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ABSTRACT 

 

The objectives of this research is to analyze the effect of the financial 

performance of banks to financing provided by Sharia Commercial Banks in 2011 

to 2013 periods. Data used in this research were obtained from bank report. The 

number of sample for this research is 5 Sharia Commercial Banks. Analyze 

technique used for this research is multiple linier regression.  

 This research has been analyzed with EViews 7.1 program, and during the 

significance test it indicated that random effect was the most appropriate method. 

The result of this research shows that Third Party Funds and Non Performing 

Financing have a positive and significant effect to the financing. Capital 

Adequacy Ratio have a positive effect but no significant effect to the financing. 

Keyword: DPK, CAR, NPF, Financing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

 Untuk menjalankan sistem keuangan diperlukan lembaga-lembaga 

keuangan. Salah satunya adalah perbankan. Perbankan hadir sebagai lembaga 

intermediasi yang menerima simpanan dana masyarakat dan menyalurkannya 

kepada masyarakat, serta lalu lintas pembayaran. Secara prinsip operasional, 

bank umum terbagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank 

syariah adalah bank umum yang beroperasi berdasarkan sistem syariah Islam. 

Fungsi bank syariah sama dengan bank konvensional, namun perbankan syariah 

tidak memberlakukan sistem bunga, tidak memberlakukan kegiatan spekulatif 

yang non produktif, tidak memberlakukan kegiatan yang tidak jelas dan 

meragukan (Gharar), mempunyai prinsip keadilan, dan hanya membiayai 

kegiatan usaha yang halal. Bank syariah dijalankan berdasarkan hukum dan 

ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran (Ash-Shawi, 2008). Bank syariah 

hadir di Indonesia sejak tahun 1990-an. Pada tahun 1992 Bank Muamalat 

merupakan bank syariah yang pertama kali ada di Indonesia, Bank Muamalat 

adalah pencetus bank syariah yang terdapat di Indonesia. 

 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 merupakan peraturan pertama yang 

mengatur sistem perbankan syariah di Indonesia. Dalam Undang-Undang 

tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat 
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dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut 

juga mengumumkankan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang 

syariah atau juga mengubah secara total menjadi bank syariah. Kegiatan bank 

syariah adalah bank yang pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan 

bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan 

yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip syariah 

yang diajarkan di hukum Islam. 

 Asas, tujuan, dan fungsi bank syariah dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4 memberikan landasan operasi yang 

sangat jelas bagi perbankan syariah, yaitu : 

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.  

2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial 

dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari 

zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya 

kepada organisasi pengelola zakat.  

3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang 

berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf 

(nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).  
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Tabel 1.1 

Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah 

Kelompok Bank 2011 2012 2013 

Bank Umum Syariah 11 11 11 

Unit Usaha Syariah 24 24 23 

BPRS 155 158 163 

Sumber : www.bi.go.id  

 Perkembangan jaringan kantor bank syariah setiap tahunnya bertambah. 

Hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh yang positif dengan kenaikan 

perkembangan aset dan perkembangan dana pihak ketiga pada perbankan syariah 

setiap tahunnya. 

 Berdasarkan data di bawah ini, jumlah bank umum syariah di Indonesia 

ada 11 bank, tetapi dalam penelitian ini hanya mengambil 5 bank umum syariah, 

sebagai berikut : 

1. PT Bank Syariah Mandiri 

2. PT Bank Muamalat Indonesia 

3. PT Bank BRI Syariah 

4. PT Bank BNI Syariah 

5. PT Bank Mega Syariah 
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Tabel 1.2 

Data 5 Bank Umum Syariah di Indonesia 

(dalam miliar Rupiah) 

  2011 2012 2013 

Total Aset Rp 106.383,00 Rp 131.980,99 Rp 159.889,51 

Total Pembiayaan Rp 22.111,11 Rp 28.898,28 Rp 37.429,91 

Total Dana Pihak 

Ketiga 
Rp 90.980,87 Rp 110.350,47 Rp 131.271,16 

Total Modal Rp 6.653,68 Rp 9.515,29 Rp 12.925,95 

Rata-rata Rasio CAR 14,80% 13,86% 15,52% 

Rata-rata Rasio NPF 3,02% 2,42% 2,91% 

Sumber: Annual Report Bank 2011-2013 

 Kinerja bank umum syariah di Indonesia sebanyak 5 bank mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Hal itu tercermin dalam aset yang dimiliki, 

pembiayaan yang disalurkan, dana pihak ketiga yang dihimpun, serta modal bank 

yang selalu meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Maka dapat dikatakan 

bahwa kinerja keuangan bank umum syariah rata-rata mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. 
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Grafik 1.1 

Perkembangan Aset 

(dalam miliar Rupiah) 

 
Sumber : Annual Report Bank 2011-2013 

 Pertumbuhan aset perbankan syariah mengalami peningkatan karena 

didukung dari tingginya total aset pada masing-masing bank syariah yang 

didasari oleh tingginya dana pihak ketiga setiap tahunnya, dapat dilihat pada 

Grafik 1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga. Total aset terbesar dimiliki oleh 

Bank Syariah Mandiri yang meningkat tajam pada tahun 2013 sebesar Rp 63.965 

miliar, pada tahun sebelumnya sebesar Rp 54.229 miliar.  

 Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang terbentuk dari dana 

masyarakat yang berfungsi untuk mengoperasikan suatu perbankan (Kuncoro & 

Suhardjono, 2011). Dana pihak ketiga perbankan syariah menjadi tumbuh pesat 

dikarenakan kesadaran masyarakat untuk menitipkan dananya di bank syariah 

karena bank syariah menghindari praktik spekulasi dan menggunakan sistem 

bagi hasil. Prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan serta 
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menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, 

mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, 

maka dari itu masyarakat akan merasa lebih aman bila menitipkan dananya di 

bank syariah. Dengan adanya peningkatan dana yang dihimpun dari masyarakat 

dapat dipastikan profitabilitas bank syariah meningkat, ini juga didasari oleh 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mengalami peningkatkan pertumbuhan 

(Sudiyatno, 2010).  

Grafik 1.2 

Perkembangan Dana Pihak Ketiga 

(dalam miliar Rupiah) 

Sumber : Annual Report Bank 2011-2013 

 Penghimpunan dana pihak ketiga tertinggi dimiliki Bank Syariah Mandiri 

selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2013, Bank Syariah Mandiri 

mencapai peningkatan yang tajam sebesar  Rp 56.461 miliar dari sebelumnya 

tahun 2012 sebesar Rp 47.409 miliar. Bank Mega Syariah tidak menunjukan 

perkembangan yang memuaskan diproduk penghimpunan dana, sehingga dapat 

dilihat dari rata-rata dana pihak ketiga Bank Mega Syariah tidak besar seperti 
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Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank BRI Syariah dan Bank BNI 

Syariah, yaitu pada tahun 2013 Rp 7.736 miliar dari sebelumnya yang mencapai 

Rp 7.108 miliar. 

 Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis akan menguraikan lebih lanjut 

tentang pengaruh dana pihak ketiga, capital adequacy ratio dan non performing 

financing terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah. Dalam 

menjalankan fungsi penyaluran dana, perbankan syariah juga melakukan 

kegiatan pembiayaan salah satunya pembiayaan pada prinsip bagi hasil sesuai 

dengan syariat Islam. Pembiayaan bagi hasil pada bank syariah terdiri dari dua 

akad yang utama yaitu musyarakah dan mudharabah. Sumber dana yang 

digunakan untuk penyaluran pembiayaan antara lain adalah dana pihak ketiga, 

jika dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank meningkat, maka terdapat 

kemungkinan pembiayaan yang disalurkan bank ikut meningkat. Bila dana pihak 

ketiga bank tersebut tidak mencukupi untuk menyalurkan pembiayaan, maka 

bank akan menggunakan sumber dana lain yaitu dari modal dan pinjaman bank 

itu sendiri. Risiko kredit berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan, karena 

semakin meningkatnya risiko kredit maka terdapat kemungkinan pembiayaan 

akan menurun. Hal ini disebabkan karena bank ingin lebih berhati-hati lagi dalam 

menyalurkan pembiayaan, sehingga risiko kredit akan menurun.  
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Grafik 1.3 

Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil 

(dalam miliar Rupiah) 

Sumber : Annual Report Bank 2011-2013 

 Modal adalah dana yang ditempatkan pihak pemegang saham, pihak 

pertama pada bank yang memiliki peranan sangat penting sebagai penyerap jika 

timbul kerugian (risk loss) (Margaretha, 2007). Pemenuhan tingkat kecukupan 

modal bank dinyatakan dalam hitungan Capital Adequacy ratio (CAR). CAR 

merupakan hitungan kecukupan modal terhadap aktiva-aktiva mengandung 

risiko. Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi kemampuan bank dalam 

mengantisipasi potensi kerugian yang disebabkan oleh penyaluran kredit 

(Wijayanto, et al., 2012). 
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Tabel 1.3 

Perkembangan Capital Adequacy Ratio 

 2011 2012 2013 

Bank Syariah Mandiri 14,57% 13,82% 14,10% 

Bank Muamalat 12,01% 11,57% 17,27% 

Bank BRI Syariah 14,74% 11,35% 14,49% 

Bank BNI Syariah 20,67% 19,07% 16,23% 

Bank Mega Syariah 12,03% 13,51% 12.99% 

Sumber : Annual Report Bank 2011-2013 

 Pada tahun 2013, rata-rata CAR mengalami kenaikan karena terjaganya 

kapasitas permodalan bank dalam menghadapi risiko. Kenaikan CAR tercermin 

dari jumlah modal inti yang meningkat sebesar Rp 3,6 triliun atau 31,7%, serta 

modal pelengkap yang meningkat Rp 700 miliar atau 25,2% (www.ojk.go.id). 

Peningkatan juga terjadi pada akhir 2013 atas nilai kapitalisasi pasar Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang mengalami peningkatan sebesar 4,35%, 

jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham ISSI pada akhir Desember 2012 

(www.ojk.go.id). 

 Hal lain yang sangat diperhatikan oleh perbankan syariah adalah non 

performing finance. Dalam bank konvensional sering disebut non performing 

loan. NPF adalah kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan 

perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai 

hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian (Darmawi, 2011). 

Bila NPF dalam bank syariah tinggi maka bank syariah tersebut mengalami 

kerugian yang akan berdampak pada pendapatan dan profit yang diterima bank 

tersebut.  
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Tabel 1.4 

Perkembangan Non Performing Finance 

 2011 2012 2013 

Bank Syariah Mandiri 2,42% 2,82% 4,32% 

Bank Muamalat 2.60% 2.09% 1,35% 

Bank BRI Syariah 2.77% 3.0 0% 4,06% 

Bank BNI Syariah 3,62% 2,02% 1,86% 

Bank Mega Syariah 3.03% 2.67% 2,98% 

Sumber : Annual Report Bank 2011-2013 

 Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah mengalami peningkatan 

NPF setiap tahunnya, bank tersebut tidak akan mengalami kerugian yang 

signifikan jika risiko kredit segera diselesaikan. 

 Berdasarkan uraian mengenai kegiatan perbankan syariah, dana pihak 

ketiga, capital adequacy ratio, non performing financing dan pembiayaan 

berbasis bagi hasil, maka penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh 

kinerja keuangan bank syariah terhadap pembiayaan bagi hasil yang disalurkan 

bank syariah. Peneliti memandang penelitian ini penting karena bagi perbankan 

kinerja keuangan yang terdiri dari dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, dan 

non performing financing merupakan faktor penting yang diperhatikan oleh 

bank.  

 Penelitian ini berkonsentrasi pada pembiayaan berbasis bagi hasil pada 

bank syariah. Penulis dalam penelitian ini membahas tentang pembiayaan 

berbasis bagi hasil karena pembiayaan berbasis bagi hasil mencerminkan 

semangat ekonomi Islam. Selain itu, pembiayaan berbasis bagi hasil juga lebih 

dapat meningkatkan usaha sektor rill. Sehingga, peneliti akan menghubungkan 

apakah ada pengaruh dana pihak ketiga, capital adequacy ratio dan non 

performing financing dengan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank.  
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 Penelitian ini menggunakan objek penelitian yaitu lima bank umum 

syariah yang memiliki aset terbesar di Indonesia. Pemilihan objek tersebut 

disebabkan karena lima bank umum syariah tersebut memiliki peranan dan 

pengaruh yang sangat besar terhadap bank lain maupun kondisi perekonomian 

Indonesia. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan menganalisis kinerja keuangan yang terdiri dari Dana Pihak 

Ketiga, Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Financing terhadap 

pembiayaan berbasis bagi hasil di bank syariah. Dengan demikian penelitian ini 

berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio dan Non 

Performing Financing Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada 

Bank Syariah Periode 2011 – 2013”. 

 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

 Bank syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi 

masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang 

tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip syariah. Seiring 

dengan meningkatnya perekonomian di Indonesia, bank syariah masih dalam 

tahap pengembangan untuk meningkatkan pangsa pasarnya.  

 Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat mempunyai keterkaitan 

dengan pembiayaan yang disalurkan bank syariah karena besarnya dana yang 

dimiliki bank syariah dapat diartikan bank tersebut mampu menyalurkan 

pembiayaannya dengan baik. Semakin banyak dana yang dititipkan oleh nasabah 
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di bank syariah, maka bank tersebut dapat membiayai kegiatan usahanya yang 

bersifat produktif dan juga untuk memelihara likuiditas bank. 

 Tingginya pembiayaan pada perbankan syariah tidak hanya dilihat dari sisi 

dana pihak ketiga saja, melainkan dilihat dari sisi modal dan aset yang dimiliki 

bank tersebut. Modal dan aset yang tinggi pada suatu bank syariah, akan 

menjadikan bank tersebut memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar yang 

dapat digunakan untuk tujuan pengembangan pembiayaan. 

 Bank syariah dapat memonitor mengenai kualitas pembiayaan melalui non 

performing financing. Semakin tinggi tingkat persentase NPF, maka risiko bank 

syariah dalam hal pembiayaan semakin besar. Apabila non performing financing 

di bank syariah tinggi akan berdampak pada pendapatan dan profit yang diterima 

bank syariah. 

 Permasalahan yang terjadi yaitu adakah pengaruh dana pihak ketiga, 

capital adequacy ratio dan non performing financing di bank syariah terhadap 

peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan bank syariah. 

Sehingga dapat diketahui, jika bank syariah meningkatkan dana pihak ketiga, 

capital adequacy ratio dan memelihara kondisi non performing financing dengan 

baik, maka pembiayaan berbasis bagi hasil akan meningkat. 

 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

 Agar penelitian lebih terfokus dan mendapatkan data yang akurat, maka 

penelitian ini akan dibatasi objeknya. Pembatasan rasio yang akan digunakan 
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yaitu berdasarkan data yang didapatkan dari annual report bank atau laporan 

yang di publish oleh bank, adapun pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Perbankan yang dijadikan objek penelitian adalah bank syariah yang 

memiliki aset terbesar yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank 

Muamalat Indonesia, PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah dan PT 

Bank Mega Syariah pada periode 2011 – 2013. 

2. Perbankan telah menerbitkan laporan keuangan triwulan dan memiliki 

kelengkapan data selama periode 2011 – 2013. 

3. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian adalah dana pihak 

ketiga, capital adequacy ratio, non performing financing dan pembiayaan 

berbasis bagi hasil. 

 

1.4 PERUMUSAN MASALAH 

 Perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Ini 

dibuktikan semakin percayanya orang terhadap kegiatan operasional pada bank 

syariah. Kepercayaan nasabah juga mempengaruhi kinerja keuangan suatu bank 

syariah. Dana pihak ketiga, capital adequacy ratio dan non performing financing 

penting bagi pembiayaan karena untuk membuktikan adanya keterkaitan antara 

variabel tersebut dengan pembiayaan pada bank syariah khususnya pembiayaan 

berbasis bagi hasil. 
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Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang akan diteliti oleh 

penulis. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

peneliti menentukan masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Apakah secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil periode 2011-

2013?  

2. Apakah secara parsial variabel Capital Adequacy Ratio memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil periode 2011-

2013? 

3. Apakah secara parsial variabel Non Performing Financing memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil 

periode 2011-2013? 

4. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis 

bagi hasil periode 2011-2013? 

 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Dana Pihak Ketiga 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembiayaan berbasis 

bagi hasil bank syariah periode 2011-2013. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Capital Adequacy 

Ratio memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembiayaan 

berbasis bagi hasil bank syariah periode 2011-2013. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Non Performing 

Financing memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah periode 2011-2013. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel manakah yang paling 

berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah periode 

2011-2013. 

 

1.6 MANFAAT PENELITIAN 

 Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk akademik dan praktisi, 

sebagai berikut : 

1. Manfaat akademik. 

  Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam ilmu 

Manajemen Keuangan yang berkaitan dengan pengaruh dana pihak ketiga, 

capital adequacy ratio dan non performing financing terhadap pembiayaan 

berbasis bagi hasil di bank syariah yang dapat digunakan sebagai 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktisi. 

 Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi kepada pihak bank 

syariah bahwa adanya kontribusi yang cukup besar dalam pembiayaan 

berbasis bagi hasil di bank syariah. 
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1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

 Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penelitian.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini terdiri dari pemaparan teori-teori yang terakait dengan 

penelitian ini, pengembangan rerangka pemikiran, hubungan antar 

variabel penelitian dan  hipotesis penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini terdiri dari pemaparan mengenai objek penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, jenis data, metode pengumpulan 

data, operasionalisasi variabel, model penelitian, teknik 

pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

 Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai pengujian hipotesis 

yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta 

pembahasan tentang analisis yang dikaitkan dengam teori yang 

berlaku. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis 

pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, implikasi 

Pengaruh dana..., Sefira Gendis Kusandaru, Ma.-IBS, 2015



17 
 

penelitian serta saran bagi peneliti sejenis berikutnya dan 

implikasi penelitian terhadap praktik yang ada.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1 PERBANKAN SYARIAH 

 Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran 

uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Antonio, 

2001). Perbankan syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam 

usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah islam dengan 

mengacu kepada Al Qur’an dan Al Hadist (Siamat, 2005). Dalam perbankan 

syariah memberikan karakteristik khusus yaitu meniadakan bunga sebagai 

representasi dari riba yang diharamkan. Maka dari itu, perbankan syariah 

menjadi lebih unggul pada beberapa hal termasuk sistem operasional yang 

dijalankan perbankan syariah. 

 Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional (Antonio, 2001): 

Tabel 2.1 

Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

Bank Islam Bank Konvensional 

Melakukan investasi-investasi yang 

halal 

Investasi yang halal dan haram 

Berdasarkan prinsip bagi hasil,jual-

beli,atau sewa 

Memakai sistem bunga 

Profit dan falah oriented Profit oriented 
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Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk kemitraan 

Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk debitor-kreditor 

Penghimpun dan penyaluran dana 

harus sesuai dengan fatwa Dewan 

Pengawas Syariah 

Tidak terdapat dewan sejenis 

Sumber: Bank Syariah, dari Teori ke Praktik, Antonio (2001) 

 

2.1.2 SUMBER DANA PIHAK KETIGA BANK SYARIAH 

 Bank merupakan wadah perantara keuangan masyarakat sekaligus 

lembaga yang dipercayakan masyarakat dalam menitipkan dana atau uangnya, 

dengan kata lain bank merupakan tempat pelayanan masyarakat. Dana 

masyarakat merupakan dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan 

maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai 

instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank (Kuncoro & Suhardjono, 

2011). Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank 

karena sesuai dengan fungsi perbankan yaitu sebagai penghimpun dana dari 

masyarakat. Penghimpunan dana adalah kegiatan penarikan dana atau 

penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi 

berdasarkan prinsip syariah (Siamat, 2005). Tujuan dana yang dihimpun selain 

untuk membiayai kegiatan usahanya yang sifatnya produktif, juga untuk 

memelihara likuiditas bank (Taswan, 2010).  

 Prinsip titipan atau simpanan (Depository/Alwadiah) pada dasarnya ada 2 

(dua) prinsip titipan, yaitu (Antonio, 2001) : 
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1. Prinsip Yad Al-Amanah (Tangan Amanah) 

 Pada dasarnya, penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan 

amanah) artinya dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau 

kerusakan asset yang dititipkan selama hal ini bukan kelalaian atau 

kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena 

faktor-faktor diluar batas kemampuan). 

2. Prinsip Yad Adh-Dhamanah (Tangan Penanggung) 

 Penerima titipan (bank) tidak akan mungkin meng-idle-kan beberapa jenis 

asset yang sudah dititipkan, tetapi menggunakannya dalam aktivitas 

perekonomian tertentu, oleh karenanya si penerima titipan harus meminta 

izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya 

tersebut dengan catatan si penerima titipan menjamin akan 

mengembalikan asset tersebut secara utuh. 

 Sesuai UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) 

disebutkan bahwa, ”Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah 

kepada Bank Syariah dan atau UUS berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain 

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Dana-dana yang dihimpun 

masyarakat dan dipercayakan kepada bank merupakan sumber dana yang 

terbesar dan sangat diandalkan oleh bank. 

 Dana pihak ketiga bank syariah hampir sama jenisnya dengan bank 

konvensional yang membedakan hanya pada imbalan yang diterima nasabah, 

dimana pada bank konvensional dihitung berdasarkan bunga, dan pada bank 
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syariah dihitung berdasarkan bagi hasil. Dana Pihak Ketiga yang diperoleh dari 

masyarakat terdiri dari, Muhammad (2004) : 

1. Giro Syariah 

 Pada umumnya, bank syariah menggunakan akad al-wadi’ah pada 

rekening giro. Nasabah yang membuka rekening giro berarti melakukan 

akad wadiah (titipan). Dalam fiqih muamalah, wadiah dibagi menjadi dua 

macam : 

a) Wadiah yad al-amanah adalah akad titipan yang dilakukan dengan 

kondisi penerima titipan (dalam hal ini bank) tidak wajib 

mengganti jika terjadi kerusakan. 

b) Wadiah yad adh-dhamanah adalah titipan yang dilakukan dengan 

kondisi penerima titipan bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) 

dari uang yang dititipkan. 

2. Tabungan Syariah 

 Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu wadi’ah dan 

mudharabah. Tabungan yang menerapkan akad wadi’ah mengikuti 

prinsip-prinsip wadi’ah yad adh-dhamanah seperti yang dijelaskan di atas. 

Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip 

akad mudharabah. Diantaranya sebagai berikut : 

a) Keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara shahibul 

maal (dalam hal ini nasabah) dan mudharib (dalam hai ini bank) 

sesuai dengan nisbah atau kesepakatan antara shahibul maal dan 

mudharib. 
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b) Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan 

pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan 

memutarkan dana itu diperlukan waktu yang cukup. 

3. Deposito Syariah 

 Bank syariah menerapkan akad mudharabah untuk deposito. Seperti 

dalam tabungan, dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai 

shahibul maal dan bank selaku mudharib. 

 

2.1.3 PENYALURAN DANA PERBANKAN SYARIAH 

 Dalam buku Karim (2006) penyaluran dana perbankan syariah dikenal 

beberapa prinsip, yaitu pertama ialah katagori bagi hasil (Profit and Loss 

Sharing) dapat dilakukan atas prinsip musyarakah dan mudharabah. Katagori 

kedua ialah jual beli (Sale and Purchase) yang dilakukan yang dilaksanakan atas 

prinsip murabahah, salam dan istisna. Sementara katagori ketiga ialah sewa 

(Operation Lease and Financial Lease) yang dilaksanakan atas prinsip ijarah. 

Sedangkan katagori keempat ialah jasa (fee based service) yang dilaksanakan 

atas prinsip wakalah (Deputyship), kafalah (Guaranty), hawalah (Transfer 

service), hahnu (Mortgage) dana gardh (Soft and benevolen loan). 

 Dalam buku Rivai & Veithzal (2008), penyaluran dana perbankan syariah 

terdiri dari : 

1. Pembiayaan Musyarakah 

 Sesuai Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 

pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama 

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-
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masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa 

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan. Prinsip musyarakah memberi manfaat dimana bank 

menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu jika keuntungan nasabah 

meningkat. Bank juga tidak berkewajiban membayar dalam jumlah 

tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan 

hasil usaha bank, sehingga bank tidak pernah mengalami negative spread. 

Dalam hal pengembalian pinjaman pokok, pembiayaan akan disesuaikan 

dengan cash flow usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. 

Karena ini adalah usaha patungan maka prinsip kehati-hatian akan benar–

benar dipegang bank dalam mencari dan memilih nasabah yang akan 

dibiayai. 

2. Pembiayaan Mudharabah 

 Sesuai Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 

pembiayaan mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua 

pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan 

seluruh modal, sedang pihak kedua („amil, mudharib, nasabah) bertindak 

selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Keuntungan yang diperoleh 

dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang sudah disepakati. Prinsip bagi 

hasil dalam musyarakah dan mudharabah ini berbeda dengan prinsip 

bunga tetap dalam perbankan konvensional, dimana bank akan menagih 

penerimaan pembiayaan (nasabah) dalam jumlah bunga yang tetap 

berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan ketika rugi. 
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3. Pembiayaan Murabahah 

 Sesuai Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 

pembiayaan murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan 

harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga 

yang lebih sebagai laba. Bank akan mengadakan barang yang dibutuhkan 

dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah 

keuntungan yang disepakati. Dengan memperhatikan kemampuan 

mengangsur ataupun arus kas usahanya. Pembayaran secara angsuran ini 

dikenal dengan istilah Bai’u Bitsaman Ajil (BBA). Baik harga jual maupun 

besar angsuran yang telah disepakati tidak berubah hingga akad 

pembiayaan berakhir dan tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran 

angsuran. 

4. Pembiayaan Bai’u Salam 

 Sesuai Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 

pembiayaan salam yaitu akad jual beli atas suatu barang dengan jenis dan 

dalam jumlah tertentu yang penyerahannya dilakukan beberapa waktu 

kemudian, sedangkan pembayarannya segera dimuka. Bank membeli 

barang dari produsen kemudian menjualnya kembali kepada pihak lain 

yaitu nasabah yang memesan barang tersebut. Dalam istilah perbankan 

Islam proses ini dikenal dengan nama salam pararel. 

5. Pembiayaan Bai’u Istishna 

 Sesuai Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/VI/2000 

bai’u istishna yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan 

barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati 
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antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani'). Bank 

sebagai shani atau pihak yang siap membuat atau mengadakan barang, 

bertanggung jawab kepada nasabah atas kelalaian pelaksanaan subkontrak 

dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan 

keabsahan istishna pararel, sebagai dasar bahwa bank boleh memungut 

keuntungan bila ada. 

6. Pembiayaan Ijarah 

 Sesuai Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 

pembiayaan ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu 

barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Perbedaannya 

terletak pada objek transaksinya, pada jual beli objek transaksinya barang, 

sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah barang atau jasa. 

Kerusakan juga bisa mengakibatkan biaya pemeliharaan bertambah, 

apalagi bila disebutkan dalam kontrak biaya pemeliharaan ditanggung oleh 

lembaga keuangan. Demikian juga apabila nasabah berhenti ditengah 

kontrak dan tidak mau membeli asset tersebut. Akibatnya bank akan 

menghitung kembali keuntungannya dan mengembalikan sebagian kepada 

nasabah. 

7. Pembiayaan Qardh Al Hasan 

 Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan 

pelayanan sosial apakah melalui dana qardh (pinjaman kebijakan) atau 

zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 

Disamping itu konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam 
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untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya 

manusianya dan member kontribusi bagi kesejahteraan sosial (Harahap, 

Wiroso & Yusuf, 2005). Pembiayaan qardh hasan adalah merupakan 

pinjaman kebajikan yang diterapkan sebagai produk pelengkap kepada 

nasabah yang terbukti loyalitas dan bonafititasnya, yang membutuhkan 

dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut 

akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam. 

 

2.1.4 CAPITAL ADEQUACY RATIO 

 Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh 

seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, dan surat 

berharga tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal bank, disamping 

memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana 

masyarakat, pinjaman, dan lain-lain (Margaretha, 2007). Rasio permodalan 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan 

penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama risiko yang terjadi karena 

bunga gagal tagih (Kasmir, 2008). Kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) 

dilakukan dengan membandingkan jumlah modal yang dimiliki bank yaitu 

adanya modal inti dan modal pelengkap dengan jumlah aktiva tertimbang 

menurut risiko (ATMR). Modal inti bank terdiri dari modal disetor yaitu modal 

yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya dan terdiri dari cadangan 

tambahan modal (disclosed reserve), sedangkan modal pelengkap terdiri dari 

cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan umum dari penyisihan penghapusan 

aktiva produktif setinggi-tingginya 1.25% dari aktiva tertimbang menurut risiko, 
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modal pinjaman, pinjaman subordinasi setinggi-tingginya sebesar 50% dari 

modal inti dan peningkatan nilai penyertaan pada portfolio yang tersedia untuk 

dijual setinggi-tingginya sebesar 45% (Siamat, 2005). Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR) adalah aktiva dalam neraca perbankan yang 

diperhitungkan dengan bobot prosentase tertentu sebagai faktor risiko 

(www.bi.go.id). 

 Modal sangat diperlukan oleh perbankan, karena modal diperlukan untuk 

modal kerja dan likuiditas suatu bank. Rasio ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka ketersediaan 

modal yang dimiliki oleh bank mampu mengcover kerugian tersebut. Sesuai 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 Pasal 2, tentang kewajiban 

penyediaan modal minimum bank umum, yaitu : 

1. Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah sebagai berikut:  

a. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko 

(ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu). 

Peringkat ini mencerminkan kondisi bank yang secara umum 

sangat sehat dan mampu menghadapi pengaruh negatif yang 

signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan beberapa faktor 

eksternal lainnya;  

b.  9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh 

persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 

(dua). Peringkat ini mencerminkan kondisi bank yang secara 

umum sehat dan mampu menghadapi pengaruh negatif yang 
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signifikan dari perubahan kondisi ekonomi dan bisnis dan juga 

faktor eksternal lainnya;  

c.  10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas  

persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3  

(tiga). Peringkat ini mencerminkan kondisi bank yang secara 

umum cukup sehat dan juga dinilai cukup mampu menghadapi 

pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi ekonomi 

dan bisnis dan juga faktor eksternal lainnya; atau 

d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) 

dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) 

atau peringkat 5 (lima). Peringkat ini mencerminkan kondisi bank 

yang secara umum kurang sehat atau tidak sehat sehingga dinilai 

kurang mampu atau tidak mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi ekonomi dan bisnis dan 

juga faktor eksternal lainnya. 

2. Kewajiban pemenuhan modal mínimum sesuai profil risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:  

a. Pemenuhan modal mínimum posisi bulan Maret sampai dengan 

bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan 

Desember tahun sebelumnya;  

b. Pemenuhan modal mínimum posisi bulan September sampai 

dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat 

profil risiko posisi bulan Juni;  
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c. Dalam hal terjadi perubahan peringkat profil risiko di antara 

periode penilaian profil risiko, maka pemenuhan modal minimum 

didasarkan pada peringkat profil risiko terakhir.  

Rumus dari rasio kecukupan modal (CAR) : 

 

 

2.1.5 NON PERFORMING FINANCING 

 Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang 

bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah 

(Sudiyatno, 2010). Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, 

diragukan dan macet. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 

tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa 

kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan 

yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK) karena terdapat tunggakan 

pinjaman pembayaran pokok, kurang lancar (KL) karena kualitas kredit yang 

tingkat pengembaliannya mencerminkan keadaan yang kurang baik karena 

terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, 

diragukan (D) karena kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar , 

macet (M). 
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Faktor penyebab kredit bermasalah yaitu (Siamat, 2005): 

1. Faktor internal: kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan 

dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, lemahnya sistem administrasi 

dan pengawasan kredit, lemahnya sistem informasi kredit, itikad kurang 

baik dari pihak bank. 

2. Faktor eksternal: penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga 

kredit, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh 

debitur, kegagalan usaha debitur, debitur mengalami musibah. 

Rumus dari Non Performing Financing : 

 

 Pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga 

perbankan, sehingga semakin rendah tingkat NPF (ketat kebijakan kredit), maka 

akan semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan 

sebaliknya (Antonio, 2001). 
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2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti dan 

Tahun 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Anastasya Sri, 

Ratna 

Anggraini, Etty 

Gurendrawati, 

dan Nurmalia 

Hasanah (2013) 

The Influence of 

Third-Party 

Funds, Car, Npf 

and Roa Against 

The Financing 

of A General 

Sharia-Based 

Bank in 

Indonesia 

Variabel 

Dependen : 

Pembiayaan 

Bagi Hasil 

 

Variabel 

Independen : 

Dana Pihak 

Ketiga, Capital 

Adequacy Ratio, 

Non Performing 

Financing, dan 

Return On Asset  

Dana Pihak Ketiga 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembiayaan. 

Capital Adequacy 

Ratio 

mempengaruhi 

tidak signifikan 

terhadap 

pembiayaan. Non 

Performing 

Financing dan 

Return On Asset 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembiayaan 

2 Agustina 

Kurniawanti 

dan Zulfikar 

(2014) 

Analisis Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi 

Volume 

Pembiayaan 

Berbasis Bagi 

Hasil pada Bank 

Umum Syariah 

di Indonesia  

Variabel 

Dependen : 

Pembiayaan 

Bagi Hasil  

 

Variabel 

Independen : 

Dana Pihak 

Ketiga, Tingkat 

Bagi Hasil, Non 

Performing 

Financing, dan 

Total Aset  

Dana Pihak Ketiga 

dan Non 

Performing 

Financing tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembiayaan. 

Tingkat Bagi Hasil 

dan Total Aset 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembiayaan 

3 Aqidah Asri 

Suwarsi (2007) 

Pengaruh Loan 

To Asset Ratio, 

Rate of Return 

on Loan Ratio, 

Capital 

Adequacy Ratio 

dan Non 

Performing 

Variabel 

Dependen :  

Penyaluran 

Pembiayaan  

 

Variabel 

Independen : 

Loan To Asset 

Loan To Asset 

Ratio dan  Capital 

Adequacy Ratio 

berpengaruh positif 

terhadap 

penyaluran 

pembiayaan.  Rate 

of Return on Loan 
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Financing 

terhadap 

Penyaluran 

Pembiayaan 

Ratio, Rate of 

Return, Capital 

Adequacy Ratio 

dan Non 

Performing 

Financing  

Ratio tidak 

berpengaruh  

terhadap 

penyaluran 

pembiayaan.  Non 

Performing 

Financing 

berpengaruh negatif 

terhadap 

penyaluran 

pembiayaan 

4 Pratin dan 

Akhyar Adnan 

(2005) 

Analisis 

Hubungan 

Simpanan, 

Modal Sendiri, 

NPL, Prosentase 

Bagi Hasil dan 

Markup 

Keuntungan 

terhadap 

Pembiayaan 

pada Perbankan 

Syariah Studi 

Kasus pada 

Bank Muamalat 

Indonesia 

Variabel 

Dependen :  

Pembiayaan  

 

Variabel 

Independen : 

Dana Pihak 

Ketiga, Modal 

Sendiri, Non 

Performing 

Loan, Persentase 

Margin  

Dana Pihak Ketiga 

mempunyai 

hubungan postif 

signifikan terhadap 

pembiayaan. CAR 

dan NPL 

mempunyai 

hubungan positif 

tidak signifikan 

terhadap 

pembiayaan. 

Variabel Margin 

mempunyai 

hubungan negatif 

tidak signifikan 

5 Nugroho Heri 

Pramono (2013) 

Optimalisasi 

Pembiayaan 

Berbasis Bagi 

Hasil pada Bank 

Syariah di 

Indonesia 

Variabel 

Dependen :  

Pembiayaan 

Bagi Hasil  

 

Variabel 

Independen : 

Deposito 

Mudharabah, 

Spread Bagi 

Hasil, Tingkat 

Bagi hasil  

Deposito 

mudharabah, 

spread bagi hasil, 

dan tingkat bagi 

hasil secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembiayaan 

berbasis bagi hasil. 

6 Dita Andraeny 

(2011) 

Analisis 

Pengaruh Dana 

Pihak Ketiga, 

Tingkat Bagi 

Hasil dan Non 

Performing 

Financing 

terhadap 

Volume 

Variabel 

Dependen :  

Pembiayaan 

Berbasis Bagi 

Hasil  

 

Variabel 

Independen : 

Dana Pihak 

Dana Pihak Ketiga 

dan Tingkat Bagi 

Hasil berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembiayaan 

berbasis bagi hasil, 

sedangkan  Non 

Performing 

Financing tidak 

Pengaruh dana..., Sefira Gendis Kusandaru, Ma.-IBS, 2015



33 
 

Sumber : Penelitian Terdahulu (diolah) 

 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variabel 

independen, sampel dan tahun yang dipilih. Variabel independen dalam 

penelitian ini menggunakan Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio dan Non 

Performing Financing. Sampel dalam penelitian ini adalah bank umum syariah 

yang mempunyai aset terbesar di Indonesia yaitu PT Bank Syariah Mandiri , PT 

Bank Muamalat Indonesia, PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah dan PT 

Bank Mega Syariah. Tahun yang dipilih yaitu tahun 2011-2013. 

 

Pembiayaan 

Berbasis Bagi 

Hasil pada 

Perbankan 

Syariah di 

Indonesia 

Ketiga, Tingkat 

Bagi Hasil, Non 

Performing 

Financing  

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembiayaan 

berbasis bagi hasil 

7 Nur Gilang 

Giannini (2013) 

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Pembiayaan 

Mudharabah 

pada Bank 

Umum Syariah 

di Indonesia 

Variabel 

Dependen :  

Pembiayaan 

Mudharabah  

 

Variabel 

Independen : 

Financing to 

Deposit Ratio,  

Non Performing 

Financing,  

Return On Asset 

,  Capital 

Adequacy Ratio  

dan Tingkat 

Bagi Hasil  

Secara simultan 

FDR, NPF, ROA, 

CAR, dan tingkat 

bagi hasil 

berpengaruh 

terhadap 

pembiayaan  

mudharabah.  
Secara parsial FDR 

berpengaruh negatif 

terhadap 

pembiayaan 

mudharabah, NPF 

tidak berpengaruh 

terhadap 

pembiayaan 

mudharabah, 

sedangkan ROA, 

CAR, dan tingkat 

bagi 

hasil berpengaruh 

positif terhadap 

pembiayaan 

mudharabah. 
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2.3 RERANGKA PEMIKIRAN 

 Sumber dana yang digunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan 

pembiayaan antara lain dari dana pihak ketiga dan modal yang dimiliki oleh 

bank. Dana pihak ketiga dihimpun dari masyarakat, sedangkan modal bank 

terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Tingginya persentase pembiayaan 

suatu bank syariah dapat disimpulkan bahwa bank tersebut dapat memberikan 

manfaat bagi internal bank maupun eksternal bank (Pratin & Adnan, 2005). 

Manfaat bagi internal bank antara lain memaksimalkan laba, meminimalisir 

adanya risiko, tingginya likuiditas bank, serta pemberdayaan ekonomi. Manfaat 

bagi eksternal bank antara lain meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana 

bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, dan membuka lapangan 

kerja baru (Kuncoro & Suhardjono, 2011). 

 Alat ukur dari tingginya pengelolaan pembiayaan suatu bank syariah dapat 

dilihat dari tingginya dana pihak ketiga yang terhimpun dari dana yang dititipkan 

masyarakat melalui tabungan, giro dan deposito, tingginya kecukupan modal 

bank, serta rendahnya tingkat kolektibitas kredit yang diproksikan dengan non 

performing financing. Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas, 

maka kerangka pemikiran penulis adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 Ha1  

 Ha2   

 

 Ha3 

 

Sumber : Data diolah penulis 

 

2.4 PENGARUH ANTAR VARIABEL 

2.4.1 DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL 

 Dalam perbankan syariah kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana 

merupakan fokus utama. Salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk 

pembiayaan adalah simpanan atau yang biasa disebut dengan dana pihak ketiga 

(Antonio, 2001). Sumber dana dari masyarakat menjadi sangat penting karena ini 

merupakan sumber dana bagi perbankan. Sumber dana pihak ketiga mudah dicari 

dan persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit. Salah satu faktor pengambilan 

keputusan dalam hal penyaluran dana, dapat dilihat dari besarnya DPK (Pratin & 

Adnan, 2005). Sumber dana pihak ketiga terdiri dari tabungan, deposito dan giro. 

Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah, akan 

BANK SYARIAH 

Kinerja Keuangan Pembiayaan 

DPK 

CAR 

NPF 

Pembiayaan Bagi 

Hasil 
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semakin besar pula volume pembiayaan yang dapat disalurkan termasuk 

pembiayaan bagi hasil (Andraeny, 2011). 

 Menurut hasil penelitian Pratin & Adnan (2005), Andraeny (2011) dan 

Fitriyah & Virlinawati (2011), DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pembiayaan bagi hasil. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian Sri, A., 

Anggraini, R., Gurendrawati, E., & Hasanah, N (2013) dan Kurniawanti & 

Zulfikar (2014), DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi 

hasil. 

 

2.4.2 CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI 

HASIL 

 Tingkat kecukupan modal memiliki keterkaitan dengan penyaluran 

pembiayaan karena terdapat ketentuan khusus yang ditetapkan Bank Indonesia. 

Bank Indonesia menetapkan CAR sebesar 8% pada PBI Nomor 15/12/PBI/2013 

dengan tujuan untuk memperbaiki kemampuan bank untuk menghasilkan 

pendapatan yang diikuti dengan pertumbuhan laba serta untuk meningkatkan 

kualitas kesehatan bank. Fungsi dari modal bank, antara lain memberikan 

perlindungan kepada nasabah, mencegah terjadinya kejatuhan bank, memenuhi 

kebutuhan kantor dan inventaris, memnuhi kebutuhan permodalan minimum, 

meningkatkan kepercayaan masyarakat, menutupi kerugian aktiva produktif 

bank, sebagai indikator kekayaan bank dan meningkatkan efisiensi operasional 

bank (Siamat, 2005). Berdasarkan uraian di atas, masalah kecukupan modal 

merupakan hal yang penting dalam perbankan. Semakin tinggi CAR, maka 

sumber daya keuangan lebih besar yang dapat digunakan untuk tujuan 
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pengembangan usaha dan dapat mengantisipasi potensi kerugian yang 

disebabkan oleh penyaluran kredit.  

 Menurut hasil penelitian Suwarsi (2007) dan Sri, A., Anggraini, R., 

Gurendrawati, E., & Hasanah, N (2013), CAR memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian 

Pratin & Adnan (2005), CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan 

bagi hasil. 

 

2.4.3 NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN 

MUSYARAKAH 

 Non performing financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang 

bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah 

(Kurniawanti & Zulfikar, 2014). Semakin besar tingkat NPF menunjukkan 

bahwa bank tidak profesional dalam pengelolaan kredit, serta memberikan 

indikasi bahwa tingkat risiko pemberian  kredit di bank cukup tinggi dengan NPF 

tinggi yang dihadapi bank (Sudiyatno, 2010). Hal tersebut merupakan akibat dari 

risiko pembiayaan yang salah satunya adalah default atau gagal bayar, dimana 

nasabah kesulitan dalam pelunasan akibat faktor kesengajaan maupun faktor lain 

di luar kendali (Siamat, 2005). Peningkatan non performing financing akan 

berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva 

Produktif (PPAP) yang harus dibentuk oleh pihak bank syariah sesuai ketentuan 

dari Bank Indonesia (Kurniawanti & Zulfikar, 2014). Semakin tinggi persentase 

NPF, maka akan mengurangi modal bank syariah sehingga akan berpengaruh 

terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil musyarakah dan mudharabah bank 
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syariah. Bila tingkat kredit di perbankan tinggi maka bank sulit untuk 

menyalurkan kredit kepada masyarakat yang mengakibatkan penyaluran 

pembiayaan menjadi rendah. Bank yang memiliki tingkat NPF yang tinggi harus 

mampu dan menjaga jalannya pembiayaan bank syariah. 

 Menurut hasil penelitian Suwarsi (2007) dan Sri, A., Anggraini, R., 

Gurendrawati, E., & Hasanah, N (2013), NPF memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian 

Andraeny (2011), Fitriyah & Virlinawati (2011) dan Kurniawanti & Zulfikar 

(2014), NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. 

 

2.5 HIPOTESIS 

 Dari hasil analisis laporan keuangan yang berupa Dana Pihak Ketiga, 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing akan dilakukan 

pengujian apakah ketiga variabel tersebut secara parsial akan berpengaruh secara 

signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil periode 2011-2013. 

 Berdasarkan perumusan masalah dan uraian sebelumnya, maka hipotesis 

penelitian sebgai berikut : 

1. Ho1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh positif tidak           

signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada 5 bank umum 

syariah periode 2011-2013 

Ha1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh positif 

 signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada 5 bank umum 

 syariah periode 2011-2013 
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2. Ho2 : Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada 5 bank umum 

syariah periode 2011-2013 

Ha2 : Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial berpengaruh positif 

 signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada 5 bank umum 

 syariah periode 2011-2013 

3. Ho3 : Non Performing Financing (NPF) secara parsial berpengaruh 

 negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada 5 

 bank umum syariah periode 2011-2013 

Ha3 : Non Performing Financing (NPF) secara parsial berpengaruh 

 negatif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada 5 bank 

 umum syariah periode 2011-2013 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 PEMILIHAN OBJEK PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh 

hubungan kinerja keuangan bank syariah terhadap pembiayaan bagi hasil. 

Penelitian ini dilakukan agar dapat membantu pihak-pihak yang terkait dalam 

melihat dampak dari kinerja keuangan bank syariah terhadap pembiayaan bagi 

hasil. Objek penelitian ini adalah lima Bank Umum Syariah yang mempunyai 

aset terbesar di Indonesia. Data pada penelitian ini menggunakan rentang waktu 

tahun 2011-2013, dikarenakan selama tahun 2011–2013 bank syariah lebih 

meningkat lagi, dengan demikian bank syariah mengalami perkembangan 

permintaan pembiayaan. Adapun data runtun waktu menggunakan periode per 

triwulan. 

 

3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di 

Indonesia tahun 2011-2013. Tahap pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak 

dijadikan sampel (Sekaran & Bougie, 2010).  

Kriteria sampel adalah sebagai berikut ini: 

1. Sampel merupakan bank yang terdaftar dan memiliki izin operasional di 

Bank Indonesia. 
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2. Sampel merupakan 5 bank umum syariah yang memiliki aset terbesar pada 

tahun 2011-2013. 

3. Sampel memiliki laporan keuangan triwulan yang belum diaudit tahun 

2011-2013. 

 Alasan pemilihan sampel yaitu bank umum syariah yang memiliki aset 

terbesar di Indonesia dan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap bank 

syariah lain maupun perekonomian Indonesia, jika bank syariah memiliki aset 

terbesar maka bank tersebut mampu menjalankan kegiatan operasionalnya 

terutama di bidang pembiayaan. Lima bank umum syariah tahun 2011-2013 

yaitu:  

1. PT Bank Syariah Mandiri  

2. PT Bank Muamalat Indonesia  

3. PT Bank BRI Syariah  

4. PT Bank BNI Syariah 

5. PT Bank Mega Syariah 

Gambar 3.1 

Perbandingan 5 BUS dengan Seluruh BUS 

   

Sumber : Annual Report Bank 2011-2013 
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 Berdasarkan data tahun 2013, dapat diketahui bahwa lima bank umum 

syariah yang terdiri dari PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat 

Indonesia, PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Mega 

Syariah memiliki pengaruh dan kekuatan pangsa pasar yang besar dalam hal 

finansial dibandingkan seluruh bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan 

kekuatan secara finansial, lima bank umum syariah mampu menguasai sekitar 

89%-91% dalam hal aset dari seluruh bank umum syariah.  

 Penelitian ini dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana tingkat kinerja 

keuangan bank yang dilihat dari dana pihak ketiga, capital adequacy ratio dan 

non performing financing. Bagi lima bank umum syariah yang memiliki 

kekuatan dan pengaruh besar bagi bank lain maupun perekonomian Indonesia 

serta bagaimana kinerja keuangan lima bank umum syariah berpengaruh 

terhadap pembiayaan bagi hasil. 

 

3.3 TIPE, JENIS DAN DATA PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang merupakan fenomena dengan 

menetapkan nomor dengan cara memerintahkan dan memiliki makna (Zikmund, 

et al., 2010). 

 Jenis metode penelitian ini adalah hypothesis testing. Penelitian yang 

bertujuan untuk mengecek kebenaran hasil penelitian lain atau penelitian 

sebelumnya (Sekaran & Bougie, 2010).  
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 Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari 

sumber-sumber yang sudah ada (Sekaran & Bougie, 2010).  

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data 

panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (time 

series) dan seksi silang (cross section) (Winarno, 2011). Data panel memiliki 

karakteristik yaitu terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode 

waktu (Winarno, 2011). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data didapatkan melalui laporan yang di publikasikan oleh bank dan Bank 

Indonesia. 

 

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA 

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

yang dibutuhkan yaitu laporan keuangan bank dan laporan publikasi bank. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

 Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai 

landasan penelitian yang didapat dari buku bacaan, jurnal penelitian, dan 

literature yang mendukung penelitian ini.  

2. Metode dokumentasi 

 Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengkopi data-data 

sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Data didapatkan melalui Bank 

Indonesia serta laporan keuangan dan laporan publikasi yang di publish oleh 

bank di website bank tersebut. Periode data adalah tahun 2011 – 2013. 
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3.5 OPERASIONALISASI VARIABEL 

Pada umumnya variabel dibedakan menjadi 2 jenis , yakni variabel bebas 

(independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel merupakan segala sesuatu 

yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Berdasarkan 

pendahuluan dan landasan teori yang telah dijelaskan, variabel dependen dan 

variabel independen yang digunakan adalah : 

1. Variabel Terikat (Dependen) 

 Variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independen). Dalam 

penelitian ini yang merupakan variabel terikat (dependen) adalah Pembiayaan 

Bagi Hasil. Sesuai Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Pasal 1 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. 

Rumus dari pembiayaan adalah (Sri, et al., 2013) : 

 

 

 

2. Variabel Bebas (Independen) 

 Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menyebabkan. Variabel independen dibatasi karena variabel-variabel tersebut 

dianggap penting bagi bank syariah dan penulis membatasi untuk menentukan 

Pembiayaan Bagi Hasil = Musyarakah + Mudharabah 
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keberhasilan penelitian. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas 

(independen) adalah : 

a. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

 Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan 

perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Kuncoro & 

Suhardjono, 2011). 

Rumus dari DPK adalah (Kuncoro & Suhardjono, 2011) : 

 

 

 

b. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 Sesuai PBI Nomor: 3/21/PBI/2001, Capital Adequacy Ratio (CAR) 

merupakan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dilakukan 

oleh bank umum. Bank wajib menyediakan modal minimum yang telah 

ditentukan dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Bank 

Indonesia menetapkan CAR sebesar 8% pada PBI Nomor: 15/12/PBI/2013 

Pasal 2 dengan tujuan untuk memperbaiki kemampuan bank untuk 

menghasilkan pendapatan yang diikuti dengan pertumbuhan laba dan juga 

untuk meningkatkan kualitas kesehatan bank tersebut. 

Rumus dari CAR adalah (PBI Nomor: 3/21/PBI/2001) : 

 

 

 

DPK = Giro + Deposito + Tabungan 
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c. Non Performing Financing (NPF) 

 Sesuai Lampiran I SE No. 13/24/DPNP, Non Performing 

Financing (NPF) merupakan pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan 

kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong kurang lancar, diragukan, 

dan macet dibandingkan dengan total pembiayaan kepada pihak ketiga 

bukan bank. NPF merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah. 

Rumus dari NPF adalah (SE BI No. 13/24/DPNP) : 
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Statistik 

1 Pembiayaan Pembiayaan bagi hasil 

yang terdiri dari 

musyarakah dan 

mudharabah (Karim, 

2006). Penggunaan 

persentase ditujukan agar 

besaran angka yang 

diinput dalam regresi 

tidak terlalu jauh berbeda 

dengan variabel lain 

(yang pada umumnya 

berbentuk rasio). 

Pembiayaan Bagi 

Hasil = Musyarakah 

+ Mudharabah 

Rasio 

2 Dana Pihak 

Ketiga 

Sumber dana bank yang 

dihimpun dari dana 

masyarakat (Kuncoro & 

Suhardjono, 2011). 

Penggunaan persentase 

ditujukan agar besaran 

angka yang diinput 

dalam regresi tidak 

terlalu jauh berbeda 

dengan variabel lain 

(yang pada umumnya 

berbentuk rasio). 

DPK = Giro + 

Deposito + 

Tabungan 

Rasio 

3 Capital 

Adequacy 

Ratio 

Kewajiban penyediaan 

modal minimum yang 

harus dilakukan oleh 

bank umum (PBI Nomor: 

3/21/PBI/2001). 

CAR = (Modal / 

ATMR) x 100% 

Rasio 

4 Non 

Performing 

Financing 

Pembiayaan kurang 

lancar, diragukan dan 

macet (SE BI No. 

13/24/DPNP). 

NPF = (Pembiayaan 

bermasalah / Total 

Pembiayaan) x 

100% 

Rasio 

Sumber : Data diolah penulis 
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3.6 TEKNIK PENGOLAHAN DATA 

3.6.1 ANALISIS REGRESI DATA PANEL 

 Analisis regresi data panel merupakan data seksi silang (terdiri atas 

beberapa variabel), dan sekaligus terdiri atas beberapa waktu, sedangkan data 

pool, sebenarnya juga data panel, kecuali masing-masing kelompok dipisahkan 

berdasarkan objeknya (Winarno, 2011). Analisis regresi data panel 

menggabungkan antara data seksi silang (cross section) dan data runtun waktu 

(time series) akan membentuk data panel dan data pool (Winarno, 2011). 

 Dalam menetapkan model yang digunakan dalam analisis data panel, maka 

dilakukan 2 uji yaitu uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk 

menentukan model mana yang akan digunakan, baik model common effect atau 

fixed effect. Sedangkan uji Hausman digunakan untuk memutuskan penggunaan 

model fixed effect atau random effect (Gujarati, 2007). Tingkat signifikansi (α) 

yang digunakan adalah 5%.  

1. Uji Chow  

 Uji chow untuk melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis tersebut 

dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik log likelihood ratio (uji LR), 

dengan ketentuan pengambilan keputusan dengan 2 (dua) kondisi sebagai berikut 

(Widarjono, 2009).   

Hipotesis yang digunakan adalah:  

 Ho : menggunakan model Common Effect  

 Ha : menggunakan model Fixed Effect  
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Kriteria pengujiannya adalah:  

 Ho diterima apabila nilai probablitas pada Cross Section Chi 

Square > 0,05  

 Ha diterima apabila nilai probablitas pada Cross Section Chi 

Square < 0,05  

Kesimpulan : Jika Ho ditolak maka model fixed effect lebih baik dari pada 

common effect. 

2. Uji Hausman 

 Uji hausman untuk mengetahui perubahan struktural dalam pendekatan 

jenis apa model regresi penelitian, yaitu diantara pendekatan jenis fixed effect 

atau random effect.  

Hipotesis yang akan diuji adalah:  

 Ho : menggunakan model Random Effect 

 Ha : menggunakan model Fixed Effect  

Kriteria pengujiannya adalah:  

 Ho diterima apabila nilai probablitas pada Cross Section random > 

0,05  

 Ha diterima apabila nilai probablitas pada Cross Section random < 

0,05  

Kesimpulan : Jika Ho ditolak makan model fixed effect lebih baik dari pada 

random effect, begitu juga sebaliknya. 
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3.6.2 UJI NORMALITAS 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk 

menghindari terjadinya bias, data yang digunakan harus terdistribusi normal. 

Model regresi yang baik adalah model yang memiliki data normal atau 

mendekati normal. Para peneliti menggunakan pedoman bahwa jika setiap 

variabel terdiri atas 30 data, maka data tersebut sudah terdistribusi dengan 

normal. (Winarno, 2011). Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji Jargue-Bera test atau J-B test. Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera 

test adalah sebagai berikut : 

 Ho : Residual data terdistribusi normal 

 Ha : Residual data tidak terdistribusi normal 

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka 

menerima Ho yang artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2011). 

 

3.6.3 UJI ASUMSI KLASIK 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu (Gujarati, 

2007): 

1. Uji Multikolonieritas 

Multikolinieritas untuk mengetahui kondisi hubungan linier antar variabel 

independen. Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier 

antarvariabel independen, multikolinieritas tidak terjadi pada persamaan regresi 
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sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen) 

(Winarno, 2011). 

Indikator terjadinya multikolinieritas yaitu (Gujarati, 2007) : 

a. R
2
 tinggi tapi sedikit rasio t signifikan. 

b. Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variabel-variabel 

penjelas. Jika korelasi berpasangan tinggi, maka ada kemungkinan 

terjadinya multikolonieritas.  

c. Dengan melakukan analisa correlation matrix untuk mengetahui 

hubungan antara dua atau lebih variabel independen secara 

bersama-sama mempengaruhi satu variabel independen lain. 

Masing-masing persamaan dihitung nilai F dengan rumus. 

 Jika nilai F hitung > F kritis pada dan derajat kebebasan tertentu maka 

model mengandung unsur multikolinieritas. Pada pengujian ini F kritis pada yang 

ditetapkan adalah sebesar 0,8. 

2. Uji Otokorelasi 

 Istilah otokorelasi bisa didefinisikan sebagai korelasi di antara anggota 

observasi yang diurut menurut waktu (seperti data deret berkala) atau ruang 

(Gujarati, 2007). Otokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi 

dengan residual observasi lainnya. Otokorelasi lebih mudah timbul pada data 

yang bersifat time series, karena data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada 

masa-masa sebelumnya. Meskipun demikian, tetap dimungkinkan otokorelasi 

juga timbul pada data yang bersifat cross section atau antar objek. Adapun 

penyebab terjadinya otokorelasi menurut yaitu (Gujarati, 2007): 
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1. Adanya sifat kelembaman (inersia) atau kelesuan. Data deret berkala 

seperti produk domestik bruto, produksi, indeks harga, dan yang lainnya 

menunjukkan siklus bisnis (fluktuasi yang berlanjut dan berulang-ulang 

dalam aktivitas ekonomi. Jadi data bergerak naik turun. 

2. Kesalahan spesifikasi model seperti beberapa variabel penting yang 

seharusnya dimasukkan dalam model tidak dimasukkan. 

3. Kekeliruan memanipulasi data. 

 Otokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan Uji 

Durbin-Watson. Nilai d hitung harus terletak antara 0 dan 4. Jika nilai hitung d 

hitung lebih dekat dengan 0, berarti terdapat bukti adanya korelasi positif, tapi 

jika lebih dekat dengan 4, ada bukti korelasi negatif dan bila makin dekat nilai d 

dengan 2, berarti makin banyak bukti yang menunjukkan otokorelasi (Winarno, 

2011). Apabila nilai Durbin-Watson Stat tidak memenuhi kriteria, maka perlu 

dilakukan autoregressive (AR) dengan diferensiasi tingkat satu untuk 

memperbaiki nilai Durbin-Watson Stat dan probability chi-squared nya. 

Rumusan hipotesis yang digunakan adalah: 

 Ho : Tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

 Ha : Terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Uji nilai Durbin Watson (D-W) Stat dilakukan dengan kriteria penentuan sebagai 

berikut (Gujarati, 2007) : 
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0  dL    dU       2     4- dU              4- dL                4 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada otokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d < dL 

Tidak ada otokorelasi 

positif 

Tak ada keputusan dL ≤ d ≤ dU 

Tidak ada otokorelasi 

negatif 

Tolak 4 - dL < d < 4 

Tidak ada otokorelasi 

negatif 

Tak ada keputusan 4 - dU  ≤ d  ≤ 4 - dL 

Tidak ada otokorelasi 

positif atau negatif 

Jangan tolak dU  < d < 4 - dU 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji asumsi heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 

ke lainnya. Jika varian dan residual satu pengamaan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 

Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah 

satunya dengan menggunakan uji park dengan melihat probabilitas koefisien 

masing-masing variabel independen. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu 

disusun hipotesis yaitu : 

 Ho : Tidak terdapat heteroskedastisitas 

 Ha : Terdapat heteroskedastisitas 

 

Tolak Ho, 

bukti 

otokorelasi 

positif 

Daerah 

meragukan 

Terima Ho 

atau keduanya 

Daerah 

meragukan 

Tolak Ho, 

bukti 

otokorelasi 

negatif 
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Pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah : 

 Jika probability (signifikansi) < ɑ  0,05 maka Ho ditolak 

 Jika probability (signifikansi)  > ɑ  0,05 maka Ho diterima 

 

3.6.4 ANALISIS REGRESI BERGANDA 

Model pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan 

menggunakan alat bantu E-Views versi 7.0. Model ini digunakan untuk menguji 

variabel independen dengan menggunakan rasio pada kinerja keuangan yaitu, 

Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Financing 

terhadap variabel dependen yaitu Pembiayaan Bagi Hasil. 

Regresi linier menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel dependen 

mempengaruhi variabel independen. Distributed Lag Models menunjukkan 

bahwa nilai Yt dipengaruhi oleh nilai X waktu terkait (Xt), sehingga hal ini dapat 

dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

Fit  = Pembiayaan Bagi Hasil 

β0  = Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien masing-masing variabel independen 

DPK  = Dana Pihak Ketiga 

CAR  = Capital Adequacy Ratio 

NPF  = Non Performing Financing 

Fit = β0 + β1 DPKit + β2 CARit + β3 NPFit +εit 
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ε  = Estimasi Error 

i  = Cross Section Identifiers 

t  = Time Series Identifiers   

 

3.6.5 TEKNIK PENGUJIAN HIPOTESIS 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu (Gujarati, 

2007): 

1. Uji Statistik t 

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-masing 

koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 0,05.  

Bentuk pengujiannya adalah : 

 Ho : b1, b2, b3 = 0, artinya suatu variabel independen pada tahun 

pengamatan secara parsial mempunyai pengaruh tidak signifikan 

terhadap variabel dependen tahun pengamatan 

 Ha : b1, b2, b3 ≠ 0, artinya suatu variabel independen pada tahun 

pengamatan secara parsial mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen tahun pengamatan 

Kriteria pengujiannya sebagai berikut :  

 Jika probability (signifikansi) ≤ ɑ  0,05 maka Ho ditolak 

 Jika probability (signifikansi)  ≥ ɑ  0,05 maka Ho diterima 
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2. Uji Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R
2
 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel-variabel dependen sangat terbatas. Uji R
2
 menyatakan proporsi atau 

persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh sebuah 

variabel penjelas X (Winarno, 2011). Nilai koefisien regresi terletak diantara 0 

dan 1. Nilai R
2
 mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel dependen Y 

dapat diterangkan oleh variabel Independen X. Jika Nilai R
2
 = 0, artinya variasi 

dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila R
2
= 1, artinya 

variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X.  

 Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R
2
 pasti meningkat tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel 

independen, maka digunakan alternatif  lain yaitu nilai ditarik R
2
. Ditarik R

2 

disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan mengevaluasi mana model 

regresi terbaik. Tidak seperti R
2
, nilai ditarik R

2
 dapat naik atau turun apabila 

satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. 

 Dalam kenyataan nilai ditarik R
2
 dapat bernilai negatif, walaupun yang 

dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2007), jika dalam uji 

empiris didapat nilai adjusted R
2
 negatif, maka nilai ditarik R

2
 dianggap bernilai 

nol. Secara matematis jika nilai R
2
 = 1, maka ditarik R

2
 = R

2
 = 1, sedangkan jika 
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nilai R
2
 = 0, maka ditarik R

2
= (1 - k)/(n - k). Jika k > 1, maka ditarik R

2 
akan 

bernilai negatif. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah pada periode 2011-2013. 

Dari seluruh bank yang menjadi populasi dari penelitian ini kemudian dipilih 

kembali dengan menggunakan metode purposive sampling, sehingga sampel dari 

objek terpilih digunakan sebagai model penelitian. Alasan penulis memilih sampel 

bank tersebut karena memiliki aset terbesar di Indonesia. Semua bank tersebut 

melaporkan laporan keuangannya kepada Bank Indonesia dan dipublikasikan di 

website bank tersebut. Pemilihan sampel perbankan yang dijadikan sebagai objek 

penelitian didasarkan atas kriteria berikut ini : 

Tabel 4.1 

Penentuan Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah 

Populasi Bank Umum Syariah di Indonesia 11 

Bank Umum Syariah yang tidak memiliki kriteria : (6) 

Jumlah sampel akhir 5 

Periode Penelitian 2011-2013 (Triwulan) 12 

Jumlah Pengamatan 60 

Sumber : Data diolah penulis 
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 Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 5 bank umum syariah. Adapun sampel dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut : 

Tabel 4.2 

Daftar Bank Sampel 

Nomor Nama Bank 

1.  PT Bank Mandiri Syariah 

2.  PT Bank Muamalat 

3.  PT Bank BRI Syariah 

4.  PT Bank BNI Syariah 

5.  PT Bank Mega Syariah 

Sumber : Data diolah penulis 

 Tabel 4.2 merupakan bank umum syariah yang menjadi sampel dalam 

penelitian selama periode waktu pengamatan yaitu tahun 2011 hingga 2013 

dengan menggunakan periode per triwulan dan total sampel penelitian 5 bank. 

Total tahun pengamatan selama 3 tahun sehingga total observasi pada penelitian 

ini adalah sebanyak 60 observasi. 

 

4.2 ANALISIS HASIL PENELITIAN 

4.2.1 STATISTIK DESKRIPTIF 

Statistik deskriptif menjelaskan distribusi dari tiap-tiap variabel yang 

terdapat didalam penelitian. Statistik deskriptif menunjukkan informasi terkait 

dengan jumlah sampel yang diteliti, nilai rata-rata, nilai tengah atau median, nilai 

maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi pada masing-masing variabel 

Pengaruh dana..., Sefira Gendis Kusandaru, Ma.-IBS, 2015



60 
 

dependen maupun independen. Berikut adalah tabel yang menampilkan statistik 

deskriptif dalam penelitian: 

Tabel 4.3 

Hasil Statistik Deskriptif 

     
      PEMBIAYAAN DPK CAR NPF 
     
      Mean  5493722.  20141764  0.144000  0.024667 

 Median  2124404.  11224387  0.130000  0.020000 
 Maximum  21240407  55767955  0.250000  0.040000 
 Minimum  30787.00  3821143.  0.110000  0.010000 
 Std. Dev.  5198336.  16272645  0.032532  0.008123 

 
 Observations  60  60  60  60 
Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews 7.1 

 Hasil tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa dari 60 

observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada Pembiayaan dari 5 sampel bank 

umum syariah adalah sebesar  Rp 5.493.722 dengan standar deviasi sebesar Rp 

5.198.336. Pembiayaan terbesar dimiliki oleh Bank Muamalat pada triwulan IV 

tahun 2013. Pembiayaan terendah dimiliki oleh Bank Mega Syariah pada triwulan 

II tahun 2013. Standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, yang 

menunjukkan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.  

 Hasil tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa dari 60 

observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada Dana Pihak Ketiga dari 5 sampel 

bank umum syariah adalah sebesar Rp 20.141.764 dengan standar deviasi sebesar 

Rp 16.272.645. Dana Pihak Ketiga terbesar dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri 

pada triwulan IV tahun 2013. Dana Pihak Ketiga terendah dimiliki oleh Bank 

Mega Syariah pada triwulan I tahun 2011. Standar deviasi lebih kecil 

dibandingkan dengan rata-rata, yang menunjukkan bahwa data di dalam variabel 

ini terdistribusi dengan baik.  
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 Hasil tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa dari 60 

observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada Capital Adequacy Ratio dari 5 

sampel bank umum syariah adalah sebesar 14.4% dengan standar deviasi sebesar 

3.25%. Capital Adequacy Ratio terbesar dimiliki oleh Bank BNI Syariah pada 

triwulan I tahun 2011 yaitu sebesar 25%. Capital Adequacy Ratio terendah 

dimiliki oleh Bank Mega Syariah pada triwulan III tahun 2013 yaitu sebesar 11%. 

Standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, yang menunjukkan 

bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.  

 Hasil tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa dari 60 

observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada Non Performing Financing dari 5 

sampel bank umum syariah adalah sebesar  2.46% dengan standar deviasi sebesar  

0.81%. Non Performing Financing terbesar dimiliki oleh Bank BRI Syariah pada 

triwulan IV tahun 2013 yaitu sebesar 4%. Non Performing Financing terendah 

dimiliki oleh Bank Muamalat pada triwulan IV tahun 2013 yaitu sebesar 1%. 

Standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, yang menunjukkan 

bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.  

 

4.2.2 PENENTUAN MODEL REGRESI DATA PANEL 

 Data panel atau pooled data adalah kombinasi dari data time series dan 

cross section. Metode data panel digunakan untuk mengatasi interkorelasi 

diantara variabel–variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak 

tepatnya penaksiran regresi. Penentuan model Common Effect, Fixed Effect, dan 

Random Effect dilakukan dengan melakukan uji Chow dan uji Hausman. 
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1. Uji Chow 

 Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian 

menggunakan Common Effect atau Fixed Effect. Hasil dari uji Chow adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: UJICHOW   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 0.034107 (4,47) 0.9977 

Cross-section Chi-square 0.159417 4 0.9970 
     
     

Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews 7.1 

 Berdasarkan tabel 4.4 diatas, nilai probabilitas Cross Section Chi Square 

adalah sebesar 0.9970. Nilai tersebut lebih besar dari nilai kritis Chi Square 0.05. 

Dengan demikian, Ho dinyatakan diterima sehingga penelitian ini menggunakan 

model Common Effect. 

  

4.2.3 UJI NORMALITAS 

Uji normalitas ditujukan untuk melihat apakah data yang diperoleh untuk 

penelitian ini memiliki distribusi yang normal atau tidak, karena data yang 

berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik analisis 

regresi berganda. 
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 
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Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews 7.1 

 Hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa semua variabel telah 

terdistribusi dengan normal. Hal tersebut dicerminkan pada nilai probability 

0.589973 yang berada di atas α = 0.05. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan 

bahwa data telah terdistribusi normal yang berarti menerima Ho dan menolak Ha. 

 Hasil uji normalitas ini pada awalnya menunjukkan bahwa data tidak 

terdistribusi dengan normal, namun untuk mengatasi hal tersebut dilakukan 

outlier. Jumlah observasi data awal sebanyak 60 observasi yang didapatkan dari 

3 tahun (triwulan) periode pengamatan dengan jumlah bank sebanyak 5 bank. 

Data yang tidak normal tersebut dikarenakan adanya data dengan nilai ekstrim 

pada penelitian yang menyebabkan ketimpangan yang jauh pada data. Outlier 

yang dilakukan sebanyak 5 outlier, sehingga mendapatkan data yang terdistribusi 

normal. Adapun data yang terkena outlier : 
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Tabel 4.5 

Daftar Outlier Penelitian 

Nomor Nama Bank Tahun (Triwulan) 

1.  PT Bank Mega Syariah 2011-1 

2.  PT Bank Mega Syariah 2011-4 

3.  PT Bank Mega Syariah 2012-1 

4.  PT Bank Mega Syariah 2012-4 

5.  PT Bank Mega Syariah 2013-4 

Sumber : Data diolah penulis 

 

4.2.4 UJI ASUMSI KLASIK 

 Penelitian ini menggunakan analisa regresi berganda data panel. Sebelum 

melakukan analisa regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang 

terdiri dari 3 asumsi yaitu uji multikolonieritas, uji otokorelasi dan uji 

heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah 

model regresi yang digunakan dapat menghasilkan hasil estimator yang baik. 

1. Uji Multikolonieritas 

 Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

linier antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik 

adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolonieritas. Cara 

untuk melihat masalah di dalam multikolonieritas adalah dengan menggunakan 

correlation matrix seperti tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.6 

Hasil Correlation Matrix 

 PEMBIAYAAN DPK CAR NPF 
     
     PEMBIAYAAN  1.000000  0.730428 -0.070558 -0.143211 

DPK  0.730428  1.000000 -0.134974 -0.215794 
CAR -0.070558 -0.134974  1.000000  0.070661 
NPF -0.143211 -0.215794  0.070661  1.000000 

Sumber : Data diolah penulis menggunakan EViews 7.1 

 Syarat untuk menguji multikolonieritas ini adalah dengan melihat 

koefisien korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.8 maka dapat 

disimpulkan bahwa antar variabel independen di dalam penelitian ini tidak ada 

unsur multikolonieritas. Hasil yang didapat dari correlation matrix di atas 

menunjukkan korelasi antar variabel terdapat cukup rendah dan cukup tinggi. 

Koefisien tertinggi adalah sebesar  0.730428 yaitu koefisien yang menunjukkan 

pengaruh antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Bagi Hasil. 

Koefisien terendah adalah sebesar -0.070558 yaitu koefisien yang menunjukkan 

pengaruh antara Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Pembiayaan Bagi Hasil. 

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini bebas 

dari masalah multikolonieritas. 

2. Uji Otokorelasi 

 Otokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode 

sebelumnya di mana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Dalam 

penelitian ini, uji otokorelasi pertama dilakukan dengan melihat Durbin-Watson 

Stat pada hasil estimasi regresi. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Otokorelasi 

    Mean dependent var 0.248995 
    S.D. dependent var 0.025992 
    Akaike info criterion -5.099596 
    Schwarz criterion -4.953608 
    Hannan-Quinn criter. -5.043141 
    Durbin-Watson stat 1.960841 

Sumber : Data diolah penulis menggunakan EViews 7.1 

0  dL    dU       2     4- dU              4- dL                4 

0  1.414  1.724      2.276       2.586          4 

 Hasil diatas menunjukan bahwa nilai D-W stat 1.960841 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho dari uji otokorelasi ini diterima dan penelitian ini sudah 

terbebas dari masalah otokorelasi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

lainnya. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji park dengan melihat 

probabilitas koefisien masing-masing variabel independen 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Park 

Dependent Variable: LOG(RES2)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/15/15   Time: 21:07   
Sample: 2011Q1 2013Q4   
Periods included: 12   
Cross-sections included: 5   
Total panel (unbalanced) observations: 55  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -12.60980 3.208426 -3.930214 0.0003 

DPK 12.86532 10.24405 1.255882 0.2149 
CAR 0.074562 8.234570 0.009055 0.9928 
NPF 2.428443 34.39097 0.070613 0.9440 

     
     

Sumber : Data diolah penulis menggunakan EViews 7.1 

 Hasil uji park di atas menunjukkan bahwa probabilitas koefisien masing-

masing variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Ho dari uji heteroskedastisitas ini diterima. Dengan demikian, penelitian 

ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

 

4.2.5 ANALISIS REGRESI BERGANDA 

 Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan pengolahan 

data, hasil analisis dapat ditunjukan pada tabel sebelumnya. Penelitian ini 

menggunakan model common effect sesuai dengan hasil uji chow yang telah 

dilakukan sebelumnya yaitu menerima Ho artinya di dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan model common effect. Persamaan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

Fit = β0 + β1 DPKit + β2 CARit + β3 NPFit +εit 
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Analisa hasil dari model regresi penelitian menggunakan data sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Regresi Model Penelitian 

Dependent Variable: PEMBIAYAAN  
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/15/15   Time: 21:05   
Sample: 2011Q1 2013Q4   
Periods included: 12   
Cross-sections included: 5   
Total panel (unbalanced) observations: 55  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.070909 0.029233 2.425667 0.0189 

DPK 0.697913 0.093335 7.477465 0.0000 
CAR 0.021739 0.075027 0.289747 0.7732 
NPF 0.044464 0.313343 0.141902 0.8877 

     
     R-squared 0.534509     Mean dependent var 0.248995 

Adjusted R-squared 0.507127     S.D. dependent var 0.025992 
S.E. of regression 0.018248     Akaike info criterion -5.099596 
Sum squared resid 0.016982     Schwarz criterion -4.953608 
Log likelihood 144.2389     Hannan-Quinn criter. -5.043141 
F-statistic 19.52059     Durbin-Watson stat 1.960841 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Sumber : Data diolah penulis menggunakan EViews 7.1 

 Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Fit = 0.070909 + 0.697913 DPK + 0.021739 CAR + 0.044464 NPF 
  

 Sehingga, dengan persamaan tersebut dapat diperoleh interpretasi sebagai 

berikut ini : 

1. Jika Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non 

Performing Financing (NPF) bernilai konstan, maka nilai Pembiayaan 

Bagi Hasil akan mengalami kenaikan sebesar 0.070909. 

2. Koefisien regresi untuk DPK sebesar 0.697913. Hal ini menunjukkan 

bahwa Pembiayaan Bagi Hasil akan mengalami peningkatan sebesar 
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69.7% satuan untuk setiap kenaikan satu persen DPK dan sebaliknya. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

3. Koefisien regresi untuk CAR sebesar 0.021739. Hal ini menunjukkan 

bahwa Pembiayaan Bagi Hasil akan mengalami peningkatan sebesar 

2.17% satuan untuk setiap kenaikan satu satuan CAR dan sebaliknya. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

4. Koefisien regresi untuk NPF sebesar 0.044464. Hal ini menunjukkan 

bahwa Pembiayaan Bagi Hasil akan mengalami peningkatan sebesar 

4.44% satuan untuk setiap kenaikan satu satuan NPF dan sebaliknya. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

 

4.2.6 TEKNIK PENGUJIAN HIPOTESIS 

1. Uji t (Uji Parsial) 

 Uji parsial atau uji t pada suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga 

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

terhadap variabel dependen yaitu Pembiayaan Bagi Hasil pada suatu model 

regresi. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitasnya 

(signifikansi) < 0.05 maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila probabilitas 

(signifikansi) > 0.05 maka Ho diterima. 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji t 

Dependent Variable: PEMBIAYAAN  
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/15/15   Time: 21:05   
Sample: 2011Q1 2013Q4   
Periods included: 12   
Cross-sections included: 5   
Total panel (unbalanced) observations: 55  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.070909 0.029233 2.425667 0.0189 

DPK 0.697913 0.093335 7.477465 0.0000 
CAR 0.021739 0.075027 0.289747 0.7732 
NPF 0.044464 0.313343 0.141902 0.8877 

     
Sumber : Data diolah penulis menggunakan EViews 7.1 

Hipotesis 1 : 

Ho1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh positif tidak 

 signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada 5 bank umum syariah 

 periode 2011-2013 

Ha1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh positif signifikan 

 terhadap pembiayaan bagi hasil pada 5 bank umum syariah periode 2011-

 2013 

 Berdasarkan hasil tabel regresi uji t di atas, menunjukkan bahwa 

probabilitas DPK sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari 0.05. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pembiayaan bagi hasil. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Ha1 diterima. 

Hipotesis 2 : 

Ho2 : Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial berpengaruh positif tidak 

 signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada 5 bank umum syariah 

 periode 2011-2013 
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Ha2 : Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial berpengaruh positif 

 signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada 5 bank umum syariah 

 periode 2011-2013 

 Berdasarkan hasil tabel regresi uji t di atas, menunjukkan bahwa 

probabilitas CAR sebesar 0.7732 atau lebih besar dari 0.05 yang berarti 

menerima Ho, sehingga Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada 5 bank 

umum syariah periode 2011-2013.  

Hipotesis 3 : 

Ho3 : Non Performing Financing (NPF) secara parsial berpengaruh negatif 

 tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada 5 bank umum 

 syariah periode 2011-2013 

Ha3 : Non Performing Financing (NPF) secara parsial berpengaruh negatif 

 signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada 5 bank umum syariah 

 periode 2011-2013 

 Berdasarkan hasil tabel regresi uji t di atas, menunjukkan bahwa 

probabilitas NPF sebesar 0.8877 atau lebih besar dari 0.05 yang berarti menerima 

Ho, sehingga Non Performing Financing (NPF) secara parsial berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada 5 bank umum 

syariah periode 2011-2013. 

2. Uji Determinasi (R
2
) 

 Uji determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan 
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antara variabel independen dengan variabel dependen di dalam mengestimasi 

persamaan regresi. Berdasarkan hasil regresi berganda di atas, koefisien 

determinasi (Adjusted R-Squared) adalah sebesar 0.507127 atau 50.712%. 

 Hal ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy 

Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) mampu menjelaskan 

pengaruh kepada pembiayaan bagi hasil sebesar 50.712%. Sisanya yaitu sebesar 

49.288% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model 

penelitian ini. Variabel lainnya dapat berupa Financing To Deposit Ratio, 

Tingkat Bagi Hasil, dan Return On Asset. 

 

4.3 IMPLIKASI MANEJERIAL 

4.3.1 PENGARUH DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN 

BAGI HASIL 

 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan bagi hasil 

menunjukkan hasil positif dan signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

koefisien regresi sebesar 0.697913 dan probabilitas sebesar 0.0000 yang lebih 

kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang positif menunjukkan 

bahwa semakin tinggi DPK maka akan semakin meningkat pembiayaan bagi 

hasil, begitu juga hal sebaliknya yaitu jika semakin rendah DPK maka akan 

semakin menurun pembiayaan bagi hasil. 

 Sesuai UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 1), 

simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau 

unit usaha syariah berdasarkan akad wadi’ah  atau akad lainnya dalam bentuk 
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giro, tabungan dan deposito. Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang 

dimiliki oleh bank karena sesuai dengan fungsi perbankan yaitu sebagai 

penghimpun dana dari masyarakat. Dalam hal ini, perbankan syariah berhasil 

dalam meningkatkan penyaluran, pengelolaan serta pengawasan dana perbankan 

syariah dengan melakukan pendekatan terhadap dana pihak ketiga.  

 Semakin tinggi dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah, maka 

penyaluran pembiayaan bagi hasil di bank tersebut mengalami kenaikan. Dana 

pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana bagi penyaluran pembiayaan 

bagi hasil. Selain itu, dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah 

bertujuan untuk membiayai kegiatan usahanya yang bersifat produktif dan untuk 

memelihara likuiditas bank. Meningkatnya dana pihak ketiga bank syariah dapat 

karena kepercayaan nasabah untuk tetap menitipkan dananya di bank tersebut. 

Hal itu dapat disebabkan karena bentuk pelayanan bank sangat beragam untuk 

para nasabahnya. Pelayanan yang baik akan memberikan kesan tersendiri kepada 

nasabah sehingga nasabah tidak akan sungkan untuk menyimpan uang mereka di 

bank. 

 Dengan demikian, jika bank syariah mampu membuat masyarakat 

Indonesia yang mayoritas muslim untuk menginvestasikan dananya pada bank 

syariah, maka perkembangan perbankan syariah akan semakin pesat. Kontribusi 

yang dapat diberikan lembaga keuangan Islam ini terhadap perekonomian 

Indonesia pun akan semakin besar. Hal ini karena dengan semakin meningkatnya 

volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan kepada masyarakat, 

maka akan dapat mendorong berkembangnya sektor riil. 
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 Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratin 

& Adnan (2005) dan Andraeny (2011) yang menyatakan bahwa DPK 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Namun, hal 

ini juga bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri, et al., 

(2013) dan Kurniawanti & Zulfikar (2014) yang menyatakan bahwa DPK 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. 

 

4.3.2 PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADAP 

PEMBIAYAAN BAGI HASIL 

 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap pembiayaan bagi hasil 

menunjukkan hasil positif dan tidak signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

koefisien regresi sebesar 0.021739 dan probabilitas sebesar 0.7732 yang lebih 

besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang positif menunjukkan 

bahwa semakin tinggi CAR maka akan semakin meningkat pembiayaan bagi 

hasil, begitu juga hal sebaliknya yaitu jika semakin rendah CAR maka akan 

semakin menurun pembiayaan bagi hasil. 

 Sesuai PBI Nomor: 3/21/PBI/2001, Capital Adequacy Ratio (CAR) 

merupakan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dilakukan oleh 

bank umum. Bank wajib menyediakan modal minimum yang telah ditentukan 

dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Bank Indonesia menetapkan 

CAR sebesar 8% pada PBI Nomor: 15/12/PBI/2013 dengan tujuan untuk 

memperbaiki kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan yang diikuti 
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dengan pertumbuhan laba dan juga untuk meningkatkan kualitas kesehatan bank 

tersebut. 

 Dalam penelitian ini, rasio CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap 

pembiayaan bagi hasil. Hal ini dapat disebabkan karena peningkatan rasio CAR 

banyak dialokasikan untuk kegiatan lainnya selain penyaluran pembiayaan bagi 

hasil. Ketika rasio CAR meningkat, maka juga dapat menunjukkan bahwa modal 

dari bank tersebut juga meningkat. Meningkatnya modal ini belum tentu 

dialokasikan bank hanya kepada penyaluran pembiayaan bagi hasil, sehingga 

modal bukan satu-satunya sumber sebagai penyaluran pembiayaan bagi hasil. 

Selain dipengaruhi modal, rasio CAR juga dipengaruhi oleh ATMR (Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko). Dalam menyalurkan pembiayaan, bank harus lebih 

meningkatkan ketentuan atau persyaratan bagi yang mengajukan pembiayaan 

untuk mengantisipasi terjadinya gagal bayar. Hal tersebut dilakukan agar bank 

memiliki jumlah kredit yang berkualitas sehingga dapat memperkecil resiko 

kredit atau debitur gagal bayar. 

Untuk memperoleh tingkat CAR yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, 

bank tidak hanya mengandalkan modal inti saja, bank juga bisa mencari sumber 

dana lain seperti modal pinjaman dan pinjaman subordinasi sebagai modal 

pelengkap. Modal yang dimiliki bank hanya sebagai perlindungan kecil terhadap 

depositor atau kreditor atas penurunan nilai aset bank. Bank bergantung terutama 

pada kompetensi, kehati-hatian manajemen dan stabilitas sistem keuangan bank. 

Selama modal bank masih bisa memenuhi kewajiban minimum penyediaan 

modal, maka suatu lembaga bank akan mengoptimalkan peran simpanan (Dana 

Pihak Ketiga) untuk meningkatkan pembiayaan yang disalurkan. 
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CAR merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank 

dalam mempertahankan modal yang dimiliki serta juga sebagai kemampuan 

manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol 

risiko-risiko yang timbul dan dapat berpengaruh terhadap besarnya modal yang 

dimiliki oleh bank. Modal digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha 

perbankan, selain itu modal digunakan untuk memenuhi regulasi Bank Indonesia 

yang terdiri dari CAR dan Giro Wajib Minimum (GWM). Jika CAR dalam 

perbankan mengalami penurunan, maka GWM akan meningkat. Hal ini 

disebabkan karena jika CAR menurun, maka ketahanan bank dalam menghadapi 

risiko semakin besar, sehingga GWM harus ditingkatkan agar mengantisipasi 

jika bank mengalami kegagalan (default). Karena modal bank digunakan untuk 

berbagai hal, seperti untuk kegiatan usaha perbankan seperti pembiayaan dan 

untuk memenuhi regulasi Bank Indonesia, hal ini yang menyebabkan CAR 

berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan. 
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Grafik 4.1 

Capital Adequacy Ratio Tahun 2011-2013 

(dalam persentase) 

Sumber : Annual Report Bank 2011-2013, diolah oleh penulis 

 Nilai CAR selama periode pengamatan mengalami fluktuasi. Nilai CAR 

yang mengalami fluktuasi akibat peningkatan nilai aktiva tertimbang menurut 

risiko, di mana pembiayaan dalam perbankan adalah salah satu elemen dari aset 

mengandung risiko. Hal ini dapat mengganggu kelancaran bank dan kemampuan 

bank untuk melakukan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Modal bukan 

sumber dana yang utama bagi bank umum syariah dalam menyalurkan 

pembiayaan (Sri, et al., 2013). 

 Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratin 

& Adnan (2005) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Namun, hal ini juga bertentangan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwarsi (2007) dan Sri, et al., 

(2013) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pembiayaan bagi hasil. 
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4.3.3 PENGARUH NON PERFORMING FINANCING TERHADAP 

PEMBIAYAAN BAGI HASIL 

 Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan bagi 

hasil menunjukkan hasil positif dan tidak signifikan. Hal tersebut sesuai dengan 

hasil koefisien regresi sebesar 0.044464 dan probabilitas sebesar 0.8877 yang 

lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang positif 

menunjukkan bahwa semakin tinggi NPF maka akan semakin meningkat 

pembiayaan bagi hasil, begitu juga hal sebaliknya yaitu jika semakin rendah NPF 

maka akan semakin menurun pembiayaan bagi hasil. 

 Sesuai Lampiran I SE No. 13/24/DPNP, Non Performing Financing (NPF) 

merupakan pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan kepada pihak ketiga bukan 

bank yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan 

total pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank. NPF merupakan rasio yang 

menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan 

bermasalah. 

 Semakin tinggi persentase NPF, maka akan berpengaruh terhadap 

penyaluran pembiayaan bagi hasil bank syariah. Bank akan sulit untuk 

menyalurkan kredit kepada masyarakat yang mengakibatkan pernyaluran 

pembiayaan menjadi rendah. Namun yang didapatkan dari hasil penelitian ini 

berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh NPF terhadap 

pembiayaan bagi hasil menunjukan hasil yang positif dan tidak signifikan, 

sehingga semakin besar NPF maka pembiayaan bagi hasil akan mengalami 

kenaikan, begitu juga sebaliknya. Dilihat dari fungsi rasio NPF yaitu 
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menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan 

bermasalah. Dengan kata lain, bank tersebut mampu mengelola pembiayaan 

bermasalah dan selalu menjaga tingkat risiko NPF, sehingga bank tersebut tetap 

bisa menyalurkan pembiayaan bagi hasil. 

 Rasio Non Performing Financing merupakan perbandingan dari 

pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Rasio NPF merupakan rasio 

yang sangat diperhatikan dan sangat mudah diketahui oleh masyarakat. Semakin 

besar tingkat pembiayaan bermasalah, maka bank juga akan memperbesar 

penyaluran pembiayaannya. Dengan demikian rasio NPF yang didapatkan 

terlihat kecil persentasenya. Sehingga jika NPF terlihat rendah persentasenya, 

masyarakat akan menganggap bank syariah tersebut baik dalam menyalurkan 

pembiayaan. 

 Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 yang 

menjelaskan fungsi dari bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana 

kepada masyarakat. Sehingga bank syariah tetap menjalankan fungsi utamanya 

yaitu memberikan pembiayaan bagi para nasabahnya tanpa memikirkan tingkat 

risiko kredit.  

 Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Andraeny (2011) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Namun, hal ini juga bertentangan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwarsi (2007) yang menyatakan 

bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. 
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4.3.4 VARIABEL INDEPENDEN DOMINAN TERHADAP PEMBIAYAAN 

BAGI HASIL 

 Penelitian ini menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap pembiayaan 

bagi hasil, dimana variabel independen yang digunakan yaitu Dana Pihak Ketiga, 

Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Financing dan variabel dependen 

yaitu Pembiayaan Bagi Hasil. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka variabel 

independen yang paling mempengaruhi atau dominan terhadap variabel 

dependen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis 

regresi linier bahwa DPK merupakan satu-satunya yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. 

 Sesuai Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank 

merupakan lembaga intermediasi, yaitu bank menghimpun dana masyarakat dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.  

Gambar 4.2 

Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Bagi Hasil 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah penulis 

Pengaruh dana..., Sefira Gendis Kusandaru, Ma.-IBS, 2015



81 
 

 Dapat dilihat pada Gambar 4.2, besarnya pengaruh dana pihak ketiga 

terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil sangat tinggi meskipun sumber dana 

bank untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil tidak hanya dari DPK. Hal ini 

yang menyebabkan dana pihak ketiga sangat berpengaruh terhadap penyaluran 

pembiayaan. Sehingga bank harus tetap menjaga dan selalu meningkatkan mutu 

pelayanannya agar menciptakan tingginya kepercayaan masyarakat dalam 

menitipkan dananya di bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh dana..., Sefira Gendis Kusandaru, Ma.-IBS, 2015



82 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga, 

Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Financing terhadap penyaluran 

Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Umum Syariah untuk periode 2011–2013 secara 

triwulan. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 5 bank. Berdasarkan analisis 

penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. DPK memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, semakin besar 

DPK maka pembiayaan bagi hasil akan semakin besar, begitu juga 

sebaliknya. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Pratin & Adnan (2005) dan Andraeny (2011). 

2. CAR memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, semakin besar 

CAR maka pembiayaan bagi hasil akan semakin besar, begitu juga 

sebaliknya. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Pratin & Adnan (2005). 

3. NPF memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, semakin besar 

NPF maka pembiayaan bagi hasil akan semakin besar, begitu juga 

sebaliknya. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Andraeny (2011). 

4. Variabel independen yang paling dominan mempengaruhi pembiayaan 

bagi hasil yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal tersebut karena banyaknya 

masyarakat yang mempercayakan dananya untuk ditipkan kepada bank, 
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yang akan berdampak secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan 

bagi hasil. 

 

5.2 SARAN 

 Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepada Perbankan 

 Dalam menyalurkan pembiayaan salah satu sumber dana yang 

digunakan adalah dana pihak ketiga. Untuk itu bank dapat memberikan 

layanan-layanan dan program program yang lebih menarik dan persuasif 

agar masyarakat lebih berminat untuk menempatkan dananya di bank. 

2. Kepada Peneliti Selanjutnya 

a. Periode pengamatan pada penelitian selanjutnya lebih diperpanjang 

dan jumlah data yang diolah lebih banyak sehingga penelitian 

selanjutnya diharapkan lebih akurat. 

b. Objek penelitian tidak hanya lima bank umum syariah saja, melainkan 

seluruh total bank umum syariah yang ada di Indonesia dan menambah 

variabel independen seperti Financing Deposit Rasio dan lain-lain. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran I Data Pembiayaan Bagi Hasil, DPK, CAR dan NPF 

Variabel Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga dalam Jutaan Rupiah 

      Y X1 X2  X3 

Nomor Tahun Perusahaan Pembiayaan DPK CAR NPF 

1 2011-1 BSM 9254114 31877266 0,11 0,03 

  2011-2 BSM 9792439 33549058 0,11 0,03 

  2011-3 BSM 9891985 37823467 0,11 0,03 

  2011-4 BSM 9962919 42133653 0,14 0,02 

  2012-1 BSM 9912866 42371223 0,13 0,02 

  2012-2 BSM 10355069 42727170 0,13 0,03 

  2012-3 BSM 10440296 43918084 0,13 0,03 

  2012-4 BSM 10462107 46687969 0,13 0,02 

  2013-1 BSM 10513006 47619185 0,15 0,03 

  2013-2 BSM 11060256 50529792 0,14 0,02 

  2013-3 BSM 10954265 53649161 0,14 0,03 

  2013-4 BSM 11093224 55767955 0,14 0,04 

2 2011-1 BMT 7759824 18536626 0,12 0,04 

  2011-2 BMT 8455482 20690422 0,11 0,04 

  2011-3 BMT 9012897 22493490 0,12 0,04 

  2011-4 BMT 9914869 29235460 0,12 0,02 

  2012-1 BMT 10807728 27511865 0,12 0,02 

  2012-2 BMT 11813302 28229124 0,14 0,02 

  2012-3 BMT 12786014 30793835 0,13 0,02 

  2012-4 BMT 15045617 39422307 0,11 0,02 

  2013-1 BMT 16387398 40056618 0,12 0,02 

  2013-2 BMT 18555019 40780470 0,13 0,02 

  2013-3 BMT 19864670 43531102 0,12 0,02 

  2013-4 BMT 21240407 45022858 0,17 0,01 

3 2011-1 BRIS 1129899 5960427 0,21 0,02 

  2011-2 BRIS 1245973 6577958 0,19 0,03 

  2011-3 BRIS 1304501 8370114 0,18 0,02 

  2011-4 BRIS 1760141 9906412 0,14 0,02 

  2012-1 BRIS 1899327 8899482 0,14 0,03 

  2012-2 BRIS 2020064 9410923 0,13 0,02 

  2012-3 BRIS 2228743 10153407 0,12 0,02 
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  2012-4 BRIS 2663262 11948889 0,11 0,03 

  2013-1 BRIS 2880614 13064181 0,11 0,03 

  2013-2 BRIS 3575317 13832170 0,15 0,02 

  2013-3 BRIS 3854597 13924879 0,14 0,02 

  2013-4 BRIS 4050478 14349712 0,14 0,04 

4 2011-1 BNIS 734549 5041153 0,25 0,04 

  2011-2 BNIS 1014510 5319279 0,22 0,03 

  2011-3 BNIS 1085218 5965281 0,20 0,03 

  2011-4 BNIS 1009346 6756261 0,20 0,03 

  2012-1 BNIS 1064773 6921122 0,19 0,04 

  2012-2 BNIS 999206 7247944 0,17 0,02 

  2012-3 BNIS 1123041 7721027 0,22 0,02 

  2012-4 BNIS 1271224 8980035 0,19 0,02 

  2013-1 BNIS 1424136 10683235 0,14 0,02 

  2013-2 BNIS 1582643 10386112 0,18 0,02 

  2013-3 BNIS 1739500 10960565 0,16 0,02 

  2013-4 BNIS 1832532 11488209 0,16 0,01 

5 2011-1 BMS 139664 3821143 0,15 0,04 

  2011-2 BMS 126643 3848390 0,14 0,02 

  2011-3 BMS 119363 4180325 0,13 0,02 

  2011-4 BMS 72540 4928442 0,12 0,03 

  2012-1 BMS 56990 5124808 0,12 0,02 

  2012-2 BMS 42890 5019289 0,13 0,01 

  2012-3 BMS 40002 6531083 0,11 0,01 

  2012-4 BMS 36351 7090422 0,13 0,02 

  2013-1 BMS 33868 7251018 0,13 0,02 

  2013-2 BMS 30787 7046031 0,13 0,02 

  2013-3 BMS 31252 7107187 0,12 0,03 

  2013-4 BMS 43593 7730738 0,12 0,02 
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Variabel Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga dalam Persentase 

      Y X1 X2  X3 

Nomor Tahun Perusahaan Pembiayaan DPK CAR NPF 

1 2011-1 BSM 0,237886051 0,219263385 0,11 0,03 

  2011-2 BSM 0,251724222 0,230762576 0,11 0,03 

  2011-3 BSM 0,254283149 0,260163509 0,11 0,03 

  2011-4 BSM 0,256106577 0,28981053 0,14 0,02 

  2012-1 BSM 0,240776891 0,241150546 0,13 0,02 

  2012-2 BSM 0,251517707 0,243176374 0,13 0,03 

  2012-3 BSM 0,253587814 0,249954312 0,13 0,03 

  2012-4 BSM 0,254117588 0,265718768 0,13 0,02 

  2013-1 BSM 0,241009285 0,229416974 0,15 0,03 

  2013-2 BSM 0,253554919 0,243439529 0,14 0,02 

  2013-3 BSM 0,25112509 0,258467846 0,14 0,03 

  2013-4 BSM 0,254310706 0,26867565 0,14 0,04 

2 2011-1 BMT 0,22080665 0,203797731 0,12 0,04 

  2011-2 BMT 0,240601675 0,227477269 0,11 0,04 

  2011-3 BMT 0,256462981 0,247300788 0,12 0,04 

  2011-4 BMT 0,282128694 0,321424212 0,12 0,02 

  2012-1 BMT 0,214215222 0,218422449 0,12 0,02 

  2012-2 BMT 0,234146262 0,224116918 0,14 0,02 

  2012-3 BMT 0,253425959 0,244478695 0,13 0,02 

  2012-4 BMT 0,298212556 0,312981938 0,11 0,02 

  2013-1 BMT 0,215488994 0,236474232 0,12 0,02 

  2013-2 BMT 0,243992511 0,240747492 0,13 0,02 

  2013-3 BMT 0,261213999 0,256985847 0,12 0,02 

  2013-4 BMT 0,279304496 0,265792428 0,17 0,01 

3 2011-1 BRIS 0,207682399 0,193426715 0,21 0,02 

  2011-2 BRIS 0,229017516 0,213466721 0,19 0,03 

  2011-3 BRIS 0,239775323 0,271625448 0,18 0,02 

  2011-4 BRIS 0,323524763 0,321481117 0,14 0,02 

  2012-1 BRIS 0,215553472 0,220214976 0,14 0,03 

  2012-2 BRIS 0,229255841 0,232870429 0,13 0,02 

  2012-3 BRIS 0,252938694 0,251242969 0,12 0,02 

  2012-4 BRIS 0,302251993 0,295671626 0,11 0,03 

  2013-1 BRIS 0,200585809 0,236794597 0,11 0,03 

  2013-2 BRIS 0,248960066 0,250714769 0,15 0,02 

  2013-3 BRIS 0,268407171 0,252395165 0,14 0,02 

  2013-4 BRIS 0,282046954 0,260095468 0,14 0,04 
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4 2011-1 BNIS 0,191108493 0,218402161 0,25 0,04 

  2011-2 BNIS 0,263946282 0,23045165 0,22 0,03 

  2011-3 BNIS 0,282342467 0,258438945 0,20 0,03 

  2011-4 BNIS 0,262602758 0,292707244 0,20 0,03 

  2012-1 BNIS 0,238832374 0,224201273 0,19 0,04 

  2012-2 BNIS 0,224125463 0,234788272 0,17 0,02 

  2012-3 BNIS 0,251902094 0,250113216 0,22 0,02 

  2012-4 BNIS 0,285140069 0,290897239 0,19 0,02 

  2013-1 BNIS 0,216473159 0,245489345 0,14 0,02 

  2013-2 BNIS 0,240566722 0,238661775 0,18 0,02 

  2013-3 BNIS 0,264409481 0,251862092 0,16 0,02 

  2013-4 BNIS 0,278550638 0,263986788 0,16 0,01 

5 2011-1 BMS 0,304803474 0,227743156 0,15 0,04 

  2011-2 BMS 0,276386373 0,229367099 0,14 0,02 

  2011-3 BMS 0,260498461 0,249150689 0,13 0,02 

  2011-4 BMS 0,158311691 0,293739056 0,12 0,03 

  2012-1 BMS 0,323378709 0,21563973 0,12 0,02 

  2012-2 BMS 0,243370992 0,211199742 0,13 0,01 

  2012-3 BMS 0,226983596 0,274812437 0,11 0,01 

  2012-4 BMS 0,206266704 0,298348091 0,13 0,02 

  2013-1 BMS 0,242781362 0,248876762 0,13 0,02 

  2013-2 BMS 0,220695341 0,241840992 0,13 0,02 

  2013-3 BMS 0,224028674 0,24394005 0,12 0,03 

  2013-4 BMS 0,312494624 0,265342197 0,12 0,02 
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Lampiran II Data Output Hasil Penelitian 

 Uji Statistik Deskriptif 

 
 
Date:03/13/15 
Time: 20:55     

 Sample: 2011Q1 2013Q4   
     
      PEMBIAYAAN DPK CAR NPF 
     
      Mean  5493722.  20141764  0.144000  0.024667 

 Median  2124404.  11224387  0.130000  0.020000 
 Maximum  21240407  55767955  0.250000  0.040000 
 Minimum  30787.00  3821143.  0.110000  0.010000 
 Std. Dev.  5198336.  16272645  0.032532  0.008123 
 Skewness  0.902246  0.749221  1.309096  0.490895 
 Kurtosis  2.816307  2.009593  4.066843  2.594389 

     
 Jarque-Bera  8.224828  8.065586  19.98272  2.821079 
 Probability  0.016368  0.017725  0.000046  0.244012 

     
 Sum  3.30E+08  1.21E+09  8.640000  1.480000 
 Sum Sq. Dev.  1.98E+15  1.56E+16  0.062440  0.003893 

     
 Observations  60  60  60  60 
 
 

 Uji Data Chow 

 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: UJICHOW   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 0.034107 (4,47) 0.9977 

Cross-section Chi-square 0.159417 4 0.9970 
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 Uji Normalitas (Sebelum Outlier) 

0

2
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16

-0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08

Series: Standardized Residuals
Sample 2011Q1 2013Q4
Observations 60

Mean       3.10e-17
Median   0.000972
Maximum  0.086515
Minimum -0.108532
Std. Dev.   0.029441
Skewness  -0.340676
Kurtosis   6.005664

Jarque-Bera  23.74564
Probability  0.000007

 

 

 Uji Normalitas (Sesudah Outlier) 

0
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-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04

Series: Standardized Residuals
Sample 2011Q1 2013Q4
Observations 55

Mean      -6.06e-18
Median   0.003187
Maximum  0.041467
Minimum -0.039439
Std. Dev.   0.017734
Skewness  -0.332619
Kurtosis   2.865919

Jarque-Bera  1.055358
Probability  0.589973

 

 

 Data yang di Outlier 

2011-1 BMS 0,3048 0,22774 0,15 0,04 

2011-4 BMS 0,15831 0,29374 0,12 0,03 

2012-1 BMS 0,32338 0,21564 0,12 0,02 

2012-4 BMS 0,20627 0,29835 0,13 0,02 

2013-4 BMS 0,31249 0,26534 0,12 0,02 
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 Uji Asumsi Klasik Multikolonieritas 

 

 

 

 

 

 

 Uji Asumsi Klasik Otokorelasi 

    Mean dependent var 0.248995 
    S.D. dependent var 0.025992 
    Akaike info criterion -5.099596 
    Schwarz criterion -4.953608 
    Hannan-Quinn criter. -5.043141 
    Durbin-Watson stat 1.960841 
 

 Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas (Uji Park) 

Dependent Variable: LOG(RES2)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/15/15   Time: 21:07   
Sample: 2011Q1 2013Q4   
Periods included: 12   
Cross-sections included: 5   
Total panel (unbalanced) observations: 55  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -12.60980 3.208426 -3.930214 0.0003 

DPK 12.86532 10.24405 1.255882 0.2149 
CAR 0.074562 8.234570 0.009055 0.9928 
NPF 2.428443 34.39097 0.070613 0.9440 

     
     R-squared 0.031180     Mean dependent var -9.334905 

Adjusted R-squared -0.025809     S.D. dependent var 1.977436 
S.E. of regression 2.002791     Akaike info criterion 4.296908 
Sum squared resid 204.5698     Schwarz criterion 4.442895 
Log likelihood -114.1650     Hannan-Quinn criter. 4.353362 
F-statistic 0.547128     Durbin-Watson stat 2.199261 
Prob(F-statistic) 0.652338    

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 PEMBIAYAAN DPK CAR NPF 
     
     PEMBIAYAAN  1.000000  0.730428 -0.070558 -0.143211 

DPK  0.730428  1.000000 -0.134974 -0.215794 
CAR -0.070558 -0.134974  1.000000  0.070661 
NPF -0.143211 -0.215794  0.070661  1.000000 
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 Data Analisis Regresi 

 
 
Dependent Variable: PEMBIAYAAN  
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/15/15   Time: 21:05   
Sample: 2011Q1 2013Q4   
Periods included: 12   
Cross-sections included: 5   
Total panel (unbalanced) observations: 55  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.070909 0.029233 2.425667 0.0189 

DPK 0.697913 0.093335 7.477465 0.0000 
CAR 0.021739 0.075027 0.289747 0.7732 
NPF 0.044464 0.313343 0.141902 0.8877 

     
     R-squared 0.534509     Mean dependent var 0.248995 

Adjusted R-squared 0.507127     S.D. dependent var 0.025992 
S.E. of regression 0.018248     Akaike info criterion -5.099596 
Sum squared resid 0.016982     Schwarz criterion -4.953608 
Log likelihood 144.2389     Hannan-Quinn criter. -5.043141 
F-statistic 19.52059     Durbin-Watson stat 1.960841 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran III Personal Information 

 

 

 

 

PERSONAL DETAILS 

Name    : Sefira Gendis Kusandaru 

Address   : Komplek Kodam Jaya Jl. Melati K-1 No. 3  

      Kalideres, Jakarta Barat 

Phone Number  : 0812-1049-4226 

Place & Date of Birth : Tangerang, September 15, 1993 

Sex    : Female 

Marital Status  : Single 

Religion   : Moslem 

Nationality   : Indonesia 

Email    : sefiragendisk@yahoo.com 

 

EDUCATION DETAILS 

1999-2005   : SD Kartika Jaya X-5, Jakarta 

2005-2008   : SMPN 45, Jakarta 

2008-2011   : SMAN 4, Jakarta 

Sept2011-March 2015 : STIE Indonesia Banking School, Jakarta 

      (Financial Management) 
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COURSE AND TRAINING 
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February 2015 : Training Credit Analyst 

March 2015   : Training Mini Banking 
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