank 

CAR = ──────── X 100% 

Total ATMR 

 

 

2.1.11 Non Performance Financing 

Dalam melakukan kegiatan pembiayaan, bank syariah tidak terlepas dari 

risiko pembiayaan bermasalah atau Non Performing Finance. Selain itu, NPF 

merupakan salah satu indicator kesehatan kualitas asset bank dalam mengelola 
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penyaluran pembiayaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 

6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan 

Bank Syariah menyatakan bahwa batas maksimum nilai NPF adalah 5%. Jika 

semakin tinggi nilai NPF suatu bank (>5%), maka bank tersebut dikategorikan 

sebagai bank tidak sehat. 

Menurut Karim (2007:274) mendefinisikan NPF sebagai berikut: 

“Risiko akibat nasabah/counterparty gagal dalam memenuhi 

kewajibannya terhadap bank atau dana yang telah disalurkan oleh 

bank tidak dapat kembali. Semakin besar NPF yang terjadi, maka 

semakin besar pula penurunan pendapatan yang diterima. Jika 

pendapatan menurun, maka keuntungan/profitabillitas juga akan 

menurun. Hal ini disebabkan bank tidak dapat melakukan ekspansi 

pada pembiayaan yang lain”. 

 

Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas  fungsional 

bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasuri dan investasi, dan kegiatan 

jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain resiko 

ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang 

buruk ini dapat berupa ketidak mampuan atau ketidakmauan debitur untuk 

memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama 

sebelumnya.   

Dalam lampiran SEBI Nomor 73/DPNP tanggal 31 Januari 2005, untuk 

penetapan perhitungan kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran pokok 

dan bunga, ditentukan sebagai berikut :  

1) Lancar (L), apabila pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik 

dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.  
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2) Dalam Perhatian Khusus (DPK), apabila terdapat tunggakan pembayaran 

pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. Jarang 

mengalami cerukan.  

3) Kurang Lancar (KL), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau 

bunga yang telah melampui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 

(seratus dua puluh) hari. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya 

untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.  

4) Diragukan (D), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau 

bunga yang telah mencapai 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 

(seratus delapan puluh) hari. Terjadi cerukan yang bersifat permanen 

khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.  

5) Macet (M), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga 

yang telah melampui 180 (seratus delapan puluh) hari. 

Penghitungan yang dapat digunakan untuk mengetahui besarnya jumlah 

NPF suatu bank dapat dilihat dari rasio NPF gross dalam laporan keuangan bank. 

Tetapi, rasio NPF juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

           Total Pembiayaan Bermasalah 

                  NPF=  ───────────────────     X 100% 

      Total Pembiayaan 

 

2.1.12 Margin murabahah 

 Keuntungan yang disyaratkan oleh penjual disebut dengan margin 

keuntungan. Dalam aplikasi pembiayaan bank syariah, bank berperan sebagai 
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penjual dan nasabah berperan sebagai pembeli. Bank menyediakan barang yang 

diinginkan oleh pembeli dan membeli barang dari supplier, lalu bank menjual 

barang tersebut kepada pembeli (nasabah) dengan harga yang lebih tinggi karena 

didalamnya terdapat margin yang diinginkan oleh penjual. Margin atau 

keuntungan merupakan nilai yang diperoleh oleh bank dalam melaksanakan 

kegiatan operasinya.  

Menurut Adiwarman A Karim (2006:280) margin adalah sebagai berikut: 

“Secara teknis yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah 

persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan margin 

keuntungan secara harian maka jumlah hari dalam setahun 

ditetapkan 360 hari, perhitungan margin secara bulanan maka 

setahun ditetapkan 12 bulan.” 

 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa margin merupakan 

keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan jual beli yang besarnya telah 

ditentukan pada awal akad sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

Margin berbeda dengan bunga karena margin tidak mengikuti fluktuasi tingkat 

suku bunga, melainkan tarifnya sudah ditentukan sesuai dengan keputusan direksi 

yang dirumuskan dalam rapat ALCO. 

Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk 

pembiayaan yang berbasis Natural Certainty Contracts (NCC), yakni akad bisnis 

yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (amount), 

maupun waktu (timing), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, salam dan 

istishna’. Referensi margin keuntungan pada bank syariah adalah margin 

keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah. 

Asset/ Liability Management Committee (ALCO). Organisasi dari fungsi 

ALCO di bank yang kecil dapat terdiri dari Direktur Utama dan beberapa 
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manajer kunci yang aktif dalam keputusan-keputusan kredit, investasi dan pasar 

uang. Di dalam bank yang lebih besar, ALCO dapat terdiri dari para manajer pos-

pos utama dari neraca, Direktur Utama, Kepala Bagian Keuangan dan Akunting, 

Kepala Divisi Kredit, Manajer Investasi, Kepala Bagian Deposit dan fungsi 

liabilitas, ekonom dan supervisi kebijakan kredit. Tanggung jawab ALCO 

biasanya meliputi pemberian arahan umum mengenai penguasaan dan 

pengalokasian dana-dana untuk memaksimumkan pendapatan, dan memastikan 

permintaan dan sumber dana. 

Dengan demikian ALCO mempunyai akses kepada liabilitas dan strategi 

pricing atas pinjaman, membangun praktek penguasaan dana-dana dan pilihan 

untuk pengalokasian pinjaman, memantau spread, distribusi asset/ liabilitas, 

jangka waktu, bagaimana dealing dengan secondary reserve untuk kegiatan Pasar 

Uang, me-review variasi anggaran, dan yang paling penting adalah menyusun 

action plan berdasarkan sebab-sebab terjadinya variasi. Secara umum, tanggung 

jawab ALCO adalah mengelola posisi dan alokasi dana-dana bank agar tersedia 

likuiditas yang cukup, memaksimalkan profitabilitas dan meminimalkan resiko. 

Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan 

saran dari Tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal 

berikut: 

a. Direct Competitor’s Market Rate (DCMR) 

Yang dimaksudkan dengan Direct Competitor’s Market Rate (DCMR) 

adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau 

tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang 

ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok competitor langsung, 
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atau tingkat margin keuntungan bank syari’ah tertentu yang ditetapkan 

dalam rapat ALCO sebagai Competitor langsung terdekat. 

b. Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR) 

Yang dimaksud dengan Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR) 

adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat 

rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat 

ALCO ditetapkan sebagai kelompok competitor tidak langsung, atau 

tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat 

ALCO ditetapkan sebagai competitor tidak langsung yang terdekat. 

c. Expected Competitive Return for Investors (ECRI) 

Yang dimaksud Expected Competitive Return for Investors (ECRI) adalah 

target bagi hasil competitive yang diharapkan dapat diberikan kepada dana 

pihak ketiga. 

d.  Acquiring Cost 

Yang dimaksud Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank 

yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. 

e. Overhead Cost 

Yang dimaksud Overhead Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank 

yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak 

ketiga. 

Dalam Muhammad (2005:105) penetapan harga jual murabahah dapat 

dilakukan dengan cara Rasullullah ketika berdagang. Dalam menentukan 

harga penjualan harus dijelaskan berapa harga belinya, berapa biaya yang 

telah dikeluarkan untuk setiap komoditas, dan berapa keuntungan wajar 
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yang diinginkan. Cara ini merupakan salah satu metode untuk menentukan 

harga jual beserta margin murabahah sebagai berikut: 

 

Harga Jual : Harga Beli Bank + Cost Recovery + Keuntungan 

Cost Recovery :         Proyeksi Biaya Operasi               

                     Target Volume Pembiayaan 

 

Margin Murabahah : Cost Recovery + Keuntungan 

 

2.1.13 Hubungan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

Hubungan Total Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan 

Murabahah 

Dana pihak ketiga yang berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan di 

suatu bank dapat dijadikan indikasi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank 

tersebut. Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan 

pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu 

dalam bentuk pembiayaan. Hampir semua bank mengandalkan penghasilan 

utamanya dari jumlah pembiayaan oleh karena itu pembiayaan merupakan 

aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan 

(Dendawijaya,2003).  

Menurut Arianti dan Muharam (2012), dan Ardiansyah (2009)  

menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan 

murabahah sedangkan menurut Nurapriyani (2009) dan Maula (2009)  

menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan 

murabahah. Selain itu menurut Mufidah (2012) dan Nurjanah (2010) menyatakan 

bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.  
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Berdasarkan pengertian dan hasil penelitian sebelumnya dapat diduga 

DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah perbankan. Semakin 

tinggi dana pihak ketiga yang dihimpun suatu bank maka bank tersebut mampu 

memberikan pembiayaan kepada masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa 

semakin besar DPK yang dihimpun maka semakin besar pembiayaan murabahah 

yang diberikan bank. 

Hubungan Capital Adequacy Ratio Terhadap Pembiayaan 

Murabahah 

Capital Adequacy Ratio atau rasio permodalan merupakan modal dasar 

yang harus dipenuhi bank yang digunakan untuk kepercayaan masyarakat 

terhadap kinerja bank. Faktor utama yang mempengaruhi jumlah modal bank 

adalah modal minimum yang ditentukan lembaga wewenang bank sentral.  

Bank dengan rasio permodalan CAR yang tinggi mengharapkan bahwa 

modal tersebut mampu melindungi kepentingan stakeholder sebagai pemilik 

dalam mengahadapi berbagai risiko yang akan dihadapi bank. Selain itu, semakin 

tinggi rasio CAR maka akan semakin besar sumber daya finansial yang akan 

digunakan untuk keperluan pengembangan usaha seperti melakukan pembiayaan 

kepada masyarakat.  

Menurut Arianti dan Muraham (2012) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Berdasrakn 

hasil dan penjelasan diatas, diduga terdapat hubungan positif antara CAR dengan 

pembiayaan murabahah. Semakin besar jumlah CAR suatu bank 

mengindikasikan semakin tinggi keinginan bank untuk menyalurkan pembiayaan 

yang diberikan. 
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Hubungan NPF (Non Performing Finance) Terhadap Pembiayaan 

Murabahah  

Pembiayaan yang diberikan membuat peluang besar adanya risiko kredit 

atau pembiayaan bermasalah yang akan dihadapi bank. NPF yang tinggi dapat 

menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus 

membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga menghambat bank 

dalam penyaluran pembiayaan, sehingga mengurangi jumlah pembiayaan yang 

diberikan oleh suatu bank.  

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Mufidah (2012), Arianti dan 

Muharam (2012), dan Nurjanah (2010) menyatakan bahwa NPF tidak 

berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Menurut Nurapriyani (2009), 

Ardiansyah (2009), Maula (2009) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif 

terhadap pembiayaan murabahah. Berdasarkan penjelasan teori, dapat diketahui 

bahwa NPF diduga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. 

Semakin besar rasio NPF suatu bank menunjukkan bank tersebut berada dalam 

masalah risiko likuiditas, sehingga bank enggan memberikan pembiayaan dan 

pembiayaan murabahah semakin kecil. 

Hubungan Margin Terhadap Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan murabahah mendominasi pembiayaan bank syariah karena 

pembiayaan jual beli imi lebih menguntungkan bagi bank, sebab dari awal akad 

bank dapat memprediksi jumlah keuntungan yang akan  diterima atau disebut 

margin. Margin merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan jual 

beli yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati. 
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Apabila suatu bank mendapatkan permintaan pembiayaan jual beli 

murabahah yang tinggi, mengakibatkan bank tersebut mendapat harga jual dari 

pemasok yang lebih murah dikarenakan besarnya jumlah permintaan barang. 

Harga jual rendah yang diberikan pemasok sangat menguntungkan bagi bank, 

karena bank dapat memperoleh margin murabahah yang besar. 

 Menurut Mufidah (2012), Nurjannah (2010), dan Maula (2009) 

menyatakan bahwa terjadi hubungan positif antara margin murabahah dengan 

pembiayaan murabahah yang diberikan bank, sedangkan menurut Gumilar 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara margin keuntungan dengan 

pembiayaan murabahah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diduga terjadi 

hubungan positif antara margin keuntungan dengan pembiayaan murabahah. 

Semakin besar margin murabahah dikarenakan harga jual yang rendah sehingga 

permintaan pembiayaan murabahah akan meningkat.  

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya 

sebagai berikut:  

1. Penelitian Junjun Giyan Gumilar (2013) berjudul “Analisis Pengaruh DPK, 

Pendapatan Margin Murabahah, BI Rate, Kurs dan Modal Sendiri terhadap 

besarnya pembiayaan Murabahah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Laporan Kuangan bulanan Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank 

Mega Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Bank Syariah Bukopin 

periode Maret 2009 hingga Agustus 2012. Dari hasil analisis menunjukkan 

bahwa secara parsial BI rate berpengaruh negatif secara signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah, kurs dan modal sendiri berpengaruh signifikan positif 
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terhadap pembiayaan murabahah, Pendapatan margin murabahah tidak 

berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah sedangkan DPK dikeluarkan dari 

model karena terkena gejala multikolinieritas. Secara simultan variabel 

Pendapatan Margin Murabahah, BI Rate, Kurs dan Modal Sendiri berpengaruh 

signifikan terhadap pembiayaan murabahah. 

2. Penelitian Latifatul Mufidah (2012) berjudul “Analisis Pengaruh Margin 

Keuntungan, Modal Sendiri, DPK, NPF, SWBI, dan Suku Bunga Bank 

Konvensional terhadap Pembiayaan Murabahah. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega 

Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Bank Syariah Bukopin periode 

Maret 2009 hingga September 2011. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa 

secara parsial dua variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah, yaitu margin keuntungan dan modal sendiri, sedangkan 

Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Sertifikat Wadiah 

Bank Indonesia (SWBI) dan suku bunga tidak terbukti signifikansinya. Secara 

simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), margin keuntungan, modal sendiri, Non 

Performing Financing (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan 

suku bunga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. 

3. Penelitian Wuri Arianti dan Harjum Muharam (2012) berjudul “Analisis 

Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA Terhadap Pembiayaan Perbankan 

Syariah”. Penelitian ini hanya menggunakan Bank Muamalat Indonesia dengan 

periode pengamatan tahun 2001-2011. Hasil analisis penelitiannya secara 

simultan semua variabel yakni DPK, CAR, NPF, dan ROA berpengaruh 

signifikan terhadap Pembiayaan. Sedangkan secara parsial variabel DPK 
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berpengaruh positif dan signifikan, sementara variabel CAR negatif, dan variabel 

NPF, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. 

4. Penelitian Anis Nurjanah (2010) berjudul “Analisis Pengaruh DPK, NPF, Modal 

Sendiri, dan Margin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah”. Objek 

penelitian adalah Bank Syariah Mandiri dengan periode pengamatan juli 2004-

desember 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama 

dana pihak ketiga, modal sendiri, margin keuntungan, dan NPF berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan pengujian 

secara parsial dana pihak ketiga dan NPF tidak berpengaruh positif terhadap 

pembiayaan murabahah, akan tetapi modal sendiri dan margin keuntungan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. 

5. Penelitian Dwi Nurapriyani (2009) berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri periode 2004-2007”. Hasil 

penelitiannya secara parsial variabel NPF, SWBI, suku bunga konvensional dan 

DPK berpengaruh negatif secara simultan menunjukkan bahwa NPF, SWBI, 

Suku bunga konvensional dan DPK berpengaruh secara signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. 

6. Penelitian Achmad Emil Ardiansyah berjudul (2009) “Analisis Pengaruh DPK, 

Modal Sendiri, SWBI, dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah”. Hasil 

penelitiannya secara parsial menunjukkan Dana Pihak Ketiga dan Modal 

berpengaruh positif yang siginifikan terhadap pembiayaan murabahah, serta 

SWBI dan NPF mempunyai pengaruh yang negatif  dan tidak signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah. 

7. Penelitian Maula (2009) berjudul “Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri, 

Margin Keuntungan, dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Syariah 
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Mandiri”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel simpanan (DPK) 

berpengaruh  negatif, variabel modal sendiri dan margin keuntungan berpengaruh 

positif dan variabel NPF berpengaruh  negatif dan signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah. 

 

 

 

 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Hasil Penelitan Perbedaan  

1. Junjun Giyan Gumilar 

(2013) “Analisis 

Pengaruh DPK, 

Pendapatan Margin 

Murabahah, BI Rate, 

Kurs dan Modal Sendiri 

terhadap besarnya 

pembiayaan Murabahah 

(2009-2013). 

a. BI rate negative 

signifikan 

b. Kurs positif signifikan 

c. Modal sendiri positif 

signifikan 

d. Margin tidak 

berpengaruh 

e. DPK multikolinearitas 

Variabel BI Rate, 

kurs, dan modal 

sendiri diganti menjadi 

Capital Adequcy Ratio 

dan Non Performing 

Finance. Tahun 

penelitian dan data 

yang digunakan 

berbeda. 

2. Latifatul Mufidah 

(2012) “Pengaruh 

Margin Keuntungan, 

Modal Sendiri, DPK, 

NPF, SWBI, dan Suku 

Bunga Bank 

Konvensional terhadap 

Pembiayaan Murabahah 

(2009-1011) 

a. Margin positif signifikan 

b. Modal sendiri positif 

signifikan 

c. DPK tidak berpengaruh 

d. NPF tidak berpengaruh 

e. SWBI tidak berpengaruh 

f. SBK tidak berpengaruh 

Variabel modal 

sendiri, SWBI, dan 

suku bunga 

konvensional diganti 

menjadi variabel 

CAR. Tahun 

penelitian dan data 

yang digunakan 

berbeda. 

3. Wuri Arianti dan 

Harjum Muharam 

(2012) “Analisis 

Pengaruh DPK, CAR, 

NPF, dan ROA 

Terhadap Pembiayaan 

Perbankan Syariah 

(Studi Kasus Pada Bank 

Muamalat Indonesia 

a. DPK positif signifikan 

b. CAR negatif signifikan 

c. NPF tidak berpengaruh 

d. ROA tidak berpengaruh 

Variabel ROA diganti 

menjadi margin 

murabahah, dan dalam 

penelitian 

menggunakan sampel 

seluruh bank umum 

syariah. Tahun yang 

digunakan hanya 

tahun 2009-2013. 
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Periode 2001-2011) 

4. Anis Nurjanah (2010) 

“Analisis Pengaruh 

DPK, NPF, Modal 

Sendiri, dan Margin 

Keuntungan terhadap 

Pembiayaan Murabahah 

(2004-2008) 

a. DPK tidak berpengaruh 

b. NPF tidak berpengaruh 

c. Margin positif 

signifikan 

d. Modal sendiri positif 

signifikan 

 

Variabel modal sendiri 

diganti menjadi 

variabel CAR dan 

menggunakan time 

series 2009-2013.  

5. Dwi Nurapriyani (2009) 

“Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Pembiayaan Murabahah 

pada Bank Syariah 

Mandiri periode 2004-

2007” 

a. NPF negatif signifikan 

b. SWBI negatif 

signifikan 

c. SBK negatif signifikan 

d. DPK negatif signifikan 

 

Variabel SWBI, suku 

bunga komvensional 

diganti menjadi CAR 

dan Margin 

murabahah. Serta time 

series yang digunakan 

2011-2013 dan 

sampel yang 

digunakan menjadi 11 

Bank Umum Syariah. 

6. Achmad Emil 

Ardiansyah (2009) 

“Analisis Pengaruh 

DPK, Modal Sendiri, 

SWBI, dan NPF 

terhadap Pembiayaan 

Murabahah. 

a. DPK positif signifikan 

b. Modal positif signifikan 

c. SWBI negatif tidak 

signifikan 

d. NPF negatif tidak 

signifikan 

 

Variabel modal sendiri 

dan SWBI diganti 

menjadi CAR dan 

margin murabahah, 

serta time series yang 

digunakan 2009-2013. 

7. Maula (2009) “Pengaruh 

Simpanan (DPK), 

Modal Sendiri, Margin 

Keuntungan, dan NPF 

terhadap Pembiayaan 

Murabahah Bank 

Syariah Mandiri. 

a. DPK negatif signifikan 

b. NPF negatif signifikan 

c. Modal positif signifikan 

d. Margin positif 

signifikan 

 

Variabel modal sendiri 

diganti menjadi CAR 

dan, serta time series 

yang digunakan 2009-

2013. 

Sumber : data diolah 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun 

dana yang berasal dari berbagai sumber untuk kemudian menyalurkan kembali dana 

tersebut ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Dimana sumber-sumber dana 

bank tersebut diantaranya berasal dari Modal bank itu sendiri, Bank Indonesia (BI), bank 
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lain dan dana yang berasal dari masyarakat. Sumber dana tersebut akan dicadangkan 

sebagai rasio permodalan CAR dengan batas minimum 8%, dan sisanya dapat disalurkan 

menjadi kredit/pembiayaan kepada masyarakat. 

  Pinjaman atau pembiayaan (dalam bank syariah) merupakan sumber utama 

pendapatan bagi bank, dan sebagai lembaga intermediasi bank berusaha semaksimal 

mungkin untuk menyalurkan pembiayaan sebesar-besarnya. Akan tetapi, pembiayaan 

tersebut tidak terlepas dari berbagai risiko seperti risiko kredit dimana nasabah tidak 

mampu mengembalikan pokok beserta bunga pinjamannya atau disebut dengan Non 

Performing Finance. 

  Pembiayaan yang diberikan bank syariah hingga saat ini meningkat dari tahun ke 

tahun, dari seluruh pembiayaan yang ada, pembiayaan murabahah mendominasi 

pembiayaan ini. Keuntungan dari penjualan barang dalam pembiayaan murabahah ini 

disebut dengan margin murabahah. Penetapan harga jual berserta margin diawal akad 

membuat bank syariah lebih dapat mengetahui berapa besar keuntungan yang akan 

diperoleh. 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 
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Sumber : data diolah 

2.4 Hipotesis 

 Berdasarkan tujuan penelitian, rumusan masalah, telaah kajian teori penelitian 

terdahulu dari kerangka pemikiran, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 1 : 

Ho1 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Non Performing Finance (NPF) 

terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2009 - 2013 

Ha1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Non Performing Finance (NPF) 

terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2009 – 

2013 

Hipotesis 2 : 

Ho2 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara SWBI terhadap pembiayaan 

murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2009 - 2013 

Ha2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara SWBI terhadap pembiayaan murabahah 

pada Bank Umum Syariah periode 2009 – 2013 

Hipotesis 3 : 

Ho3 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Total Dana Pihak Ketiga terhadap 

pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2009 - 2013 

Ha3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Total Dana Pihak Ketiga terhadap 

pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2009 – 2013 

Hipotesis 4 : 

MARGIN (X4) 

H5 
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Ho4 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Jumlah Modal Sendiri terhadap 

pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2009 – 2013 

Ha4 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Jumlah Modal Sendiri terhadap 

pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2009 – 2013. 

Hipotesis 5 : 

Ho5 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara Non 

Performing Finance (NPF), Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI), Total 

Dana Pihak Ketiga, dan Modal Sendiri terhadap pembiayaan murabahah pada 

Bank Umum Syariah periode 2009-2013. 

Ha5 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara Non Performing 

Finance (NPF), Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI), Total Dana Pihak 

Ketiga, dan Modal Sendiri terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum 

Syariah periode 2009-2013. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

  Populasi adalah suatu himpunan unit (biasanya orang, obyek, transaksi atau 

kejadian) di mana kita tertarik untuk mempelajarinya (Kuncoro, 2004). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam 

Bank Indonesia sejumlah 11 bank.  

Tabel 3.1  

Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia 

Bank Syariah Tahun 

PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia 1991 

PT Bank Syariah Mandiri 1999 

PT. Bank Syariah Mega Indonesia 2004 

PT Bank Syariah  BRI 2008 

PT Bank Syariah Bukopin 2008 

PT BCA Syariah 2009 

PT Bank Syariah BNI 2010 

PT Bank Jabar dan Banten Syariah 2010 

PT Bank Victoria Syariah 2010 

PT Maybank Indonesia Syariah 2010 

PT Bank Panin Syariah 2014 

Sumber : Bank Indonesia (data diolah) 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa sampel dari keseluruhan jumlah 

bank umum syariah tersebut. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive 

sampling berdasarkan beberapa kriteria yaitu: 

a. Perusahaan dalam satu sektor industri yaitu sektor perbankan dan jenis bank yang 

digunakan adalah Bank Umum Syariah. 
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b. Bank Umum Syariah menerbitkan laporan keuangan triwulan dengan periode tahun 

2009-2013. 

c. Memiliki data yang dibutuhkan yaitu DPK, CAR, NPF, dan Margin Murabahah. 

Berdasarkan kriteria di atas dapat diambil sampel sejumlah 5 bank umum syariah 

(100 sampel) yang terdiri dari: 

1) PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia 

2) PT Bank Syariah Mandiri 

3) PT. Bank Syariah Mega Indonesia 

4) PT Bank Syariah  BRI 

5) PT Bank Syariah Bukopin 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data yang dihimpun 

 Data yang dihimpun dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

diperoleh melalui website Bank Indonesia, Laporan Keuangan Triwulan 2009-

2013 masing-masing bank syariah, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 

(Otoritas Jasa Keuangan) dan Statistik Perbankan Syariah (Bank Indonesia). 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

sehingga metode pengumpulan data menggunakan cara non participant 

observation. Cara yang dilakukan adalah mencatat seluruh data yang diperlukan 

dalam penelitian ini sesuai yang tercantum di Laporan Keuangan Triwulan 

masing – masing Bank Umum Syariah. 
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3.3. Operasionalisasi Variabel 

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dalam penelitian ini terlebih dahulu 

setiap variabel didefinisikan dan kemudian dijabarkan melalui operasionalisasi variabel. 

Hal ini dilakukan agar setiap variabel dan indicator penilaian dapat diketahui skala 

pengukurannya. Berikut adalah penjelasan rinci operasionalisasi variabel yaitu: 

Tabel 3.2 

Definisi Operasionalisasi Variabel 

Variabel 
Definisi 

Variabel 
Pengukuran Skala 

Pembiayaan 

Murabahah 

(Y) 

Akad jual beli 

barang dengan 

menyatakan 

harga 

perolehan dan 

keuntungan 

(marjin) yang 

disepakati oleh 

pembeli dan 

penjual 

Logaritma natural dari jumlah Pembiayaan 

Murabahah  
Nominal 

Dana Pihak 

Ketiga  

(X1) 

Keseluruhan 

investasi yang 

terdiri dari giro 

wadiah, 

tabungan 

mudharabah 

dan deposito 

mudharabah 

dengan satuan 

tetapan 

berbentuk 

rupiah 

Logaritma natural DPK = Giro Wadiah + 

Tabungan Wadiah + Tabungan Mudharabah 

+ Deposito Mudharabah 

 

Nominal 

Capital 

Adequacy 

Ratio  

(X2) 

Kecukupan 

modal yang 

dimiliki 

terhadap risiko 

kerugian yang 

akan dihadapi 

dalam 

penyaluran 

Modal Bank 

CAR = ──────── X 100% 

Total ATMR 

Rasio 
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dana dan 

digunakan 

dalam 

menentukan 

tingkat 

kesehatan bank 

Non 

Performing 

Finance 

(X3) 

Total 

pembiayaan 

yang 

dikategorikan 

sebagai 

pembiayaan 

bermasalah 

NPF= Total Pembiayaan Bermasalah x100% 

                    Total Pembiayaan 
Rasio 

Margin 

Murabahah 

(X4) 

Margin atau 

keuntungan 

merupakan 

nilai yang 

diperoleh oleh 

bank dalam 

melaksanakan 

kegiatan 

operasinya. 

Logaritma natural Margin Murabahah = 

pendapatan margin murabahah 

 

Nominal 

Sumber: data diolah 

 

3.4 Persamaan Penelitian 

 Analisis regresi digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel. 

Hubungan tersebut dapat dilihat dalam bentuk persamaan model yang menghubungkan 

variabel terikat Y dengan satu atau lebih variabel bebas X. Selain itu persamaan model 

ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara parsial maupun secara bersama-sama. Persamaan model yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah :  

lnMRBi,t   =  α + β1lnDPKi,t  + β2CARi,t  + β3NPFi,t  + β4lnMRGi,t + e 

Keterangan : 

α =  konstanta   

β1 -  β4 = koefisien regresi 

lnMRB = Pembiayaan Murabahah (dalam logaritma natural) 

lnDPK  = Total Dana Pihak Ketiga (dalam logaritma natural)  

CAR = Capital Adequacy Ratio (dalam persentase) 
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NPF  = Non Performing Finance (dalam persentase) 

lnMRG = Margin Murabahah (dalam logaritma natural) 

i   = bank ke-i  

t = tahun ke-t  

e   = error  

 

3.5. Metode Analisis Data 

3.5.1 Pengujian Asumsi Klasik 

3.5.1.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 

normal. Pengujian normalitas ini dapat dilakukan melalui analisis grafik dan 

analisis statistik (Ghozali, 2005). 

a. Analisis Grafik  

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan 

melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi 

dengan distribusi yang mendekati normal. Metode lain yang dapat 

digunakan adalah  dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar 

pengambilan keputusan dari analisis normal probability plot adalah 

sebagai berikut:  

i. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas.  
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ii. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

b. Analisis Statistik  

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan pula melalui analisis 

statistik yang salah satunya dapat dilihat melalui uji Jarque-Berra. Data 

terdistribusi normal jika memenuhi salah satu diantara dua kriteria berikut 

ini: 

a. Jika nilai JB < X2 tabel, maka residualnya terdistribusi normal 

b. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka data terdistribusi normal 

 

3.5.1.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2005) uji ini bertujuan menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi 

yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi kolerasi. Menurut 

Gujarati (2006:166) beberapa cara untuk mendeteksi keberadaan 

Multikolinearitas dalam model regresi Ordinary Least Square / OLS yaitu: 

a. Mendeteksi nilai koefisien determinasi (R2) dan nilai thitung. Jika R2 tinggi 

(>0,8), maka dicurigai adanya masalah multikolienaritas. 

b. Melakukan uji kolerasi derajat nol. Apabila koefisien korelasinya tinggi 

(>0,8) maka dicurigai adanya masalah multikolinearitas. 

c. Mendeteksi tolerance value atau variance inflation factor (VIF). Sebagai 

dasar acuannya dapat disimpulkan:  
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i. Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam 

model regresi.  

ii. Jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model 

regresi.   

Apabila terjadi multikolinearitas menurut Yana Rohmana (2010:149) disarankan 

untuk melakukan cara sebagai berikut: 

a. Tanpa ada perbaikan 

b. Dengan perbaikan: adanya informasi sebelumnya (informasi appriori), 

menghilangkan salah satu variabel independen, menggabungkan data Cross-

Section dan Data Time Series, Transformasi variabel, dan Penambahan data. 

 

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Salah satu asumsi pada metode regresi adalah bahwa 

error memiliki keragaman yang sama pada setiap sampel, dan asumsi ini disebut 

homoskedastisitas. Jika keragaman residual atau error bersifat konstan maka data 

ini bersifat heteroskedastisitas. Menurut (Agus Widarjono, 2005:147) untuk 

mengetahui adanya heteroskedastisitas beberapa cara yang dapat digunakan 

yaitu: 

 

a. Metode grafik dengan kriteria sebagai berikut: 
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i. Jika grafik mengikuti pola tertentu misalnya linear, kuadratik, atau 

hubungan lain berarti pada model tersebut terjadi heteroskedastisitas. 

ii. Jika pada grafik plot tidak mengikuti pola atau aturan tertentu maka pada 

model tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. 

b. Uji Park, yakni menggunakan grafik yang menggambarkan keterkaitan nilai-

nilai variabel bebas dengan nilai-nilai taksiran variabel penggangu yang 

dikuadratkan. 

c. Uji Glejser, yakni dengan cara meregresi nilai taksiran absolut variabel 

penggangu terhadap variabel X. 

d. Uji White, yakni pengujian dengan cara meregresi residual kuadrat dengan 

variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Ini 

dilakukan dengan membandingkan χ2
hitung > χ2

tabel.  

Pengujian hipotesis dalam uji heteroskedatisitas yaitu : 

Ho =  tidak ada heteroskedastisitas 

Ha =  ada heteroskedastisitas 

Jika p-value Obs*R-squared ≤ α, maka Ho ditolak. 

 

3.5.1.4 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan 

kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. 

Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-

Watson (DW test) (Ghozali, 2005).  
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Menurut Ghozali (2005) dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-Watson 

(DW test) dengan kriteria pengambilan keputusan menurut sebagai berikut : 

< 1,0   = ada autokorelasi 

1,0 – 1,54  = tanpa kesimpulan 

1,55 – 2,46 = tidak ada autokorelasi 

2,47 – 2,90 = tanpa kesimpulan 

> 2,91   = ada autokorelasi 

Pengujian hipotesis dalam uji autokolerasi yaitu : 

Ho =  tidak terdapat autokorelasi 

Ha =  terdapat autokorelasi 

Jika p-value Obs*R-squared ≤ α=5%, maka Ho ditolak berarti tidak ada 

autokorelasi. 

 

3.5.2 Analisis Regresi 

 Nilai koefisien regresi disini sangat menentukan sebagai dasar analisis. 

Jika koefisien b bernilai positif (+) maka dapat dikatakan terjadi pengaruh searah 

antara variabel independen dengan variabel dependen, setiap kenaikan nilai 

variabel independen akan mengakibatkan kenaikan variabel dependen. Demikian 

pula sebaliknya, bila koefisien nilai b bernilai negatif (-), hal ini menunjukkan 

adanya pengaruh negatif dimana kenaikan nilai variabel independen akan 

mengakibatkan penurunan nilai variabel dependen. Dalam pemilihan teknik 

estimasi model regresi data panel ada 3 teknik yang dapat digunakan, yaitu: 

a. Model dengan metode OLS (Common Effect) 

b. Model Fixed Effect 

c. Model Random Effect 
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 Langkah pertama yang dilakukan adalah uji-F ini digunakan untuk 

memilih metode OLS tanpa variabel dummy atau fixed effect. Kedua, uji 

langrange multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara OLS tanpa variabel 

dummy atau random effect. Ketiga, untuk memilih antara fixed effect atau 

random effect dapat menggunakan uji yang dikemukakan oleh Hausman yaitu 

Hausmant Test. Beberapa ketentuan statistik uji Hausman ini mengikuti 

distribusi Chi-square statistic dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel 

independen yaitu: 

a. Jika nilai statistic Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model 

yang tepat adalah model fixed effect. 

b. Jika nilai statistic Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model 

yang tepat adalah model random effect. 

 

3.5.3 Pengujian Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari goodness of fit nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai 

statistik t, nilai statistik F, dan nilai koefisien determinansi (R2). Perhitungan 

statistik disebut signifikan secara statistik, apabila uji nilai statistiknya berada 

dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya, disebut tidak 

signifikan bila uji nilai statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima.  

 

3.5.3.1 Uji Parsial (Uji  t)  

Uji t merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel penduga atau 

variabel bebas. Uji t dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai hasil uji 

(t-statistik) pada hasil regresi dengan t-tabel. Jika nilai t-stat > t-tabel, maka Ho 
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ditolak dan menerima Ha. Selain itu pengujian hipotesis dapat juga dilakukan 

dengan membandingkan α dengan nilai p value. Jika nilai p value  ≤  α maka Ho 

ditolak dan menerima Ha. Hipotesis yang digunakan dalam uji t adalah sebagai 

berikut : 

Ho :  Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan    

         terhadap variabel dependen 

Ha  :  Variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap   

         variabel dependen 

 

3.5.3.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah variable indpenden (X1, X2, X3, 

X4) secara bersama–sama berpengaruh secara signifikan terhadap variable 

dependen (Y). Dalam uji F apabila p value  ≤  α maka Ho ditolak dan menerima 

Ha. Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut : 

Ho : Variabel independen secara bersama–sama tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen 

Ha  : Variabel independen secara bersama–sama berpengaruh signifikan    

        terhadap variabel dependen 

 

 

3.5.4 Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)  

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini 

mengukur kebaikan sesuai (goodness of fit) dari persamaan regresi yaitu seberapa 
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besar proporsi variasi variable dependen dijelaskan oleh semua variable 

independen. Nilai koefisien determinansi adalah antara 0 dan 1 (Ghozali, 2005).  

Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti semakin baik variabel–variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan jika nilai R2 sama dengan 0 

berarti variable dependen tidak dapat dijelaskan sama sekali oleh variable 

independennya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

a. Bank Syariah Muamalat Indonesia 
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 Bank Muamalat Indonesia, adalah bank umum pertama di Indonesia yang 

menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Secara 

resmi, pada tanggal 24 Rabius Tsani 1412 Hijriah atau tanggal 1 November 1991 

berdiri dan mengawali kegiatan operasionalnya pada tanggal 27 Syawal 1412 H 

atau 1 Mei 1992. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah 

didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. 

Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah 

pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang 

terus dikembangkan. 

 

b. Bank Syariah Mandiri 

 Salah satu bank konvensional yang terkena dampak krisis ini adalah PT 

Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai 

(YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Untuk mengatasi 

masalah ini, BSB berusaha untuk mengupayakan merger untuk mendapatkan 

investor asing.  

 Diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 menjadi titik dimana Bank 

Mandiri mulai membentuk layanan perbankan syariah. Setelah proses merger, 

Bank Mandiri membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah untuk 

membuat layanan transaksi syariah (dual banking system). UU ini juga menjadi 

landasan Tim Pengembang Perbankan Syariah untuk mengubah PT Bank Susila 

Bakti menjadi bank syariah. Tim ini mempersiapkan segalanya, mulai dari 

system dan infrastruktur. Dan seperti yang tercantum dalam Akta Notaris: 

Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999, bank ini berubah nama dan 

menjadi PT Bank Syariah Mandiri. 
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 PT. Bank Syariah Mandiri atau lebih sering disebut BSM berdiri pada 

tanggal 25 Oktober 1999 dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Nopember 1999. 

PT Bank Syariah Mandiri saat ini hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang 

mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi 

kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani 

inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam 

kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun 

Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. 

 

c. Bank Syariah Mega Indonesia 

 Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang 

didirikan pada 14 Juli 1990 tersebut diakuisisi CT Corpora dahulu bernama Para 

Group melalui PT Para Global Investindo dan PT Para Rekan Investama pada 

2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum 

konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana 

ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi PT Bank 

Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004. Pengonversian tersebut 

dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian 

bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Sejak 2 November 2010 

sampai dengan sekarang, bank ini berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah. 

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. 

 

d. Bank BRI Syariah 

 Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin 

Pengaruh Dana..., Farah Nisha Nasution, Ak.-IBS, 2015



 

dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 

o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank 

BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah 

kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian 

diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. 

 Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar 

berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, 

jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada 

segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel 

modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. 

 Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi 

dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan 

jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor 

Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan 

penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip 

Syariah. 

 

e. Bank Syariah Bukopin 

 Bank Syariah Bukopin dimulai dari sebuah bank umum, PT Bank 

Persyarikatan Indonesia yang diakuisisi oleh PT Bank Bukopin Tbk untuk 

dikembangkan menjadi bank Syariah. Bank Syariah Bukopin mulai beroperasi 

dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah setelah 

memperoleh izin operasi Syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober 

2008 dan pada tanggal 11 Desember 2008 telah diresmikan oleh Wakil Presiden 

Republik Indonesia. 
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 Komitmen penuh dari PT Bank Bukopin Tbk sebagai pemegang saham 

mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka untuk 

menjadikan PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank syariah dengan pelayanan 

terbaik dan pada tanggal 10 Juli 2009 melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia, 

PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan Hak dan Kewajiban Usaha Syariah-nya 

kedalam PT Bank Syariah Bukopin. 

 

 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Deskriptif 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata, dan standart deviasi untuk data yang digunakan dalam 

penelitian ini. Tabel hasil pengujian data analisis deskriptif ini mendeskripsikan 

variabel yang terdiri dari Pembiayaan Murabahah sebagai variabel dependen, 

sedangkan Total Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing 

Finance dan Margin Murabahah sebagai variabel independen. Berdasarkan hasil 

pengolahan data dengan menggunakan Eviews 7.0 diperoleh hasil analisis 

deskriptif sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

 LNMRB LNDPK CAR NPF LNMRG 

 Mean  15.33726  15.87133  0.144868  0.035099  12.74947 

 Median  15.37683  15.90045  0.130700  0.032750  12.96744 

 Maximum  17.31793  17.83671  0.452700  0.088600  15.14351 

 Minimum  12.10597  12.18933  0.090400  0.013200  8.786609 

 Std. Dev.  1.075140  1.257786  0.052944  0.013343  1.205473 

 Skewness -0.329385 -0.405981  3.418405  1.377840 -0.620858 

 Kurtosis  3.037238  2.741760  16.72774  6.285456  3.403040 

      

 Jarque-Bera  1.814015  3.024874  979.9704  76.61663  7.101256 
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 Probability  0.403731  0.220372  0.000000  0.000000  0.028707 

      

 Sum  1533.726  1587.133  14.48680  3.509900  1274.947 

 Sum Sq. Dev.  114.4366  156.6205  0.277502  0.017625  143.8633 

      

 Observations  100  100  100  100  100 

Sumber : data diolah 

  

 Berdasarkan hasil tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa total keseluruhan 

observasi yang diolah oleh penulis adalah sebanyak 100 observasi yang terdiri 

dari 5 bank umum syariah dan waktu penelitian dari kuartal 1 tahun 2009 hingga 

kuartal 4 tahun 2013. Uraian statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian 

dengan dasar penjelasan mengacu pada teori peran setiap angka pada hasil uji 

statistik deskriptif yang dijelaskan oleh Winarno (2011) sebagai berikut : 

a. Mean, adalah rata-rata dari beberapa angka yang diperoleh dengan cara 

menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan banyaknya data. Dari tabel 

4.1 diatas mean LNMRB menunjukkan nilai  15,33726 yang artinya rata-rata 

pembiayaan murabahah bank umum syariah meningkat sebesar 153,37%. Mean 

LNDPK menunjukkan nilai 15,87133 yang artinya rata-rata dana pihak ketiga 

yang dihimpun meningkat sebesar 158,71%. Mean CAR menunjukkan nilai 

0.144868 yang artinya rata-rata CAR bank umum syariah sebesar 14,48% yang 

sudah mencapai ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang mensyaratkan 

minimum CAR sebesar 8%. Mean NPF menunjukkan nilai  0.035099 yang 

artinya rata-rata pembiayaan bermasalah sebesar 3.50% yang sudah mencapai 

ketetentuan Peraturan Bank Indonesia yang mensyaratkan batas maksimum NPF 

sebesar 5%. Mean  LNMRG menunjukkan nilai 12.74947 yang artinya rata-rata 

pendapatan margin murabahah sebesar 127,49%. 
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b. Median, adalah nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah dari data yang 

diurutkan dari terkecil hingga yang terbesar. Dari tabel 4.1 diatas median 

LNMRB adalah  15,37683. Untuk variabel independen median LNDPK adalah 

15.90045, median CAR adalah 0,130700, median NPF adalah 0,32750 dan 

median LNMRG adalah 12,96744. 

 

c. Maximum, adalah nilai angka terbesar dari kumpulan data.  Dari tabel 4.1 diatas 

nilai terbesar LNMRB adalah 17,31793 atau sebesar Rp 33.195.572 (dalam 

jutaan) yang merupakan nilai pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri 

periode Desember 2013. Nilai terbesar LNDPK adalah 17,83671 atau sebesar Rp 

55.767.955 (dalam jutaan) yang merupakan nilai dana pihak ketiga Bank Syariah 

Mandiri periode Desember 2013. Nilai terbesar CAR adalah 0,452700 atau 

sebesar 45,27% yang dimiliki BRI Syariah periode Maret 2009. Nilai terbesar 

NPF adalah 0.088600 atau sebesar 8.86% yang merupakan kredit bermasalah 

terbesar yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia periode September 2009. Nilai 

terbesar LNMRG adalah 15,14351 atau sebesar Rp 3.773.500 (dalam jutaan) 

yang merupakan pendapatan margin murabahah Bank Syariah Mandiri periode 

Desember 2013. 

 

d. Minimum, adalah nilai angka terendah dari kumpulan data.  Dari tabel 4.1 diatas 

nilai terendah LNMRB adalah 12,10597 atau sebesar Rp 180.949,00 yang 

merupakan nilai pembiayaan murabahah Bank Syariah Bukopin periode Maret 

2009. Nilai terendah LNDPK adalah 12,18933 atau sebesar Rp 196.679,00 yang 

merupakan nilai dana pihak ketiga Bank Syariah Bukopin periode Maret 2009. 

Nilai terendah CAR adalah 0,090400 atau sebesar 9.04% yang dimiliki Bank 
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Syariah Bukopin periode September 2009. Nilai terendah NPF adalah 0,013200 

atau sebesar 1,32% yang merupakan kredit bermasalah Bank Syariah Bukopin 

periode Juni 2011. Nilai terendah LNMRG adalah 8,786609 atau sebesar Rp 

6.546,00 yang merupakan pendapatan margin murabahah Bank Syariah Bukopin 

periode Maret 2011. 

 

e. Standard Deviation, adalah ukuran penyebaran data masing-masing variabel. 

Dari tabel 4.1 diatas standar deviasi variabel LNMRB sebesar 1,075140. Standar 

deviasi variabel independen LNDPK sebesar 1,257786, CAR sebesar 0,052944, 

NPF sebesar 0,013200, dan LNMRG sebesar 1,205473. Standar deviasi variabel 

dependen dan variabel independen tersebut lebih kecil daripada nilai masing-

masing mean nya, yang menunjukkan bahwa LNMRB, LNDPK, CAR,NPF, dan 

LNMRG relatif cukup baik. 

4.2.2 Uji Normalitas Data 

 Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau 

mendekati normal. Data terdistribusi normal jika memenuhi salah satu diantara 

dua kriteria berikut ini: 

c. Jika nilai JB < X2 tabel, maka residualnya terdistribusi normal 

d. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka data terdistribusi normal 

Berikut ini merupakan hasil dari pengujian normalitas menggunakan Eviews 7.0 

yaitu sebagai berikut : 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas 
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Sumber: data diolah 

 

 

 Berdasarkan Gambar 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa residual dalam 

penelitian ini telah terdistribusi normal. Nilai probabilitas sebesar 0,902135 yang 

telah melebihi dari  nilai α sebesar 0,05 maka H0 diterima dan menunjukkan data 

penelitian terdistribusi normal. 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas/ 

independen. Multikolinearitas terjadi karena ada korelasi sempurna antara 

satu varaibel beba dengan variabel bebas lain. Pada model regresi yang 

baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi kolerasi. Berikut 

ini merupakan hasil uji multikolinearitas menggunakan Eviews 7.0 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Uji Multikolinearitas (Correlation Matrix) 

 LNDPK CAR NPF LNMRG 

LNDPK 1.000000 -0.443379 -0.048134 0.745525 
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CAR -0.443379 1.000000 0.173711 -0.412513 

NPF -0.048134 0.173711 1.000000 -0.114629 

LNMRG 0.745525 -0.412513 -0.114629 1.000000 

 

Sumber : data diolah 

   

 Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menguji 

koefisien korelasi, apabila koefisien cukup tinggi diatas 0,8 maka diduga 

terjadi masalah multikolinearitas dalam persamaan model penelitian. 

Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah dibawah 0,8 maka diduga 

tidak ada masalah multikolinearitas dalam persamaan model penelitian. 

 Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan 

bahwa koefisien korelasi antara variabel independen masih berada 

dibawah batas minimum 0,8. Dari tabel 4.2 diatas nilai korelasi variabel 

independen tertinggi mencapai  0,745525 yaitu koefisien yang 

menunjukkan pengaruh antara LNDPK dengan LNMRB sedangkan 

korelasi variabel independen terendah mencapai -0,048134 yaitu koefisien 

yang menunjukkan pengaruh antara LNDPK dengan CAR,  sehingga 

dapat disimpulkan bahwa persamaan model dalam penelitian ini bebas 

dari masalah multikolinearitas. 

4.2.3.2 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada 

periode t dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik 
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adalah yang bebas autokorelasi. Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi 

persamaan model penelitian yaitu: 

Tabel 4.3 

Uji Autokorelasi 

R-squared 0.995588     Mean dependent var 15.39571 

Adjusted R-squared 0.995340     S.D. dependent var 1.029305 

S.E. of regression 0.070264     Akaike info criterion -2.412049 

Sum squared resid 0.439391     Schwarz criterion -2.250751 

Log likelihood 120.5723     Hannan-Quinn criter. -2.346872 

F-statistic 4016.654     Durbin-Watson stat 2.141109 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
Inverted AR Roots       .98   

Sumber : data diolah 

  

 Berdasarkan tabel 4.3  hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa 

nilai Durbin-Watson stat sebesar 2,141109 yang diantara 1,54 - 2,46 

(daerah tidak ada autokorelasi), maka Ho diterima sehingga persamaan 

model penelitian ini telah bebas dari masalah autokorelasi. 

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara yang 

digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada persamaan 

penelitian ini dengan melakukan Uji White. Berikut ini adalah hasil uji 

heteroskedastisitas white sebagai berikut : 

Tabel 4.4 
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Uji Heteroskedastisitas White 

Heteroskedasticity Test: White  

          
F-statistic 0.668922     Prob. F(4,95) 0.6151 

Obs*R-squared 2.739357     Prob. Chi-Square(4) 0.6023 

Scaled explained SS 2.559973     Prob. Chi-Square(4) 0.6339 

Sumber : data diolah 

 

 Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa nilai Obs*R- 

Squared sebesar 2,739357 dan probabilitas sebesar 0.6023 yang lebih 

besar dari nilai probabilitas α = 5% maka dalam hal ini H0 diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan model ini tidak ada 

masalah heteroskedastisitas. 

4.2.4 Model Regresi Linear 

4.2.4.1  Pemilihan Fixed Effect dan Common Effect 

 Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis regresi yang 

berlaku pada semua objek pada semua waktu adalah metode common 

effect. Namun, kondisi setiap objek pada suatu waktu akan sangat berbeda 

dengan kondisi objek lainnya pada waktu yang berbeda, sehingga untuk 

membedakannya maka digunakan model regresi fixed effect. Dalam 

penelitian ini menggunakan Uji Chow untuk menentukan jenis 

pendekatan yang akan digunakan adalah metode common effect atau fixed 

effect.  

Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut : 

Ho : metode common effect 

Ha : metode fixed effect 

Jika hasil analisis tersebut Ho ditolak, maka selanjutnya akan dilakukan 

Uji Hausman untuk menentukan apakah jenis pendekatan yang akan 
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digunakan metode random effect atau fixed effect. Kriteria pengambilan 

keputusannya adalah : 

Ho : metode random effect 

Ha : metode fixed effect 

Berikut ini merupakan hasil dari Uji Chow yang dilakukan atas persamaan 

model penelitian yaitu : 

 

 

 

Tabel 4.5 

Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

          
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

          
Cross-section F 23.218734 (4,91) 0.0000 

Cross-section Chi-square 70.339633 4 0.0000 

Sumber : data diolah 

 

 Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa probabilitas 

cross-section Chi-square dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%) 

yang menunjukkan bahwa nilai cross-section Chi-square lebih kecil dari 

tingkat signifikansi (0,0000 < 0,05). Hasil Uji Chow ini menunjukkan 

bahwa Ho ditolak sehingga penelitian ini menggunakan model fixed 

effect.  

Untuk langkah selanjutnya diharuskan melakukan Uji Hausman. Berikut 

ini merupakan hasil Uji Hausman dari persamaan model penelitian yaitu : 
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Tabel 4.6 

Uji Hausman  

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Test cross-section random effects  

          

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

          
Cross-section random 92.874938 4 0.0000 

Sumber : data diolah 

  

  

 Berdasarkan tabel 4.6 hasil Uji Hausman diatas menunjukkan 

bahwa nilai probabilitas cross-section random adalah 0,0000 < 0,05. 

Dengan hasil tersebut, maka Ho ditolak menunjukkan bahwa model 

regresi yang digunakan dalam persamaan model penelitian ini adalah 

model fixed effect. 

4.2.4.2  Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang 

dapat ditunjukkan dengan hubungan positif atau hubungan negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Berikut ini merupakan 

hasil pengujian regresi dengan menggunakan metode fixed effect adalah: 

Tabel 4.7 

Uji Regresi Model Fixxed Effect  

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: LNMRB   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/12/15   Time: 12:24   

Pengaruh Dana..., Farah Nisha Nasution, Ak.-IBS, 2015



 

Sample (adjusted): 2009Q2 2013Q4  

Periods included: 19   

Cross-sections included: 5   

Total panel (balanced) observations: 95  

Convergence achieved after 12 iterations  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C 5.244073 1.913493 2.740576 0.0074 

LNDPK 0.709934 0.056122 12.64977 0.0000 

CAR -0.163478 0.304374 -0.537097 0.5925 

NPF 2.187104 0.726779 3.009312 0.0034 

LNMRG -0.002147 0.010368 -0.207076 0.8364 

AR(1) 0.978140 0.027727 35.27809 0.0000 

Sumber : data diolah 

 Berdasarkan tabel 4.7  uji regresi model fixed effect diatas maka 

diperoleh model persamaan regresi liniear berganda sebagai berikut : 

LNMRBit = 5,244073 + 0,709934LNDPKit – 0,163478CARit + 

2,187104NPFit - 0.002147LNMRGit 

Persamaan regresi linear berganda diatas dapat diinterpretasikan sebagai 

berikut: 

a. Koefisien konstanta sebesar 5,244073 yang memiliki arti jika variabel 

DPK (Dana Pihak Ketiga), CAR (Capital Adequacy Ratio), NPF (Non 

Performing Finance), dan MRG (Margin Murabahah) bernilai 

konstan maka nilai MRB (Pembiayaan Murabahah) mengalami 

kenaikan sebesar 5,244073 persen. 

b. Koefisien regresi yang dimiliki LNDPK sebesar 0,709934. Hal ini 

menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah (LNMRB) akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,709934 persen untuk setiap 

kenaikan satu persen Dana Pihak Ketiga (LNDPK) dan asumsi 

variabel lain adalah konstan.  
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c. Koefisien regresi yang dimiliki CAR sebesar -0,163478. Hal ini 

menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah (LNMRB) akan 

mengalami penurunan sebesar 0,163478 persen untuk setiap kenaikan 

satu persen Capital Adequacy Ratio (CAR) dan asumsi variabel lain 

adalah konstan.  

d. Koefisien regresi yang dimiliki NPF sebesar 2,187104. Hal ini 

menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah (LNMRB) akan 

mengalami peningkatan sebesar 2,187104 persen untuk setiap 

kenaikan satu persen Non Performing Finance (NPF) dan asumsi 

variabel lain adalah konstan.  

e. Koefisien regresi yang dimiliki LNMRG sebesar -0,002147. Hal ini 

menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah (LNMRB) akan 

mengalami penurunan sebesar 0,002147 persen untuk setiap kenaikan 

satu persen Margin Murabahah (LNMRB) dan asumsi variabel lain 

adalah konstan. 

4.2.5 Teknik Pengujian Hipotesis 

4.2.5.1   Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen secara 

Parsial (Uji t) 

 Uji Parsial ini digunakan untuk melihat seberapa besar variabel 

independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Pengujian parsial 

dalam penelitian ini dilakukan untuk mengambil keputusan atas kelima hipotesis 

yang telah diduga sehingga dapat menjawab dan memberikan kesimpulan atas 

kelima perumusan masalah dalam penelitian ini.  

 Berdasarkan tabel 4.7 diatas bahwa jika nilai p-value < α (0,05) maka 

Ho ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel Total Dana Pihak Ketiga 
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(LNDPK) dan Non Performing Finance (NPF) memiliki pengaruh positif 

signifikan sedangkan variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Margin 

Murabahah (LNMRG) tidak memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan 

Murabahah (LNMRB).  

a. Pengujian hipotesis pada DPK 

Ho1   : DPK tidak memiliki pengaruh terhadap MRB 

Ha1  : DPK memiliki pengaruh terhadap MRB 

Berdasarkan tabel 4.8 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas LNDPK 

yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar (0,0000 < 0,05) dengan 

nilai koefisien regresi sebesar 0.709934. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak artinya variabel LNDPK (Dana Pihak Ketiga) memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap LNMRB (Pembiayaan Murabahah). 

 

b. Pengujian hipotesis pada CAR 

Ho2  : CAR tidak memiliki pengaruh terhadap MRB 

Ha2  : CAR memiliki pengaruh terhadap MRB 

Berdasarkan tabel 4.8 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas CAR yang 

lebih besar dari tingkat signifikansi α sebesar (0.5925 > 0,05) dengan nilai 

koefisien regresi sebesar -0.163478. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Ho diterima artinya variabel CAR (Capital Adequacy Ratio) memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap LNMRB (Pembiayaan 

Murabahah). 

 

c. Pengujian hipotesis pada NPF 

Ho3  : NPF tidak memiliki pengaruh terhadap MRB 
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Ha3  : NPF memiliki pengaruh terhadap MRB 

Berdasarkan tabel 4.8 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas NPF yang 

lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar (0.0034 < 0,05) dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 2.187104. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak artinya variabel NPF (Non Performing Finance) memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap LNMRB (Pembiayaan Murabahah). 

d. Pengujian hipotesis pada MRG 

Ho4  : MRG tidak memiliki pengaruh terhadap MRB 

Ha4  : MRG memiliki pengaruh terhadap MRB 

Berdasarkan tabel 4.8 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas LNMRG 

yang lebih besar dari tingkat signifikansi α sebesar (0.8364 > 0,05) dengan 

nilai koefisien regresi sebesar -0.002147. Dari hasil tersebut disimpulkan 

bahwa Ho diterima artinya variabel LNMRG (Margin Murabahah) memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap LNMRB (Pembiayaan 

Murabahah). 

 

4.2.5.2   Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen secara 

bersama-sama (Uji F) 

 Uji F atau pengujian simultan secara bersama-sama digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel independen DPK, CAR, NPF, dan MRG 

berpengaruh terhadap variabel dependen MRB. Pengambilan keputusan dalam 

pengujian ini dengan membandingkan nilai probabilitas F dengan signifikansi α = 

5%. Jika nilai F-statistic < α, maka Ho ditolak. Berikut ini merupakan hasil 

regresi uji F dalam penelitian yaitu: 

Tabel 4.8 
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Uji F  

R-squared 0.995588     Mean dependent var 15.39571 

Adjusted R-squared 0.995340     S.D. dependent var 1.029305 

S.E. of regression 0.070264     Akaike info criterion -2.412049 

Sum squared resid 0.439391     Schwarz criterion -2.250751 

Log likelihood 120.5723     Hannan-Quinn criter. -2.346872 

F-statistic 4016.654     Durbin-Watson stat 2.141109 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
Inverted AR Roots       .98   

 

Sumber : data diolah 

 Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan probability F-statistic yang 

kurang dari probabilitas α = 5% sebesar 0,000000 < 0,05 maka Ho ditolak 

sehingga kesimpulannya bahwa variabel independen LNDPK, CAR, NPF, dan 

LNMRG secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen 

LNMRB. 

 

4.2.5.3 Koefisien Determinasi (R2) 

    Adjusted R2 adalah koefisien determinasi yang menjelaskan berapa 

besar proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 

variabel independen secara bersama-sama. Koefisien determinasi (goodness of 

fit) merupakan ukuran baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi.  

 Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R-

squared sebesar 0,995340 atau sebesar 99,5340%. Hal ini menunukkan bahwa 

Dana pihak ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing 

Finance (NPF), dan Margin Murabahah (MRG) mampu menjelaskan pengaruh 

sebesar 99,5340% terhadap Pembiayaan Murabahah (MRB) dan sisanya sebesar 
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0,4660% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model 

penelitian ini. 

 

 

 

4.3 Analisis Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Total Dana Pihak Ketiga (LNDPK) terhadap Pembiayaan 

Murabahah (LNMRB) 

 Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada 

pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk 

pembiayaan. Hampir semua bank mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah 

pembiayaan oleh karena itu pembiayaan merupakan aktivitas bank yang paling utama 

dalam menghasilkan keuntungan (Dendawijaya,2003). 

 Berdasarkan tabel 4.7 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas LNDPK yang 

lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar (0,0000 < 0,05) dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0.709934. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak artinya 

variabel LNDPK (Dana Pihak Ketiga) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

LNMRB (Pembiayaan Murabahah). 

 Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Wuri Arianti dan Harjum Muharam 

(2012) serta penelitian Achmad Emil Ardiansyah (2009) yang menyatakan bahwa DPK 

berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Hubungan positif yang terjadi 

antara DPK dengan Pembiayaan Murabahah dikarenakan kepercayaan masyarakat 

terhadap bank untuk menempatkan kelebihan dananya sebagai DPK, sehingga bank 

tersebut memiliki cukup dana untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan 
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kepada masyarakat. DPK yang dikelola menjadi pembiayaan akan memberikan 

keuntungan bagi bank sehingga bank tersebut memiliki peningkatan pendapatan. 

 

 

4.3.2 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah 

(LNMRB) 

Capital Adequacy Ratio atau rasio permodalan merupakan modal dasar yang 

harus dipenuhi bank yang digunakan untuk kepercayaan masyarakat terhadap kinerja 

bank. Faktor utama yang mempengaruhi jumlah modal bank adalah modal minimum 

yang ditentukan lembaga wewenang bank sentral. Adanya cadangan modal (CAR) yang 

menunjukkan kinerja keuangan bank mampu memelihara modalnya untuk memberikan 

cadangan atas pembiayaan bermasalah. 

Berdasarkan tabel 4.7 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas CAR yang 

lebih besar dari tingkat signifikansi α sebesar (0.5925 > 0,05) dengan nilai koefisien 

regresi sebesar -0.163478. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho diterima 

artinya variabel CAR (Capital Adequacy Ratio) memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap LNMRB (Pembiayaan Murabahah) yang artinya semakin besar rasio 

CAR suatu bank maka semakin kecil pembiayaan murabahah. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Wuri Arianti dan Harjum 

Muharam (2012) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap 

pembiayaan murabahah. Pertumbuhan rasio CAR hingga akhir desember 2013 mencapai 

14,48% (berdasarkan mean statistik deskriptif) yang masih berada dibatas minimum 8% 

sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008. Tidak signifikannya CAR 

terhadap pembiayaan murabahah dikarenakan pembiayaan jual beli yang mendominasi 
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dibandingkan dengan pembiayaan lainnya dan memberikan kepastian keuntungan yang 

akan diterima bank saat akad, sehingga dapat meminimalkan terjadinya risiko 

pembiayaan. 

4.3.3 Pengaruh Non Performing Finance (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah 

(LNMRB) 

Pembiayaan yang diberikan membuat peluang besar adanya risiko kredit atau 

pembiayaan bermasalah yang akan dihadapi bank. NPF yang tinggi dapat menimbulkan 

keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan 

penghapusan yang besar, sehingga menghambat bank dalam penyaluran pembiayaan, 

sehingga mengurangi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank.  

 Berdasarkan tabel 4.7 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas NPF yang lebih 

kecil dari tingkat signifikansi α sebesar (0.0034 < 0,05) dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 2.187104. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak artinya 

variabel NPF (Non Performing Finance) memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap LNMRB (Pembiayaan Murabahah). Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Dwi Nurapriyani (2009) dan Maula (2009) yang menyatakan bahwa NPF 

berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Signifikannya NPF terhadap 

pembiayaan murabahah dikarenakan bank cenderung berhati-hati dalam memberikan 

pembiayaan berikutnya apabila rasio NPF terlalu besar, dan bank lebih cenderung 

menempatkan dananya pada investasi jangka pendek. 

 

4.3.4 Pengaruh Margin Murabahah (LNMRG) terhadap Pembiayaan Murabahah 

(LNMRB) 
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Pembiayaan murabahah mendominasi pembiayaan bank syariah karena 

pembiayaan jual beli imi lebih menguntungkan bagi bank, sebab dari awal akad bank 

dapat memprediksi jumlah keuntungan yang akan  diterima atau disebut margin. Margin 

merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan jual beli yang besarnya telah 

ditentukan pada awal akad sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

Apabila margin murabahah yang ditetapkan oleh bank syariah sangat tinggi, 

menyebabkan harga jual objek barang yang diminta oleh nasabah menjadi naik/mahal. 

Hal ini membuat selera masyarakat turun ataupun kemampuannya turun untuk membeli 

barang dan mengajukan pembiayaan jual beli tersebut. Dikarenakan nasabah ragu 

melakukan pembiayaan jual beli ke bank syariah, permintaan jual beli murabahah 

menurun dan menyebabkan pendapatan yang diterima juga akan menurun. 

 Berdasarkan tabel 4.7 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas LNMRG yang 

lebih besar dari tingkat signifikansi α sebesar (0.8364 > 0,05) dengan nilai koefisien 

regresi sebesar -0.002147. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa Ho diterima artinya 

variabel LNMRG (Margin Murabahah) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap LNMRB (Pembiayaan Murabahah). 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Gumilar (2013) menyatakan bahwa 

margin murabahah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Tidak adanya 

pengaruh variabel MRG (Margin Murabahah) terhadap variabel MRB (Pembiayaan 

Murabahah) dikarenakan margin yang ditetapkan telah disepakati antara bank dengan 

nasabah, jadi margin yang terlalu tinggi atau kecil tidak akan mempengaruhi 

peningkatan ataupun penurunan pembiayaan murabahah. 
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4.3.5 Pengaruh DPK (Dana Pihak Ketiga), CAR (Capital Adequacy Ratio), NPF 

(Non Performing Finance), dan MRG (Margin Murabahah) terhadap MRB 

(Pembiayaan Murabahah) 

Berdasarkan hasil uji F yang ditampilkan pada tabel 4.13 menunjukkan nilai 

probability F-statistic yang kurang dari probabilitas α = 5% sebesar 0,000000 < 0,05 

maka Ho ditolak sehingga kesimpulannya bahwa variabel independen secara bersama-

sama secara signifikan mempengaruhi variabel dependen yang digunakan dalam 

persamaan model penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga), 

CAR (Capital Adequacy Ratio), NPF (Non Performing Finance), dan MRG (Margin 

Murabahah) jika digunakan secara bersama-sama, maka akan mempengaruhi permintaan 

pembiayaan jual beli MRB (Pembiayaan Murabahah). 

4.4 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisa pengaruh Total 

Dana Pihak Ketiga (LNDPK), Non Performing Finance (NPF), Capital Adequacy Ratio 

(CAR) dan Margin Murabahah (LNMRG) terhadap Pembiayaan Murabahah (LNMRB) 

dapat diketahui bahwa LNDPK dan NPF memiliki pengaruh positif yang signifikan 

sedangkan variabel CAR dan LNMRG tidak memiliki pengaruh terhadap LNMRB.  

 Pengaruh signifikan yang terjadi antara DPK dengan Pembiayaan Murabahah 

menunjukkan bahwa semakin besar DPK yang dihimpun bank maka semakin besar 

Pembiayaan Murabahah yang diberikan. DPK merupakan dana yang digunakan untuk 

pembiayaan sehingga menimbulkan pendapatan bagi bank. Kepercayaan masyarakat 

terhadap bank syariah untuk menempatkan kelebihan dananya sehingga bank tersebut 

memiliki cukup dana untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada 

Pengaruh Dana..., Farah Nisha Nasution, Ak.-IBS, 2015



 

masyarakat. Pembiayaan jual beli murabahah memberikan kepastian keuntungan yang 

akan diterima bank, oleh karena itu pembiayaan murabahah mendominasi dari 

pembiayaan lainnya. 

 Pengaruh signifikansi yang terjadi antara NPF dengan Pembiayaan Murabahah 

menunjukkan bahwa semakin besar NPF suatu bank, maka semakin besar Pembiayaan 

Murabahah yang diberikan. Perkembangan jumlah rata-rata NPF kelima bank tersebut 

sebesar 3,5099% yang masih berada dibawah batas maksimum 5%, sehingga penyaluran 

pembiayaan tidak akan dikurangi melainkan akan tetap ditingkatkan. Bank semakin 

yakin untuk memberikan pembiayaan jual beli murabahah dikarenakan bank masih 

mampu mengelola risiko pembiayaan bermasalah yang ada, serta pembiayaan jual beli 

murabahah memberikan kepastian keuntungan bagi bank. Terbukti dengan adanya 

peningkatan pembiayaan murabahah yang disertai dengan peningkatan margin 

keuntungan. Masyarakat yakin jika rasio NPF yang rendah mencerminkan bank syariah 

tersebut dalam kondisi sehat. NPF yang rendah dari tahun 2009-2013 disebabkan adanya 

manajemen mampu mengelola pembiayaan yang diberikan agar terhindar dari berbagai 

risiko, serta apabila NPF yang tinggi dapat dicadangkan dengan menggunakan CAR 

yang masih berada diatas batas minimum 8%.  

 Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Margin Murabahah (LNMRG) 

berdasarkan hasil analisis penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen Pembiayaan Murabahah (LNMRB). Oleh karena itu, bank umum syariah tidak 

perlu mempertimbangkan variabel tersebut sebagai faktor yang mempengaruhi 

Pembiayaan Murabahah  pada periode penelitian ini yaitu tahun 2009-2013. 

 

 

BAB V 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai perumusan masalah dalam 

penelitian ini didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel DPK (Dana Pihak Ketiga) dalam penelitian ini memiliki nilai 

probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar (0,0000 < 0,05) 

dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.709934. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak artinya variabel LNDPK (Dana Pihak Ketiga) 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap LNMRB (Pembiayaan 

Murabahah). Semakin besar dana pihak ketiga, maka semakin besar pembiayaan 

murabahah yang diberikan. Pengaruh DPK yang signifikan karena besarnya DPK 

yang dihimpun menyebabkan bank kelebihan dana sehingga dapat menyalurkan 

pembiayaan jual beli murabahah. 

2. Variabel CAR (Capital Adequacy Ratio) dalam penelitian ini memiliki nilai 

probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi α sebesar (0.5925 > 0,05) 

dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.163478. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima artinya variabel CAR (Capital Adequacy Ratio) 

memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap LNMRB (Pembiayaan 

Murabahah) yang menunjukkan semakin besar rasio CAR suatu bank maka 

semakin kecil pembiayaan murabahah.  

3. Variabel NPF (Non Performing Finance) dalam penelitian ini memiliki nilai 

probabilitas NPF yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar (0.0034 < 

0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar 2.187104. Dari hasil tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa Ho ditolak artinya variabel NPF (Non Performing Finance) 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap LNMRB (Pembiayaan 

Murabahah) yang menunjukkan semakin besar NPF maka semakin besar 

pembiayaan murabahah yang diberikan. Terbukti dengan data penelitian ini 

bahwa walaupun NPF besar, pembiayaan murabahah tetap meningkat 

dikarenakan rasio NPF bank masih berada dibawah batas maksimum sebesar 5%.  

4. Variabel MRG (Margin Murabahah) dalam penelitian ini memiliki nilai 

probabilitas LNMRG yang lebih besar dari tingkat signifikansi α sebesar (0.8364 

> 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.002147. Dari hasil tersebut 

disimpulkan bahwa Ho diterima artinya variabel LNMRG (Margin Murabahah) 

memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap LNMRB (Pembiayaan 

Murabahah) yang menunjukkan bahwa semakin besar margin murabahah maka 

semakin kecil pembiayaan murabahah yang diberikan. Tidak signifkannya 

margin terhadap pembiayaan murabahah dikarenakan harga jual yang diberikan 

telah disepakati antara bank dengan nasabah, sehingga walaupun margin yang 

tinggi tidak akan mempengaruhi penurunan pembiayaan murabahah. 

5. Berdasarkan hasil uji F yang ditampilkan pada tabel 4.13 menunjukkan nilai 

probability F-statistic yang kurang dari probabilitas α = 5% sebesar 0,000000 < 

0,05 maka Ho ditolak Variabel DPK (Dana Pihak Ketiga), CAR (Capital 

Adequacy Ratio), NPF (Non Performing Finance), dan MRG (Margin 

Murabahah) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap MRB 

(Pembiayaan Murabahah) yang diberikan bank umum syariah. 

6. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,995340 yang berarti bahwa variasi variabel 

dependen MRB (Pembiayaan Murabahah) dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

independen DPK (Dana Pihak Ketiga), CAR (Capital Adequacy Ratio), NPF 
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(Non Performing Finance), dan MRG (Margin Murabahah) dalam model 

penelitian sebesar 99,5340% dan sisanya sebesar 0,4460% merupakan variasi 

variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi bank syariah diharapkan mampu mengembangkan perbankan syariah dan 

mengenalkan produk-produk perbankan syariah lainnya, sehingga pembiayaan 

lain seperti mudharabah, musyarakah, dll dapat bersaing di dunia perbankan. 

Selain itu, bank syariah diharapkan mampu mengelola risiko pembiayaan sebaik 

mungkin bagi hasil yang merupakan ciri khas utama bank syariah agar produk 

pembiayaan tersebut dapat meminimalkan risiko yang akan terjadi. 

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan unit usaha syariah sebagai 

objek penelitian serta diharapkan menambahkan variabel lain yang merupakan 

faktor internal dan faktor eksternal lain.  
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LAMPIRAN 

  

Lampiran I Data Pertumbuhan DPK, CAR, NPF, dan Margin Murabahah  

No Bank Tahun Triwulan 
Y X1 X2 X3 X4 

MRB (Rp 
jutaan) 

DPK (Rp 
jutaan) 

CAR 
(%) 

NPF 
(%) 

MRG (Rp 
jutaan) 
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1 BMI 2009 1 4,340,485 10,824,597 12.29 6.41 167,765 

2     2 4,364,047 12,379,938 11.22 3.95 338,118 

3     3 4,357,660 12,177,743 10.85 8.86 499,320 

4     4 4,443,109 13,353,849 11.15 4.73 649,110 

5   2010 1 4,813,000 12,020,256 10.52 6.59 163,131 

6     2 5,103,822 12,354,924 10.12 4.72 326,218 

7     3 5,424,653 13,815,357 14.62 4.20 500,053 

8     4 6,221,056 18,574,217 13.32 4.32 689,310 

9   2011 1 7,643,452 18,579,188 12.42 4.71 225,451 

10     2 8,939,604 20,732,978 11.64 4.32 490,842 

11     3 9,496,805 22,493,490 12.59 4.53 779,172 

12     4 10,196,681 29,126,650 12.05 2.60 1,078,893 

13   2012 1 10,316,850 27,511,865 12.08 2.02 302,384 

14     2 12,011,215 28,229,124 14.55 2.73 628,471 

15     3 13,416,783 30,793,835 13.26 2.21 1,000,947 

16     4 16,324,705 39,422,307 11.70 2.09 1,436,709 

17   2013 1 17,727,126 40,056,618 12.12 2.83 460,372 

18     2 18,586,498 40,780,470 13.62 2.19 925,236 

19     3 19,054,924 43,531,102 12.95 2.17 1,470,768 

20     4 19,907,340 45,022,858 17.55 1.35 2,007,951 

21 BSM 2009 1 6,184,252 15,357,254 14.78 5.81 218,156 

22     2 6,729,384 16,240,690 14.07 5.35 441,589 

23     3 6,892,500 16,855,217 13.37 5.87 681,562 

24     4 7,560,846 19,168,005 12.44 4.84 940,223 

25   2010 1 8,362,402 20,885,571 12.52 4.08 266,377 

26     2 9,577,911 23,091,575 12.46 4.13 570,022 

27     3 10,529,180 24,564,246 11.49 4.17 925,010 

28     4 11,888,798 28,680,965 10.64 3.52 1,366,532 

29   2011 1 14,220,559 31,877,266 11.89 3.30 437,918 

30     2 16,332,377 33,549,058 11.26 3.49 945,114 

31     3 17,922,064 37,823,467 11.10 3.21 1,513,362 

32     4 19,767,335 42,133,653 14.70 2.42 2,172,848 

33   2012 1 21,228,992 42,371,223 13.97 2.52 647,497 

34     2 23,548,541 42,727,170 13.70 3.04 1,387,840 

35     3 25,310,046 43,918,084 13.20 3.10 2,172,916 

36     4 27,537,639 46,687,969 13.88 2.82 3,077,632 

37   2013 1 28,900,396 47,619,185 15.29 3.44 853,978 

38     2 30,586,664 50,529,792 14.24 2.90 1,815,446 

39     3 32,276,169 53,649,161 14.42 3.40 2,724,387 

40     4 33,195,572 55,767,955 14.12 4.32 3,773,500 

41 BSMI 2009 1 2,282,695 2,662,761 12.04 1.72 119,009 

42     2 2,533,339 3,194,541 11.45 1.36 262,539 

43     3 2,726,437 3,573,253 11.06 1.60 425,109 
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44     4 2,870,847 3,947,370 10.96 2.08 605,529 

45   2010 1 2,996,443 3,629,026 12.14 2.98 189,376 

46     2 3,076,856 3,816,896 12.11 3.01 380,302 

47     3 3,112,822 3,766,159 12.36 3.89 583,763 

48     4 2,937,753 4,040,981 13.14 3.52 786,942 

49   2011 1 2,744,768 3,821,143 15.07 4.29 193,488 

50     2 2,792,084 3,848,390 14.75 3.84 379,585 

51     3 3,029,180 4,180,325 13.77 3.78 569,695 

52     4 3,414,861 4,928,442 12.03 3.03 779,852 

53   2012 1 3,613,401 5,124,808 12.90 2.96 223,697 

54     2 3,769,788 5,019,289 13.08 2.88 455,875 

55     3 4,717,717 6,531,083 11.16 2.86 707,460 

56     4 5,360,112 7,090,422 13.51 2.67 980,869 

57   2013 1 6,266,609 7,251,018 13.49 2.83 287,115 

58     2 6,682,990 7,046,031 13.01 3.67 591,245 

59     3 6,858,159 7,107,187 12.70 3.30 895,827 

60     4 6,871,695 7,730,738 12.99 2.98 1,213,053 

61 BRIS 2009 1 704,830 595,622 45.27 8.46 33,968 

62     2 922,555 721,645 34.27 6.82 69,651 

63     3 1,247,010 1,529,565 23.44 4.01 115,243 

64     4 1,688,033 2,151,086 17.04 3.20 173,067 

65   2010 1 2,030,520 3,015,398 13.66 3.48 66,870 

66     2 2,686,998 3,674,356 25.95 3.39 182,887 

67     3 3,174,261 4,861,164 22.07 3.37 295,565 

68     4 3,415,609 5,762,952 20.62 3.19 427,896 

69   2011 1 3,603,395 5,960,427 21.72 2.43 132,300 

70     2 3,879,567 6,577,958 19.99 3.40 279,526 

71     3 4,401,867 8,370,114 18.33 2.80 428,588 

72     4 5,369,344 9,906,412 14.74 2.77 612,949 

73   2012 1 5,707,241 8,899,482 14.34 3.31 201,361 

74     2 6,200,558 9,410,923 13.59 2.88 416,414 

75     3 6,530,052 10,153,407 12.92 2.87 645,033 

76     4 7,128,905 11,948,889 11.35 3.00 887,848 

77   2013 1 7,510,248 13,064,181 11.81 3.04 250,714 

78     2 8,248,288 13,832,170 15.00 2.89 525,497 

79     3 8,564,330 13,924,879 14.66 2.98 824,143 

80     4 9,004,029 14,349,712 14.49 4.06 1,133,476 

81 BSB 2009 1 180,949 196,679 34.72 2.33 6,546 

82     2 218,527 249,338 27.92 2.18 13,826 

83     3 878,649 1,185,257 9.04 3.14 45,618 

84     4 944,725 1,271,855 13.06 3.25 79,747 

85   2010 1 906,001 1,380,599 13.50 4.32 28,797 

86     2 1,024,204 1,311,950 12.24 3.84 104,962 
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87     3 1,098,552 1,514,139 11.32 4.20 94,612 

88     4 1,054,070 1,621,914 11.51 3.80 135,111 

89   2011 1 1,032,557 1,570,284 12.12 1.57 33,463 

90     2 1,172,759 1,735,571 17.46 1.32 69,362 

91     3 1,161,382 1,975,349 17.72 1.67 104,440 

92     4 1,275,671 2,291,738 15.29 1.74 140,920 

93   2012 1 1,383,749 2,240,430 14.58 3.12 36,999 

94     2 1,566,795 2,476,161 13.25 2.68 80,344 

95     3 1,747,879 2,609,448 12.28 4.74 129,239 

96     4 1,784,352 2,850,784 12.78 4.57 183,716 

97   2013 1 1,842,611 3,079,920 12.63 4.62 51,461 

98     2 1,951,130 3,204,602 11.84 4.32 105,729 

99     3 2,100,281 3,352,211 11.18 4.45 166,471 

100     4 2,176,053 3,272,262 11.10 4.27 229,291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran II Data Output Hasil Penelitian 

 

1. Uji Statistik Deskriptif 

 LNMRB LNDPK CAR NPF LNMRG 

 Mean  15.33726  15.87133  0.144868  0.035099  12.74947 

 Median  15.37683  15.90045  0.130700  0.032750  12.96744 

 Maximum  17.31793  17.83671  0.452700  0.088600  15.14351 

 Minimum  12.10597  12.18933  0.090400  0.013200  8.786609 

 Std. Dev.  1.075140  1.257786  0.052944  0.013343  1.205473 
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 Skewness -0.329385 -0.405981  3.418405  1.377840 -0.620858 

 Kurtosis  3.037238  2.741760  16.72774  6.285456  3.403040 

      

 Jarque-Bera  1.814015  3.024874  979.9704  76.61663  7.101256 

 Probability  0.403731  0.220372  0.000000  0.000000  0.028707 

      

 Sum  1533.726  1587.133  14.48680  3.509900  1274.947 

 Sum Sq. Dev.  114.4366  156.6205  0.277502  0.017625  143.8633 

      

 Observations  100  100  100  100  100 

 

2. Uji Data Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Test cross-section fixed effects  

          
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

          
Cross-section F 23.218734 (4,91) 0.0000 

Cross-section Chi-square 70.339633 4 0.0000 

     Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: LNMRB   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/12/15   Time: 12:21   

Sample: 2009Q1 2013Q4   

Periods included: 20   

Cross-sections included: 5   

Total panel (balanced) observations: 100  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C 1.700220 0.270265 6.290948 0.0000 

LNDPK 0.719099 0.026894 26.73795 0.0000 

CAR 1.174390 0.366195 3.207003 0.0018 

NPF -3.355666 1.313759 -2.554248 0.0122 

LNMRG 0.170331 0.027628 6.165132 0.0000 

          
R-squared 0.975958     Mean dependent var 15.33726 

Adjusted R-squared 0.974946     S.D. dependent var 1.075140 

S.E. of regression 0.170178     Akaike info criterion -0.655233 

Sum squared resid 2.751264     Schwarz criterion -0.524974 

Log likelihood 37.76164     Hannan-Quinn criter. -0.602515 

F-statistic 964.1122     Durbin-Watson stat 0.945042 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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3. Uji Hausman  

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Test cross-section random effects  

     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

          
Cross-section random 92.874938 4 0.0000 

     Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

          
LNDPK 0.974671 0.719099 0.001192 0.0000 

CAR 2.024064 1.174390 0.057838 0.0004 

NPF -0.070671 -3.355666 0.248699 0.0000 

LNMRG 0.034394 0.170331 0.000245 0.0000 

          
     

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: LNMRB   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/12/15   Time: 12:23   

Sample: 2009Q1 2013Q4   

Periods included: 20   

Cross-sections included: 5   

Total panel (balanced) observations: 100  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C -0.861309 0.519609 -1.657609 0.1008 

LNDPK 0.974671 0.039573 24.62979 0.0000 

CAR 2.024064 0.356541 5.676948 0.0000 

NPF -0.070671 1.067908 -0.066177 0.9474 

LNMRG 0.034394 0.025295 1.359757 0.1773 

          
 Effects Specification   

          
Cross-section fixed (dummy variables)  

          
R-squared 0.988102     Mean dependent var 15.33726 

Adjusted R-squared 0.987056     S.D. dependent var 1.075140 

S.E. of regression 0.122322     Akaike info criterion -1.278629 

Sum squared resid 1.361605     Schwarz criterion -1.044164 

Log likelihood 72.93145     Hannan-Quinn criter. -1.183737 

F-statistic 944.6414     Durbin-Watson stat 0.674971 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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4. Uji Normalitas 

0
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-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Series: Standardized Residuals
Sample 2009Q1 2013Q4
Observations 100

Mean       1.47e-15
Median   0.006947
Maximum  0.387049
Minimum -0.443663
Std. Dev.   0.166705
Skewness  -0.105359
Kurtosis   3.070949

Jarque-Bera  0.205981
Probability  0.902135

 

 

5. Uji Multikolinearitas 

 LNDPK CAR NPF LNMRG 

LNDPK 1.000000 -0.443379 -0.048134 0.745525 

CAR -0.443379 1.000000 0.173711 -0.412513 

NPF -0.048134 0.173711 1.000000 -0.114629 

LNMRG 0.745525 -0.412513 -0.114629 1.000000 

 

 

 

 

6. Uji Autokorelasi 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: NORMALITAS   

Test cross-section fixed effects  

          
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

          
Cross-section F 0.797020 (4,85) 0.5304 

Cross-section Chi-square 3.497953 4 0.4782 

          
     

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: LNMRB   
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Method: Panel Least Squares   

Date: 01/12/15   Time: 12:24   

Sample (adjusted): 2009Q2 2013Q4  

Periods included: 19   

Cross-sections included: 5   

Total panel (balanced) observations: 95  

Convergence achieved after 12 iterations  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C 5.244073 1.913493 2.740576 0.0074 

LNDPK 0.709934 0.056122 12.64977 0.0000 

CAR -0.163478 0.304374 -0.537097 0.5925 

NPF 2.187104 0.726779 3.009312 0.0034 

LNMRG -0.002147 0.010368 -0.207076 0.8364 

AR(1) 0.978140 0.027727 35.27809 0.0000 

          
R-squared 0.995588     Mean dependent var 15.39571 

Adjusted R-squared 0.995340     S.D. dependent var 1.029305 

S.E. of regression 0.070264     Akaike info criterion -2.412049 

Sum squared resid 0.439391     Schwarz criterion -2.250751 

Log likelihood 120.5723     Hannan-Quinn criter. -2.346872 

F-statistic 4016.654     Durbin-Watson stat 2.141109 

Prob(F-statistic) 0.000000    

          
Inverted AR Roots       .98   

          
 

 

 

 

7. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  

          
F-statistic 0.668922     Prob. F(4,95) 0.6151 

Obs*R-squared 2.739357     Prob. Chi-Square(4) 0.6023 

Scaled explained SS 2.559973     Prob. Chi-Square(4) 0.6339 

          
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 01/12/15   Time: 12:29   

Sample: 1 100    
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Included observations: 100   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C -0.019496 0.030987 -0.629186 0.5307 

LNDPK^2 7.04E-05 0.000199 0.354271 0.7239 

CAR^2 0.183808 0.186253 0.986875 0.3262 

NPF^2 0.394660 3.557783 0.110929 0.9119 

LNMRG^2 0.000148 0.000257 0.574828 0.5668 

          
R-squared 0.027394     Mean dependent var 0.027513 

Adjusted R-squared -0.013558     S.D. dependent var 0.039792 

S.E. of regression 0.040061     Akaike info criterion -3.548111 

Sum squared resid 0.152465     Schwarz criterion -3.417853 

Log likelihood 182.4056     Hannan-Quinn criter. -3.495393 

F-statistic 0.668922     Durbin-Watson stat 1.542494 

Prob(F-statistic) 0.615131    

          
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Analisis Regresi Berganda 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: NORMALITAS   

Test cross-section fixed effects  

          
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

          
Cross-section F 0.797020 (4,85) 0.5304 

Cross-section Chi-square 3.497953 4 0.4782 

          
     

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: LNMRB   

Method: Panel Least Squares   
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Date: 01/12/15   Time: 12:24   

Sample (adjusted): 2009Q2 2013Q4  

Periods included: 19   

Cross-sections included: 5   

Total panel (balanced) observations: 95  

Convergence achieved after 12 iterations  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C 5.244073 1.913493 2.740576 0.0074 

LNDPK 0.709934 0.056122 12.64977 0.0000 

CAR -0.163478 0.304374 -0.537097 0.5925 

NPF 2.187104 0.726779 3.009312 0.0034 

LNMRG -0.002147 0.010368 -0.207076 0.8364 

AR(1) 0.978140 0.027727 35.27809 0.0000 

          
R-squared 0.995588     Mean dependent var 15.39571 

Adjusted R-squared 0.995340     S.D. dependent var 1.029305 

S.E. of regression 0.070264     Akaike info criterion -2.412049 

Sum squared resid 0.439391     Schwarz criterion -2.250751 

Log likelihood 120.5723     Hannan-Quinn criter. -2.346872 

F-statistic 4016.654     Durbin-Watson stat 2.141109 

Prob(F-statistic) 0.000000    

          
Inverted AR Roots       .98   

          
 

 

 

RIWAYAT HIDUP PENYUSUN SKRIPSI 

 

PERSONAL DETAILS 

Name : Farah Nisha Nasution 

Address  : Griya Depok Asri blok E1/16, Depok II, Jawa  

                                      Barat, 16411 

Phone Number : 0856-9480-6432  

Place & Date of Birth : Jakarta, 16 November 1993 

Pengaruh Dana..., Farah Nisha Nasution, Ak.-IBS, 2015



 

Sex : Female 

Marital Status : Single 

Religion : Moslem 

Nationality : Indonesia 

Email : farah.nisha@ymail.com  

 

EDUCATION DETAILS 

1998-2000 : TK PEMUDA BANGSA 

1999-2005 : SD PEMUDA BANGSA 

2005-2008 : SMPN 3 DEPOK 

2008-2011 : SMAN 2 DEPOK 

2011-Present : STIE Indonesia Banking School, Jakarta, Accounting 

 

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES 

2009-2010 : Treasurer Saman Dace SMAN 2 Depok  

2012-2013 : Treasurer Senat Mahasiswa Indonesia Banking School 

 

COURSE AND TRAINING 

March 2003 : Yayasan Aritmatika Indonesia 

December 2007 : LBPP LIA 

October 2011 : Basic Activist Training Program Dewan Mahasiswa Indonesia 

Banking School 

January 2013 : Training Customer Service and Effective Selling Skill 

March 2013 : TOEFL at George Manson University 

Juni 2013 : Internship at KPw Bank Indonesia Purwokerto 

Pengaruh Dana..., Farah Nisha Nasution, Ak.-IBS, 2015

mailto:farah.nisha@ymail.com


 

February 2014 : Rindam Jaya Military Training 

August 2014 : Internship at Bank Mandiri Area Bogor 

January 2015 : Training Trade Financig and Basic Treasury 

February 2015 : Training Credit Analyst 

 

ACHIEVEMENT 

July 2009 : 2nd Winner Saman Dance Competition 

August 2009 : Participant at Peringatan HUT Proklamasi Kemrdekaan ke-64 

Republik Indonesia 

October 2012 : Participant Best Student 2012 

 

 

 

Pengaruh Dana..., Farah Nisha Nasution, Ak.-IBS, 2015




