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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. 
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PENDAHULUAN 

 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). 

 Baik atau buruknya Bank Syariah dapat dinilai dari sisi kinerja keuangan bank 

syariah antara lain dilihat dari Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio dan Non 

Performing Financing. Dalam menjalankan fungsi intermediary, perbankan syariah 

juga melakukan kegiatan pembiayaan salah satunya pembiayaan pada prinsip bagi 

hasil sesuai dengan syariat Islam yang terdiri dari pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah. 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, 
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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. 

 Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh kinerja keuangan bank 

syariah terhadap pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah. 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. 

 

KAJIAN TEORI 

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). 

 

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. Prinsip titipan atau simpanan 
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(Depository/Alwadiah) pada dasarnya ada 2 (dua) prinsip titipan yaitu Prinsip Yad Al-

Amanah (Tangan Amanah) dan Prinsip Yad Adh-Dhamanah (Tangan Penanggung) 

(Antonio, 2001). Dana Pihak Ketiga yang diperoleh dari masyarakat terdiri dari giro 

syariah, tabungan syariah dan deposito syariah (Muhammad, 2004). 

 

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). 

 

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). 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). Rumus 

dari rasio kecukupan modal (CAR) : 

 

 

Non Performing Financing 

 Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang 

bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah (Sudiyatno, 

2010). Faktor penyebab kredit bermasalah yaitu (Siamat, 2005): 

1. Faktor internal: kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam 

pelaksanaan prosedur perkreditan, lemahnya sistem administrasi dan 
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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). 

 

PERUMUSAN HIPOTESIS 

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

terhadap pembiayaan bagi hasil pada 5 bank umum syariah periode 2011-2013 

 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. Semakin besar dana pihak ketiga yang 

dihimpun oleh bank syariah, akan semakin besar pula volume pembiayaan yang 

dapat disalurkan termasuk pembiayaan bagi hasil (Andraeny, 2011). 

 

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

signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada 5 bank umum syariah periode 

2011-2013 

 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). 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.  

 

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

signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada 5 bank umum syariah periode 

2011-2013 

 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). 

Semakin tinggi persentase NPF, maka akan mengurangi modal bank syariah 

sehingga akan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil musyarakah 

dan mudharabah bank 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. 

 

METODE 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. 

 Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Jenis metode penelitian ini adalah 

hypothesis testing. Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. 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). Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data didapatkan melalui laporan yang di publikasikan oleh 

bank dan Bank Indonesia. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia 

tahun 2011-2013. Tahap pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
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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. 

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 PT Bank Syariah 

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

dan PT Bank Mega Syariah. 

 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. 

 

MODEL PENELITIAN 

Fit = β0 + β1 DPKit + β2 CARit + β3 NPFit +εit 

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 
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ε  = Estimasi Error 

i  = Cross Section Identifiers 

t  = Time Series Identifiers 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Adapun urutan pembahasan secara sistimatis adalah sebagai berikut: statistik 

deskriptif, penentuan model regresi data panel, uji normalitas, uji asumsi klasik, 

analisis regresi linier berganda serta analisis dan implikasi manajerial. 

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

minimum, standar deviasi. Berdasarkan hasil uji chow, model data penelitian ini yaitu 

Common Effect Model. Berdasarkan uji normalitas melalui Probability Jarque-Bera 

sebesar 0.589973 yang berada di atas α= 0.05 dan dapat disimpulkan bahwa data 

telah terdistribusi normal. 

 

Pengujian Asumsi Klasik: 

Uji Multikolinieritas 

Uji multikoleniaritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier antar 

variabel independen. Setelah melihat hasil Correlation Matrix dapat disimpulkan 

bahwa antar variabel independen di dalam penelitian ini tidak ada unsur 

multikoleniaritas. 

 

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. 

Hasil uji otokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson stat sebesar 1.960841 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terbebas dari masalah otokorelasi karena berada 

pada batas 1.72-2.27. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan dan 

residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan dari 

suatu observasi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Park. Hasil Uji Park menunjukkan bahwa probabilitas koefisien 
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masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

 

Pengujian Model: 

Uji Determinasi 

 Uji determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan 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. 

 

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan: 

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 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.  
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 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. 

 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. 

 

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) 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. 
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 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 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. 

 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 
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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. 

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. 

 

Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil 

 Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil 

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

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.  
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 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. 

 

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.  

Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Bagi Hasil 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah penulis 

 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. 
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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, yang 

akan berdampak secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil. 

 

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 
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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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