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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). 

 

PENDAHULUAN 

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.  

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. 
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Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil 

memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan 

bank.  

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 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. 

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. 

Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah menimbulkan peningkatan jumlah dana 

pihak ketiga yang dihimpun bank syariah. Kemampuan bank dalam menghimpun dana 

masyarakat ini menyatakan bahwa bank memiliki kredibilitas tinggi dari masyarakat. Menurut 

Apriyani (2009) dalam penelitiannya berpendapat jika semakin besar dana pihak ketiga maka 

akan semakin besar pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank tersebut.  
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Untuk mengurangi risiko yang terjadi dari masalah kredit/pembiayaan, 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.  

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 Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 13/3/PBI/2011 menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL/NPF) maksimum 

sebesar 5%.  

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. 

 

KAJIAN TEORI 

Perbankan Syariah 

Bank Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan 

usaha yang hampir sama dengan bank konvensional. Perbedaan mendasar terletak pada prinsip 
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yang digunakan, bank konvensional menggunakan prinsip bunga sedangkan bank syariah 

menggunakan prinsip bagi hasil sesuai dengan syariat-syariat Islam. 

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. (Karim,2007:113) 

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 

Jenis Murabahah 

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, 
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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.  

Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah 

Dana Pihak Ketiga 

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). 

Capital Adequacy Ratio 

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. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 

besarnya CAR perbankan untuk saat ini minimal 8%. 

Non Performance Financing 

Dalam melakukan kegiatan pembiayaan, bank syariah tidak terlepas dari risiko 

pembiayaan bermasalah atau Non Performing Finance. Risiko akibat nasabah / counterparty 

gagal dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank atau dana yang telah disalurkan oleh bank 

tidak dapat kembali. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang sistem 
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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. 

Margin Murabahah  

 Keuntungan yang disyaratkan oleh penjual disebut dengan margin keuntungan. 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 (Karim, 2006:280). Dalam aplikasi 

pembiayaan bank syariah, bank berperan sebagai 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.  

PERUMUSAN HIPOTESIS 

Ha1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Total Dana Pihak Ketiga terhadap 

pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2009 – 2013  

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. 

Ha2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Capital Adequacy Ratio terhadap 

pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2009 – 2013 

Bank dengan rasio permodalan CAR yang tinggi mengharapkan bahwa modal tersebut 

mampu melindungi kepentingan stakeholder sebagai pemilik dalam mengahadapi berbagai 
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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.  Semakin tinggi CAR maka semakin baik 

kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang 

berisiko. 

Ha3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Non Performing Finance (NPF) 

terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2009 – 

2013 

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. 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 (Karim,2007:274). 

Ha4 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Margin Murabahah terhadap 

pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2009 – 2013. 

Semakin besar margin murabahah dikarenakan harga jual yang rendah sehingga 

permintaan pembiayaan murabahah akan meningkat. 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. 
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METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh hubungan antara 

dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, non performing finance, dan margin murabahah 

terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif dengan data 

yang digunakan data sekunder berupa laporan keuangan masing-masing bank umum syariah. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan 

antara runtut waktu dan seksi silang (Winarno,2011). 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia sebanyak 

10 bank. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria sampel 

sebagai berikut: 

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

digunakan adalah Bank Umum Syariah. 

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 
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MODEL PENELITIAN 

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) 

NPF  = Non Performing Finance (dalam persentase) 

lnMRG = Margin Murabahah (dalam logaritma natural) 

i   = bank ke-i  

t = tahun ke-t  

e   = error  

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Statistik deskriptif dalam penelitian ini terdiri dari mean, median, maximum, 

minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis. Berdasarkan hasil uji chow, model data dalam 

penelitian ini yaitu Fixed Effect Model. 

UJI NORMALITAS 

 Nilai probabilitas sebesar 0,902135 yang telah melebihi dari  nilai α sebesar 0,05 

maka H0 diterima dan menunjukkan data penelitian terdistribusi normal. 

PENGUJIAN ASUMSI KLASIK 

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). Dalam 

penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan melihat Durbin-Watson stat pada hasil 

estimasi regresi 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. 
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Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Berdasarkan hasil 

Uji White menunjukkan 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. 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel-variabel bebas/ independen. Berdasarkan hasil Correlation Matrix dapat 

disimpulkan bahwa antar variabel independen dalam penelitian ini tidak ada unsur 

multikolinearitas. 

Pengujian Model 

Koefisien Determinasi 

 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 uji 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 0,4660% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model 

penelitian ini. 
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Uji F (simultan) 

 Uji F atau pengujian simultan secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen DPK, CAR, NPF, dan MRG berpengaruh terhadap variabel 

dependen MRB. Berdasarkan uji F 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. 

PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah 

Berdasarkan  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). 

 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 kepada masyarakat. DPK yang dikelola menjadi pembiayaan akan 

memberikan keuntungan bagi bank sehingga bank tersebut memiliki peningkatan pendapatan. 

 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. 

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah (LNMRB) 

Berdasarkan 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. 
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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. 

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 dibandingkan 

dengan pembiayaan lainnya dan memberikan kepastian keuntungan yang akan diterima bank 

saat akad, sehingga dapat meminimalkan terjadinya risiko pembiayaan. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian Wuri Arianti dan Harjum Muharam (2012) yang menyatakan 

bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.  

Pengaruh Non Performing Finance (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah (LNMRB) 

Berdasarkan 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).  

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. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian Dwi Nurapriyani (2009) dan Maula (2009) yang menyatakan 

bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. 
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Pengaruh Margin Murabahah (LNMRG) terhadap Pembiayaan Murabahah (LNMRB) 

Berdasarkan 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. 

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 masyarakat. Pembiayaan jual 
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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. 
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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).  

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).  

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 disimpulkan 

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

positif dan signifikan terhadap LNMRB (Pembiayaan Murabahah). 

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). 

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 
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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 (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. 

 

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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