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ABSTRACT

FINANCING SUPPLY IN SHARIA DEVISA COMMERCIAL BANK
(Panel Data Analysis)

By

Arifa Hikmawati

This research to analyze the effect of third party fund, non performing financing,
return on asset, and inflation to financing supply in sharia devisa commercial
bank. The research use panel data fixed effect model with 4 sharia devisa
commercial banks in Indonesia as cross-section data.

The results of financing supply influenced significantly by the third party fund
and return on asset (positive effect), non performing financing (negative effect),
mean while the inflation has positive but insignificant influence.

Key Word : financing supply, inflation, non performing financing, panel data,
return on asset, third party fund.



ABSTRAK

PENAWARAN PEMBIAYAAN DI BANK UMUM SYARIAH DEVISA
(Analisis Data Panel)

Oleh

Arifa Hikmawati

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana pihak
ketiga, non performing financing, return on asset, dan inflasi terhadap penawaran
pembiayaan di bank umum syariah devisa. Penelitian ini menggunakan data panel
fixed effect model dengan 4 bank umum syariah devisa di Indonesia sebagai cross-
section data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penawaran pembiayaan secara signifikan
dipengaruhi oleh variabel dana pihak ketiga dan return on asset (berpengaruh
positif), non performing financing (berpengaruh negatif), sedangkan inflasi
berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Kata Kunci : dana pihak ketiga, data panel, inflasi, non performing financing,
penawaran pembiayaan, return on asset.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah lembaga perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan

dana (surplus spending unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (deficit

spending unit), serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral

(Taswan, 2010). Selain itu, bank juga dapat berfungsi sebagai lembaga perantara

dari pihak non produktif kepada pihak produktif. Melalui bank, dana dapat

digunakan oleh peminjam untuk melakukan kegiatan usaha produktif yang

mendorong peningkatan kesejahteraan.

Sejak penetapan UU tentang Perbankan tahun 1998, Indonesia secara de jure

menerapkan sistem perbankan ganda, yaitu bank konvensional dan bank syariah

yang melakukan operasional secara berdampingan di seluruh wilayah Indonesia

(Ascarya, 2012). Bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang

pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (Kasmir, 2012). Pembentukan sistem

ini berdasarkan larangan dalam agama Islam untuk memberikan pinjaman dengan

mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-

usaha berkategori terlarang (haram). Perjanjian antara pihak bank dan pihak lain

juga harus dilakukan atas dasar kesepakatan, sehingga dapat menghindari

kecurangan dan kerugian di kemudian hari.
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Di Indonesia bank umum syariah pertama kali lahir dari hasil kerja tim perbankan

MUI dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (Kasmir, 2012). Secara

resmi penandatanganan akte pendirian dilakukan pada tanggal 1 November 1991

dan memperoleh izin usaha atas dasar Keputusan Menteri Keuangan No.

430/KMK.013/1992 tanggal 21 April 1992. Sejak resmi berdiri hingga tahun 2014

PT Bank Muamalat Indonesia telah memiliki 84 kantor cabang, 271 kantor cabang

pembantu, 104 kantor kas, serta 3.542 outlet pos online.

Penetapan UU tentang Perbankan tahun 1998 telah mendorong berdirinya bank

Bank Syariah Mandiri yaitu pada tahun 1999. Selanjutnya, Bank Syariah Mega

Indonesia berdiri pada tahun 2004. Perkembangan bank umum syariah tidak

terlepas dari dukungan pemerintah dalam peraturan perundangan. Pada tahun

2008 telah ditetapkan UU No 21 tentang Perbankan Syariah dan pada tahun yang

sama juga berdiri dua bank umum syariah, yaitu Bank BRI Syariah dan Bank

Bukopin Syariah. Selanjutnya, pada tahun 2009 jumlah bank umum syariah

bertambah dengan berdirinya Bank Panin Syariah. Jumlah bank umum syariah

bertambah dengan pesat pada tahun 2010, yaitu dengan berdirinya BJB Syariah,

Bank Victoria Syariah, BCA syariah, Bank BNI Syariah, serta Maybank Syariah.

Hingga pertengahan tahun 2014 bank umum syariah di Indonesia berjumlah 11

bank. Bank umum syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha dibedakan

menjadi tiga, yaitu bank umum syariah devisa, non devisa, dan campuran.

Kegiatan usaha bank umum syariah devisa tidak hanya pada uang domestik

melainkan dalam bentuk valas, sehingga lebih luas dibandingkan dengan bank

non devisa. Layanan seperti trasnsfer dalam valuta asing, import, jual beli valuta
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asing, serta jasa-jasa valuta asing lainnya dapat diberikan oleh bank devisa

berdasarkan surat penunjukkan dari BI. Di Indonesia bank umum syariah devisa

terdiri dari Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank

Syariah Mega Indonesia (BSMI), dan BNI Syariah (BNIS).

Sebagai lembaga intermediasi berdasarkan hukum Islam, bank umum syariah

menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Berdasarkan

UU tentang Perbankan tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Iskandar

(2013) prinsip syariah yang digunakan dalam pembiayaan adalah aturan

perjanjian berdasarkan hukum Islam dengan menghindari unsur maysir, gharar,

dan riba. Oleh karena itu, imbalan yang diperoleh dari pembiayaan berupa bagi

hasil bukan bunga seperti pada kredit bank konvensional.

Pembiayaan dalam perekonomian memiliki peran penting yaitu sebagai alat untuk

mendorong pertumbuhan sektor riil. Hal ini terjadi karena pembiayaan

diutamakan diberikan kepada pihak yang menjalankan sektor usaha untuk

investasi dan modal kerja (Antonio, 2001). Selain itu, ide utama berdirinya

lembaga keuangan syariah didasarkan pada konsep asset and production based

system (sistem berbasis aset dan produksi). Dengan demikian, semakin besar

alokasi dana pihak ketiga oleh bank umum syariah pada sektor riil, maka akan

mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian.
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Penyaluran pembiayaan juga berlaku bagi usaha kecil dan menengah, yaitu

dengan pembiayaan akad musyarakah dan mudharabah. Menurut Rama (2010)

pembiayaan dengan akad musyarakah dan mudharabah dapat mengarahkan sektor

riil dan sektor keuangan bergerak secara seimbang. Hal ini dikarenakan

pembiayaan dilaksanakan berdasarkan konsep aset dan produksi. Sehingga,

pertumbuhan pada perbankan syariah dapat memberikan kontribusi yang semakin

besar terhadap kinerja dan pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan bank umum syariah devisa yang luas juga diiringi dengan jumlah

pembiayaan yang besar. Hal ini terbukti dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014)

jumlah pembiayaan musyarakah bank umum syariah devisa sebesar 127,52 triliun

rupiah, nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan bank umum syariah non

devisa yaitu sebesar 32,75 triliun rupiah serta bank umum syariah campuran

sebesar 553,28 miliar rupiah (laporan keuangan bank umum syariah devisa).

Pangsa pasar untuk masing-masing bank adalah sebagai berikut bank umum

syariah devisa sebesar 79,88%, bank umum syariah non devisa sebesar 19,03%

dan bank campuran sebesar 1,08%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan

bahwa bank umum syariah devisa lebih mewakili untuk mengetahui jumlah

pembiayaan musyarakah.

Selama kurun waktu 5 tahun (2010-2014) di bank umum syariah devisa

pembiayaan musyarakah lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan

mudharabah. Pada tahun 2010 jumlah pembiayaan musyarakah yaitu Rp 15,54

triliun, sedangkan pembiayaan mudharabah sebesar Rp 5,69 triliun. Tahun 2011-

2014 masing-masing jumlah pembiayaan musyarakah sebesar Rp 19,22 triliun,
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Rp 24,58 triliun, Rp 31,66 triliun, dan Rp 32,75 triliun. Jumlah pembiayaan

mudharabah masing-masing pada tahun 2011-2014 sebesar Rp 6,26 triliun, Rp

6,55 triliun, Rp 6,63 triliun, dan Rp 5,79 triliun (laporan keuangan bank umum

syariah devisa). Selain itu, pertumbuhan pembiayaan musyarakah juga lebih

tinggi dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah. Berdasarkan data tersebut

pembiayaan musyarakah mewakili untuk digunakan sebagai variabel pembiayaan

berdasarkan akad bagi hasil dan menarik untuk diteliti.

Penerapan dual banking system serta penetapan peraturan pemerintah telah

memperkuat keberadaan bank umum syariah devisa di Indonesia. Hal ini

mendorong peningkatan penawaran pembiayaan musyarakah di bank umum

syariah devisa dari tahun 2010.Q2-2015.Q2. Berikut adalah perkembangan

pembiayaan di bank umum syariah devisa pada tahun 2010.Q2-2015.Q2.

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum Syariah Devisa, BI (data diolah)

Gambar 1. Pembiayaan Musyarakah (Jutaan Rupiah) di Bank Umum Syariah
Devisa Tahun 2010.Q2-2015.Q2
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Gambar 1 menunjukkan pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh bank

umum syariah devisa.Pembiayaan pada tahun 2010 didominasi oleh BSM sebesar

Rp 8,71triliun rupiah.BMI menyalurkan pembiayaan tertinggi sebesar Rp 23,8

triliun rupiah, yaitu pada kuartal III tahun 2014.BSM dan BNIS menyalurkan

pembiayaan tertinggi pada kuartal III tahun 2014 dan kuartalI tahun 2015, yaitu

masing-masing sebesar Rp 11,13 triliun rupiah dan Rp 2,60 triliun rupiah.Selama

periode penelitian, pembiayaan tertinggi pada BSMI terjadi pada kuartal II tahun

2010, yaitu sebesar Rp 182,31 miliar rupiah.Nominal pembiayaan tertinggi sejak

tahun 2010.Q2-2014.Q2 didominasi oleh BMI sebagai satu-satunya bank yang

sejak awal berdiri dengan sistem syariah di Indonesia.

Penyaluran dana oleh bank membutuhkan sumber-sumber dana, yaitu usaha bank

dalam memperoleh dana untuk membiayai kegiatan operasinya. Sumber dana

terpenting adalah dana pihak ketiga, yaitu sumber dana utama bagi bank serta

menjadi ukuran keberhasilan bank jika digunakan untuk membiayai kegiatan

operasi.

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum Syariah Devisa, BI (data diolah)

Gambar 2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (Jutaan Rupiah) di Bank Umum
Syariah Devisa Tahun 2010.Q2-2015.Q2
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Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank umum syariah devisa pada

tahun 2010 sebesar Rp 31,22 triliun. Meningkat sebesar 58% pada tahun 2011

menjadi Rp 49,3 triliun.Peningkatan dana pihak ketiga juga mengindikasikan

peningkatan kepercayaan masyarakat menyimpan dana di bank umum

syariah.Dana pihak ketiga tertinggi berhasil dihimpun oleh BMI, yaitu sebesar Rp

32,8 triliun pada kuartal III tahun 2014. Sedangkan BSMI memiliki dana pihak

ketiga terendah, yaitu sebesar Rp 2,13 triliun pada kuartal kedua tahun 2011.

Pada tahun 2012 dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank umum syariah

devisa sebesar Rp 55,25 triliun atau meningkat sebesar 11,99% dari tahun

sebelumnya. Tahun 2013 dan 2014 total dana pihak ketiga di bank umum syariah

adalah sebesar Rp 64,7 triliun dan Rp76,4 triliun. Dana pihak ketiga yang berhasil

dihimpun bank umum syariah selama tahun 2010.Q2-2015.Q2 adalah sebesar Rp

345,14 triliun. Selama tahun 2010.Q2-2015.Q2 penyerapan dana pihak ketiga

pada bank umum syariah di Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan

yang searah dengan penawaran.

Besarnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank umum syariah

devisa memiliki pengaruh terhadap penawaran pembiayaan musyarakah. Semakin

tinggi jumlah dana yang berhasil dihimpun, maka semakin tinggi jumlah

pembiayaan yang ditawarkan. Sesuai dengan teori jumlah uang beredar yaitu

terkait dengan rasio uang kartal yang menghubungkan uang kartal dengan

deposito (Mishkin, 2010). Ketika depositor memutuskan untuk mengurangi

penarikan uang kartal dan menyimpan dalam bentuk deposito, maka penawaran

uang oleh bank akan meningkat. Hal ini dikarenakan jumlah deposito dapat
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disalurkan kepada pihak yang sebelumnya tidak memiliki dana. Menurut Qolby

(2013), dana pihak ketiga dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh

positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah.

Ketidakpatuhan pengembalian dana pinjaman oleh nasabah kepada pihak bank

merupakan hambatan yang sering dihadapi oleh bank umum syariah, sehingga

bank mengalami pembiayaan bermasalah yang diukur dengan Non Performing

Financing (NPF) yang dinyatakan dalam bentuk rasio. Rasio NPF juga

menggambarkan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan. Peningkatan

NPF akan meningkatkan kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan,

karena risiko yang ditanggung bank semakin besar. Bank Indonesia menetapkan

ketentuan batas maksimal dari rasio NPF, yaitu sebesar 5%. Berikut

perkembangan NPF di bank umum syariah devisa yang ada di Indonesia.

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum Syariah Devisa, BI (data diolah)

Gambar 3. Perkembangan Non Performing Finansing (Persen) di Bank Umum
Syariah Devisa Tahun 2010.Q2-2015.Q2
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Rasio pembiayaan bermasalah di bank umum syariah masih berada pada batas

aman pada 2010 kuartal I sampai 2014 kuartal I, yaitu masih dibawah 5%. Pada

tahun 2010 rata-rata NPF sebesar 4%. BSMI memiliki nilai NPF 3,01% pada

kuartal I tahun 2010, artinya manajemen pengelolaan pembiayaan bank cukup

baik. Fluktuasi nilai NPF terjadi sepanjang tahun 2010.Q2-2015.Q2, namun BNIS

dapat menjaga nilai NPF pada tingkat 2% pada akhir kuartal II Tahun 2015.

Peningkatan rasio NPF pada semua bank umum syariah devisa terjadi pada tahun

2014 mulai kuartal II, kecuali  BNIS. Penyebab terjadinya peningkatan NPF

adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi dari 5,8% pada 2013 menjadi 5,1%

pada akhir 2014, sehingga berdampak pada perkembangan bisnis para nasabah

mitra usaha. Selain itu, industri perbankan mengalami tekanan beban bunga yang

terus meningkat seiring dengan keputusan BI meningkatkan BI rate (Bisnis

Syariah).

Rasio NPF merupakan salah satu variabel yang diamati oleh bank syariah. Tinggi

rendahnya rasio NPF pada suatu bank syariah akan mempengaruhi keputusan

untuk menawarkan pembiayaan musyarakah. Pemilihan variabel NPF

berdasarkan teori jumlah uang beredar, yaitu terkait dengan rasio kelebihan

cadangan (Mishkin, 2010). Peningkatan NPF mencerminkan peningkatan

pembiayaan bermasalah yang ditanggung bank, sehingga bank harus mengurangi

kelebihan cadangan untuk mengatasi hal tersebut. Hal ini akan berdampak pada

berkurangnya rasio kelebihan cadangan dan selanjutnya menyebabkan penawaran

uang meningkat. Sehingga, hubungan antara penawaran pembiayaan dengan rasio

NPF adalah positif. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Shafiyah (2013)
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yang menyatakan bahwa variabel NPF berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap pembiayaan investasi.

Pembiayaan memiliki tujuan memperoleh keuntungan, yaitu dengan cara

menyalurkan pada usaha yang dapat memberikan keuntungan. Salah satu bentuk

pengukuran keuntungan bank adalah dengan rasio Return On Asset (ROA).

Semakin tinggi nilai dari rasio ROA mengindikasikan bahwa kinerja bank semakin

baik dan perolehan keuntungan meningkat.

Peningkatan ROA akan mengakibatkan penurunan penawaran pembiayaan di bank

umum syariah. Hal ini sesuai dengan teori jumlah uang beredar yang terkait

dengan rasio kelebihan cadangan (Mishkin, 2010). Ketika ROA yang diperoleh

bank meningkat, maka akan menambah kelebihan cadangan yang dimiliki bank.

Peningkatan jumlah kelebihan cadangan yang relatif lebih besar dibandingkan

jumlah dana yang ditawakan selanjutnya akan meningkatkan rasio kelebihan

cadangan, sehingga jumlah penawaran uang menurun.

Teori tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Agista (2015)

bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan pada

perbankan syariah. Berikut merupakan perkembangan rasio ROA selama Tahun

2010.Q2-2015.Q2 di bank umum syariah devisa.
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Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum Syariah Devisa, BI (data diolah)
Gambar 4. Perkembangan Return On Asset (Persen) di Bank Umum Syariah

Tahun 2010.Q2-2015.Q2

BNIS resmi menjalankan usaha sebagai bank umum syariah pada Tahun 2010,

sehingga rasio ROA kuartal II dan III menunjukkan angka negatif 12,2% dan

0,65%. Pada kuartal IV Tahun 2010, rasio ROA BNIS sudah menunjukkan angka

yang positif, meskipun masih relatif kecil yaitu sebesar 0,61%. Periode
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inflasi dapat diminimalisir dengan peningkatan pendapatan yang lebih besar.

Fahruddin (2009) meneliti mengenai pengaruh inflasi terhadap pembiayaan pada

bank umum syariah, hasilnya adalah variabel inflasi memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap pembiayaan pada bank umum syariah. Perkembangan

inflasi di Indonesia disajikan pada gambar 5.

Sumber: Data Iflasi, BI

Gambar 5. Tingkat Inflasi (Persen) di Indonesia Tahun 2010.Q2-2015.Q2

Gambar 5 merupakan tingkat inflasi dari tahun 2010-2015 yang berfluktuasi. Pada

kuartal II-IV tahun 2010, inflasi mengalami peningkatan. Penurunan mulai terjadi
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mengalami penurunan dan peningkatan yang drastis. Penurunan yang terjadi pada

kuartal III tahun 2014 sebesar 47,9% dari 6,7% menjadi 4,53%. Sedangkan,

peningkatan pada kuartal IV sebesar 45,8% dari 4,53% menjadi 8,36%.
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Periode dalam penelitian ini ditentukan dari tahun 2010.Q2-2015.Q2 atau setelah

penetapan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu,

peningkatan tertinggi jumlah bank umum syariah juga terjadi pada tahun 2010.

Jenis bank yang digunakan adalah bank umum syariah devisa, karena memiliki

kegiatan yang lebih luas dan memiliki total pembiayaan tinggi dibandingkan bank

non devisa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah:

1. Apakah variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap penawaran

pembiayaan musyarakah di bank umum syariah devisa?

2. Apakah variabel Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap

penawaran pembiayaan di bank umum syariah devisa?

3. Apakah variabel Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap penawaran

pembiayaan musyarakah di bank umum syariah devisa?

4. Apakah variabel inflasi berpengaruh terhadap penawaran pembiayaan

musyarakah di bank umum syariah devisa?

5. Apakah variabel DPK, NPF, ROA, dan inflasi secara bersama-sama

berpengaruh terhadap penawaran pembiayaan musyarakah di bank umum

syariah devisa?
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C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap

penawaran pembiayaan musyarakah di bank umum syariah devisa.

2. Untuk mengetahui pengaruh variabel Non Performing Financing (NPF)

terhadap penawaran pembiayaan musyarakah di bank umum syariah devisa.

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel Retun On Asset (ROA) terhadap

penawaran pembiayaan musyarakah di bank umum syariah devisa.

4. Untuk mengetahui pengaruh variabel inflasi terhadap penawaran pembiayaan

musyarakah di bank umum syariah devisa.

5. Untuk mengetahui pengaruh variabel DPK, NPF, ROA, dan inflasi secara

bersama-sama terhadap penawaran pembiayaan musyarakah di bank umum

syariah devisa.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) di

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Sebagai informasi dan referensi serta pembanding bagi masyarakat mengenai

penawaran pembiayaan musyarakah.

3. Sebagai sarana dan bahan pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan

mengenai penawaran pembiayaan musyarakah di bank umum syariah devisa.
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E. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan adalah kegiatan utama bank sebagai lembaga intermediasi dan juga

merupakan alokasi penyaluran dana terbesar. Topik mengenai pembiayaan dalam

penelitian ini adalah pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh bank umum

syariah devisa. Pembiayaan di bank umum syariah dipengaruhi oleh berbagai

faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah Dana Pihak Ketiga, Non

Performing Financing, Return On Asset, dan Inflasi.

Kerangka pemikiran yang dipakai untuk menganalisis penawaran pembiayaan

musyarakah di bank umum syariah devisa pada Tahun 2010.Q2-2015.Q2 dalam

penelitian ini disajikan pada gambar 6.

Gambar 6. Skema Kerangka Pemikiran Penawaran Pembiayaan di Bank
Umum Syariah

Dana pihak ketiga bukan hanya menjadi indikator kepercayaan masyarakat

terhadap bank, tetapi juga sebagai sumber dana utama dalam penyaluran

pembiayaan. Bank wajib untuk menyalurkan dana pihak ketiga kepada
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masyarakat. Sehingga, peningkatan dana yang berhasil dihimpun bank akan

meningkatkan pembiayaan.

Teori yang menyatakan hubungan dana pihak ketiga dan penawaran pembiayaan

adalah teori jumlah uang beredar. Variabel dana pihak ketiga diturunkan dari rasio

uang kartal yang menghubungkan uang kartal dengan deposito. Keputusan

depositor untuk menurunkan permintaan uang kartal dan tetap menyimpan dalam

bentuk deposito, maka jumlah dana yang dapat disalurkan oleh bank umum

syariah devisa meningkat. Pramono (2013) menyatakan bahwa dana pihak ketiga

(yang diproksikan dengan deposito mudharabah) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Pembiayaan di bank umum syariah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Kondisi internal yang mempengaruhi bank dalam menyalurkan dana adalah aspek

kolektibilitas pembiayaan (NPF) dan aspek profitabilitas (ROA). Permasalahan

NPF akan mendorong bank untuk mengevaluasi penyaluran pembiayaan dan lebih

selektif dalam memilih pihak yang akan dibiayai. Hubungan antara variabel NPF

dapat dijelaskan dengan teori jumlah uang beredar. Peningkatan dari variabel NPF

akan mengurangi kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank umum syariah

devisa. Hal ini disebabkan bank harus menggunakan cadangan untuk mengatasi

permasalahan NPF. Sehingga, hubungan penawaran pembiayaan musyarakah

dengan NPF adalah positif.

Aspek profitabilitas (ROA) justru akan memberikan pengaruh negatif yaitu

peningkatan ROA akan menambah jumlah kelebihan cadangan. Peningkatan
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kelebihan cadangan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan deposito akan

menurunkan jumlah uang beredar.

Faktor eksternal yang mempengaruhi bank dalam menyalurkan pembiayaan, yaitu

kondisi perekonomian (inflasi, PDB, kurs valuta asing). Berdasarkan teori

penawaran uang mazhab alternatif kondisi perekonomian seperti tingkat inflasi

mempengaruhi penawaran uang secara positif. Hal ini dikarenakan peningkatan

output searah dengan tingkat harga. Sehingga, pergerakan harga (inflasi) akan

disesuaikan oleh peningkatan pendapatan. Dengan kata lain, inflasi dapat

diminimalisir dengan peningkatan pendapatan yang lebih besar. Sebagai contoh

pada praktik penawaran pembiayaan pada bank syariah yaitu peningkatan harga

yang terjadi akan meningkatkan pendapatan nasabah mitra usaha. Hal ini akan

meningkatkan nisbah bagi hasil, sehingga bank akan tertarik untuk menambah

jumlah penawaran pembiayaan musyarakah.

Pemilihan variabel merujuk dari referensi atau acuan dan pembelajaran penelitian

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Variabel dana pihak ketiga diperoleh

dari penelitian Qolby (2013), Pratama (2010), dan Pramono (2013). Referensi

variabel NPF diperoleh dari penelitian Shafiyah (2013). Variabel ROA diperoleh

dari penelitian Agista (2015). Variabel inflasi diperoleh dari referensi Fahruddin

(2009).

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, variabel bebas yang digunakan

adalah dana pihak ketiga, inflasi, kondisi internal bank dari kolektibilitas

pembiayaan (NPF), dan aspek profitabilitas (ROA). Serta variabel terikat berupa

jumlah penawaran pembiayaan musyarakah di bank umum syariah devisa.
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F. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif

terhadap penawaran pembiayaan musyarakah di bank umum syariah devisa.

2. Diduga variabel Non Performing Financing (NPF) mempunyai pengaruh

positif terhadap penawaran pembiayaan musyarakah di bank umum syariah

devisa.

3. Diduga variabel Retun On Asset (ROA) mempunyai pengaruh negatif

terhadap penawaran pembiayaan musyarakah di bank umum syariah devisa.

4. Diduga variabel inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap penawaran

pembiayaan musyarakah di bank umum syariah devisa.

5. Diduga terdapat pengaruh secara bersama-sama dari variabel DPK, NPF,

ROA, dan inflasi terhadap penawaran pembiayaan musyarakah di bank umum

syariah devisa.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan  penulisan,

manfaat penelitian, hipotesis, kerangka pikir, dan sistematika

penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Menguraikan tinjauan teoritis, yaitu teori-teori yang digunakan dalam

penelitian yang diperoleh dari buku, jurnal dan sumber lainnya dan
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tinjauan empiris, yaitu penelitian terdahulu yang relevan dengan

penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan penelitian yang terdiri dari

jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, batasan variabel,

model penelitian, serta prosedur analisis data.

BAB IV  :  Hasil Perhitungan dan pembahasan

Menguraikan tentang pembahasan dan deskripsi obyek penelitian serta

hasil analisis data baik parsial maupun simultan yang dilakukan

dengan data panel.

BAB V    : Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian serta saran bagi

penelitian yang dilakukan dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Teori Penawaran Uang

Bank umum sebagai lembaga perantara keuangan dalam kegiatannya senantiasa

melakukan penawaran uang yang telah dihimpun dari masyarakat. Penawaran

uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Dalam teori,

penawaran uang diasumsikan sepenuhnya dikendalikan oleh bank sentral.

Penawaran uang yang dimaksud adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Perubahan jumlah uang yang beredar secara garis besar dipengaruhi oleh uang inti

dan pengganda uang (Mishkin, 2010). Besarnya uang inti sangat tergantung pada

tindakan-tindakan yang ditentukan oleh otoritas moneter khususnya bank sentral.

Pengganda uang, di samping dipengaruhi oleh perilaku bank sentral juga

ditentukan oleh perilaku agen-agen ekonomi lainnya seperti bank umum dan

masyarakat domestik.

Hubungan antara jumlah uang beredar dengan uang inti dan pelipat uang adalah

sebagai berikut:

M = m x MB
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Keterangan:

M = Jumlah uang beredar

m = Pengganda uang

MB = Uang primer

Untuk mendapatkan angka pengganda uang, dimulai dari menderivasi persamaan

penawaran uang sebagai berikut:

R = RR + ER

RR = r x D

R = (r x D) +ER

Keterangan:

R = Jumlah keseluruhan cadangan

RR = Jumlah giro wajib

ER = Kelebihan cadangan

D = Deposito

Sehingga, persamaan uang primer yang baru menjadi:

MB = R + C = (r x D) + ER + C

Persamaan tersebut memiliki sifat penting yaitu bahwa peningkatan uang primer

pada uang kartal tidak digandakan, sedangkan peningkatan yang terjadi pada

deposito pendukung digandakan. Sifat penting lainnya adalah bahwa tambahan

MB pada kelebihan cadangan ER tidak menopang tambahan deposito atau uang

kartal apapun. Untuk menderivasi rumus angka pengganda uang dalam arti rasio

uang kartal (c) dan rasio kelebihan cadangan (e), dengan menentukan C sebagai c

x D dan ER sebagai e x D:

MB = (r x D) + (e x D) + (c x D) = (r + e + c) x D=
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M = D + (c x D) = (1 + c) x D=
=

c = C/D

e = ER/D

Keterangan:

M = Jumlah Uang beredar c = Rasio uang kartal

m = Pengganda uang e = Rasio kelebihan cadangan

MB = Uang primer r = Rasio giro wajib

C = Uang Kartal

D = Deposito

ER = Kelebihan Cadangan

Angka pengganda uang merupakan fungsi dari rasio uang kartal yang ditentukan

oleh depositor (c), rasio kelebihan cadangan yang ditetapkan oleh bank (e), dan

rasio giro wajib yang ditentukan oleh the Fed (r). Ketika perilaku depositor

menyebabkan rasio uang kartal (c) meningkat (cateris paribus), berarti bahwa

depositor mengkonversi sebagian dari depositonya. Sehingga, jumlah uang

beredar akan menurun. Hal yang berbeda akan terjadi jika depositor mengurangi

rasio uang kartal dengan menambah jumlah deposito, maka jumlah uang beredar

akan meningkat. Alasannya adalah bahwa deposito memiliki efek berganda.

Ketika jumlah deposito yang berada di bank meningkat, maka jumlah dana yang

akan ditawarkan bank juga meningkat. Sehingga, masyarakat dengan keterbatasan

dana dapat menggunakan dana pinjaman untuk melakukan kegiatan usaha.
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Pemilihan variabel NPF dan ROA berdasarkan teori jumlah uang beredar dapat

diperoleh dari persamaan rasio kelebihan cadangan (e) yang ditetapkan oleh bank.

Berikut adalah persamaan jumlah uang beredar dan rasio kelebihan cadangan (e)

beserta respon akibat perubahan variabel NPF dan ROA:

M = m x MB=
e = ER/D

Keterangan:

M = Jumlah uang beredar

m = Pengganda uang

MB = Uang primer

e = Rasio kelebihan cadangan

D = Deposito

ER = Kelebihan cadangan

Variabel NPF akan berpengaruh terhadap jumlah uang beredar dari kelebihan

cadangan (ER), yaitu sebagai berikut:↑ → ↓ → ↓ → ↑↓ → ↑ → ↑ → ↓
Ketika terjadi peningkatan pada variabel NPF, bank mengatasinya dengan

menggunakan kelebihan cadangan. Selanjutnya kelebihan cadangan menurun dan

rasio kelebihan candangan juga menurun. Hal ini akan berpengaruh terhadap

pengganda uang, yaitu rasio kelebihan cadangan yang menurun akan

meningkatkan pembagi pada angka pengganda uang. Sehingga, angka pengganda
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uang akan semakin besar dan jumlah uang yang beredar meningkat. Berlaku pada

keadaan yang sebaliknya.

Selanjutnya, variabel ROA akan berpengaruh terhadap jumlah uang beredar dari

kelebihan cadangan (ER), yaitu sebagai berikut:↑ → ↑ → ↑ → ↓↓ → ↓ → ↓ → ↑
Ketika terjadi peningkatan pada variabel ROA, bank memperoleh keuntungan

yang disimpan dalam bentuk kelebihan cadangan. Peningkatan kelebihan

cadangan akan meningkatkan rasio kelebihan. Hal ini akan berpengaruh terhadap

pengganda uang, yaitu rasio kelebihan cadangan yang meningkat akan

menurunkan pembagi pada angka pengganda uang. Sehingga, angka pengganda

uang akan semakin kecil dan jumlah uang yang beredar menurun. Berlaku pada

keadaan yang sebaliknya.

Penawaran uang selain dijelaskan dengan teori dapat pula dijelaskan melalui

kurva penawaran. Kurva penawaran uang pada umumnya memiliki bentuk yang

vertikal. Pergeseran pada kurva penawaran uang dipengaruhi oleh beberapa

faktor, yaitu perubahan pendapatan, perubahan tingkat harga dan perubahan

penawaran uang (Mishkin, 2010). Perubahan yang meningkat selama siklus usaha

yang ekspansif (dengan asumsi variabel ekonomi lainnya konstan), maka suku

bunga akan naik. Hal yang sama juga terjadi ketika terjadi perubahan pada tingkat

harga, ketika harga naik dengan penawaran uang dan variabel ekonomi lainnya

konstan, maka suku bunga akan naik. Pengaruh dari perubahan pendapatan dan

tingkat harga hanya akan mengubah tingkat suku bunga, namun jumlah
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penawaran uang tetap. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 7. mengenai

respon terhadap perubahan pendapatan atau tingkat harga.

Sumber:Mishkin, 2010
Gambar 7. Respon terhadap Perubahan Pendapatan atau Tingkat Harga

Kurva penawaran akan berubah hanya ketika jumlah uang yang ditawarkan

ditingkatkan oleh bank sentral. Efek yang terjadi adalah ketika penawaran uang

ditingkatkan (lainnya dianggap tetap), maka suku bunga akan turun. Hal ini dapat

dilihat dari gambar 8 mengenai respon terhadap perubahan penawaran uang.

Sumber: Mishkin, 2010

Gambar 8. Respon terhadap Perubahan Penawaran Uang
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2. Teori Penawaran Uang Mazhab Mainstream

Penawaran uang menurut mazhab mainstream sepenuhnya dikontrol oleh negara

sebagai pemegang monopoli dari penerbitan uang yang sah. Keberadaan bank

sentral adalah untuk menerbitkan mata uang dan menjaga nilai tukarnya agar

dapat berada pada tingkat harga yang stabil. Negara melakukan sendiri kontrol

terhadap penerbitan uang dan kepemilikan atas semua bentuk uang, baik logam,

kertas, atau kredit (Marthon, 2004).

Mazhab mainstream memberikan asumsi bahwa penawaran uang dipengaruhi

oleh kebijakan bank sentral, sehingga secara grafik akan terlihat bahwa MS

bersifat perfect elastic yang berakibat pada penawaran uang bebas dari pengaruh

tinggi rendahnya biaya atas aset yang menganggur. Jumlah uang beredar oleh

otoritas moneter ditetapkan sesuai dengan proporsional tingkat pendapatan atau

nilai transaksi.

Sumber: Marthon, 2004

Gambar 9. Kurva Penawaran Mazhab Mainstream

MSMS2 MS1

μ
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Keterangan:

µ = Pajak dari aset menganggur

MS = Money Supply

Bentuk kurva MS adalah tegak lurus dengan garis horizontal MS, artinya

pergerakan MS1 ke MS2 tidak dipengaruhi oleh pergerakan nilai μ, melainkan oleh

variabel eksogen di luar sistem, yaitu bank sentral sebagai otoritas moneter.

Pergerakan µ hanya akan berdampak pada pergerakan disepanjang kurva MS.

3. Teori Penawaran Uang Mazhab Alternatif

Penawaran uang dipengaruhi oleh actual spending demand dalam kebutuhannya

untuk transaksi di pasar barang dan jasa. Penawaran uang hanya representasi dari

permintaan uang, maka variabel-variabel yang mempengaruhinya tidak jauh

berbeda (Karim, 2012). Penawaran uang merupakan fungsi dari:

= ( , , , , , , )[ ]
Keterangan:

π = profit rate

y = pendapatan riil

P = tingkat harga-harga atau inflasi

R = reseve requirement

S = total keuangan pengeluaran nasional

X = sosial ekonomi

Y = kebijakan pemerintah dalam regulasi ekonomi

= induced knowledge (pengetahuan masyarakat akan kondisi

objektif tiap-tiap variabel)
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Variabel R memiliki hubungan negatif dengan penawaran uang. Artinya semakin

tinggi nilai R, maka dana pihak ketiga yang harus disimpan oleh bank umum

meningkat, sehingga penawaran uang di pasar akan turun. Kondisi objektif pasar

akan tercipta jika dalam pengambilan keputusan tiap individu ditentukan oleh

informasi aktual bukannya ekspektasi subjektif seorang individu. Objektivitas dari

preferensi tiap individu salah satunya disebabkan oleh seberapa besar pelaksanaan

sistem syariah.

Teori endogenous uang dalam Islam, Ms dan Md adalah satu fungsi dari M

disebabkan adanya integrative-interactive-evolutionary diantara permintaan dan

penawaran uang. Uang adalah fungsi dari S(Y,P) ( ) sehingga dalam

keseimbangan moneter S(Y,P) = L(Y,P). Dalam hal ini L(Y,P) tidak ditentukan

oleh permintaan uang spekulatif melainkan hanya untuk transaksi dan berjaga-

jaga. Dengan kata lain, jika Md meningkat maka sirkulasi uang akan sesuai

dengan harga untuk permintaan barang dan pendapatan. Secara matematis dapat

dituliskan:

L(Y,P) ( ) = S(Y,P) ( ) dan Y ( ) = f(P) ( )
Dalam matematis double log persamaan diatas dapat dituliskan sebagai berikut:

Log Yt = a + b log (Pt)

Yt = a + b.Pt

g1 = B.g2

Persamaan tersebut menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan output

dalam bentuk double log dan mentrasnformasi dalam bentuk regresi. Berdasarkan

persamaan regresi dapat diketahui bahwa presentase output akan berubah jika

terdapat perubahan pada presentase harga. Hal ini disebabkan persamaan regresi
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akan menghasilkan B > 1 maka g1 > g2, sebagai kesimpulan pergerakan harga

akan disesuaikan oleh peningkatan pendapatan sehingga dalam teori endogenous

uang ini, inflasi dapat diminimalisir dengan peningkatan pendapatan yang lebih

besar.

4. Elastisitas Penawaran

Menurut Mankiw et. all (2012), elastisitas penawaran mengukur berapa besar

perubahan jumlah penawaran barang ketika terjadi perubahan harga. Besaran dari

elastisitas penawaran menunjukkan tingkat kepekaan perubahan jumlah barang

yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Perhitungan elastisitas

penawaran dapat dirumuskan sebagai berikut:

= ∆∆
Keterangan:

Es = Koefisien elastisitas penawaran

Q = Jumlah Barang yang ditawarkan

P = Harga barang yang bersangkutan

 = Perubahan

Elastisitas penawaran memiliki kriteria sebagai berikut:

1.) Inelastis sempurna (E = 0), penawaran inelastis sempurna terjadi apabila

perubahan harga tidak berpengaruh terhadap perubahan jumlah penawaran.

2.) Inelastis (E < 1), penawaran inelastis terjadi apabila perubahan harga kurang

berpengaruh terhadap perubahan jumlah penawaran.

3.) Elastis uniter (E = 1), penawaran elastis uniter terjadi apabila perubahan

harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran.
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4.) Elastis (E > 1), penawaran elastis terjadi apabila perubahan harga diiringi

dengan perubahan jumlah penawaran yang lebih besar.

5.) Elastis sempurna (E = ), penawaran elastis sempurna terjadi apabila

perubahan jumlah penawaran tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan

harga.

5. Pembiayaan di Bank Umum Syariah

5.1. Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

dengan imbalan atau bagi hasil. Rivai (2010) mengartikan pembiayaan sebagai

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung

investasi yang telah direncanakan.

5.2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu

tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat

mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

1.) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara

ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses

ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
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2.) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha

membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan

aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak

minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

3.) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan

peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.

Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

4.) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha

melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan

menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan

kerja baru.

5.) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu

malakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari

hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat.

Jika ini terjadi maka pendapatan akan terdistribusi.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1.) Upaya mengoptimalkan laba artinya, setiap usaha yang dibuka memiliki

tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha

menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan

laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

2.) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu

menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan

risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh

melalui tindakan pembiayaan.
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3.) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat

dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan

sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam dan

sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka

dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada

dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

4.) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada

pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam

kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi

jembatan dalam penyeimbang dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang

kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber

pendapatan bagi bank syariah, sehingga tujuan pembiayaan bank syariah adalah

untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yaitu:

1.) Pemilik, yaitu memiliki kepentingan untuk memperoleh penghasilan atas

dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2.) Karyawan yang bekerja mengharapkan memperoleh kesejahteraan dari bank

yang dikelolanya.

3.) Masyarakat yang terdiri dari:

a. Pemilik dana yang mengharapkan perolehan bagi hasil dari dana yang

diinvestasikan.

b. Debitur yang bersangkutan akan memperoleh dana yang dibutuhkan untuk

menjalankan usahanya (sektor produktif) atau pengadaan barang (pembiayaan

konsumtif).
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c. Masyarakat umum sebagai konsumen dapat memperoleh barang-barang yang

dibutuhkan.

4.) Pemerintah, yaitu dapat memperoleh dana untuk pembiayaan pembangunan

Negara dan pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh

bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5.) Bank, yaitu dari hasil pembiayaan bank dapat meneruskan dan

mengembangkan kegiatan usaha agar tetap bertahan dan memperluas

jaringan, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani.

5.3. Aplikasi Prinsip Syariah Dalam Pembiayaan

Prinsip bagi hasil merupakan ciri khas dari pembiayaan pada perbankan syariah.

Namun, sebenarnya terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam

menyalurkan pembiayaan. Prinsip tersebut diantaranya prinsip jual beli, sewa, dan

jasa. Dalam pelaksanaannya tidak semua jenis prinsip diaplikasikan dalam

pembiayaan, melainkan telah disesuaikan. Berikut adalah prinsip-prinsip syariah

yang diaplikasikan pada pembiayaan bank umum syariah (Antonio, 2001):

1.) Prinsip bagi hasil (Profit Sharing) :

a. Al-Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)

Al-Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk

suatu usaha tertentu dengan kontribusi dana dari masing-masing pihak dengan

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai

dengan kesepakatan. Dalam pembiayaan perbankan syariah Al-Musyarakah

dilakukan dengan dua bentuk, yaitu pembiayaan proyek dan modal ventura.
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Pada pembiayaan proyek nasabah dan bank secara bersama menyediakan dana

untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah wajib

mengembalikan dana tersebut bersama dengan nisbah bagi hasil yang telah

disepakati untuk bank. Aplikasi musyarakah pada modal ventura diterapkan pada

lembaga keuangan khusus yang diperbolehkan melakukan investasi kepemilikan

perusahaan. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah

itu bank melakukan penjualan bagian sahamnya, baik secara singkat maupun

bertahap.

b. Al-Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak

dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan

pihak yang lainnya menjadi pengelola. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai

dengan kesepakatan dalam akad awal, sedangkan kerugiannya ditanggung pemilik

modal apabila kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan dari pihak pengelola.

Lain halnya bila kerugian disebabkan oleh pihak pengelola, maka pengelola harus

bertanggung jawab mengenai kerugian tersebut.

Dalam aplikasi pembiayaan, prinsip al-mudharabah disalurkan dalam dua jenis,

yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi khusus. Pembiayaan modal kerja

yang dimaksud adalah modal kerja perdagangan dan jasa. Aplikasi pada investasi

khusus atau mudharabah muqayyadah yaitu sumber dana yang disalurkan

memiliki syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan oleh shahibul maal. Syarat

tersebut misalnya pembatasan penggunaan dana pada usaha tertentu, dengan

waktu dan tempat usaha yang ditentukan.
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2.) Prinsip Jual Beli

a. Bai’ Al-Murabahah (Deferred Payment Sale)

Jual beli barang yang dilakukan dengan menambah harga pokok pembelian

dengan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini penjual wajib memberi tahu

mengenai harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai

tambahannya. Murabahah kepada Pemesan Pembelian (KKP) pada penyaluran

pembiayaan umumnya diterapkan pada pembelian barang-barang investasi, baik

domestik maupun luar negeri. Skema pembiayaan ini paling banyak digunakan

karena sederhana dan tidak asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia

perbankan.

b. Bai’ As-Salam (In-Front Payment Sale)

Secara sederhana bai’ as-salam adalah pembelian barang dengan pembayaran

dimuka, sedangkan penyerahannya dikemudian hari. Pada pembiayaannya

biasanya digunakan akad salam paralel yaitu melaksanakan dua transaksi dengan

akad salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dengan pemasok atau pihak

ketiga lainnya secara simultan. Biasanya digunakan pada pembiayaan bagi petani

dengan jangka waktu pembiayaan ini relatif pendek, yaitu 2-6 bulan.

c. Bai’ Al-Istishna

Transaksi bai’ al-sstishna adalah turunan dari transaksi bai’ as-salam.

Perbedaanya adalah biasanya diaplikasikan pada bidang manufaktur.
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3.) Prinsip sewa (Operational Lease and Financial Lease)

a. Al-Ijarah (Operational Lease)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas

barang itu sendiri.

b. Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (Financial Lease With Purchase Option)

Transaksi ini adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau akad sewa

yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Dalam

aplikasinya, pembiayaan Al-Ijarah yang sering dilakukan adalah Al-Ijarah Al-

Muntahia Bit-Tamlik, hal ini dikarenakan pembukuannya lebih sederhana.

4.) Prinsip Jasa (Fee-Based Service)

a. Al-Wakalah

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Yaitu

pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang

diwakilkan.

b. Al-Kafalah

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk

memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat juga berarti

mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada

tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.
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c. Al-Hawalah

Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain

yang wajib menanggungnya. Dalam perbankan hawalah biasanya diterapkan pada

anjak piutang dan post dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih.

Serta bill discounting, hampir sama dengan hawalah hanya saja nasabah harus

membayar fee.

d. Ar-Rahn

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta peminjam sebagai jaminan atas

pinjaman yang diterimanya. Aplikasi ar-rahn dalam perbankan yaitu sebagai

produk pelengkap dan produk tersendiri. Produk pelengkap maksudnya adalah

sebagai akad tambahan dari akad yang lainnya, misalnya pada bai’ murabahah

bank menahan harta nasabah sebagai jaminan. Sedangkan, sebagai produk sendiri,

ar-rahn dapat menjadi alternatif dari usaha pegadaian konvensional.

Perbedaannya adalah tidak dikenakan bunga seperti pada pegadaian konvensional,

melainkan biaya titipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

e. Al- Qardh

Al- Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau

diminta kembali, tanpa mengharapkan imbalan. Praktek ini biasanya dilakukan

perbankan syariah sebagai produk pelengkap kepada nasabah setia, yang

membutuhkan dana talangan segera dengan jangka waktu yang relatif pendek.

Sebagai salah satu fasilitas bagi nasabah yang memerlukan dana cepat, namun

tidak dapat menarik dananya dengan segera, misalnya dana yang ia miliki dalam
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bentuk deposito. Selain itu, produk ini juga disalurkan untuk usaha yang sangat

kecil atau sektor sosial.

5.4. Sistem Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisit unit.

Berdasarkan sifat penggunaan pembiayaan dibagi menjadi dua (Antonio, 2001),

yaitu:

1.) Pembiayaan produktif digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam

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

maupun investasi. Pembiayaan produktif berdasarkan keperluan ada dua,

yaitu:

a. Pembiayaan modal kerja ditujukan untuk memenuhi kebutuhan: (1)

peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif; dan

(2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu

barang.

b. Pembiayaan investasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan barang-

barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya

dengan itu.

2.) Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
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Sumber: Antonio, 2001

Gambar 10. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembagian pembiayaan berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi tiga (Rivai,

2010), yaitu:

1.) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1

bulan sampai dengan 1 tahun.

2.) Pembiayaan jangka menengah, pembiayan yang di lakukan dengan waktu 1

tahun sampai dengan 5 tahun.

3.) Pembiayaan jangka panjang, pembiayan yang dilakukan dengan waktu lebih

dari 5 tahun.

6. Dana Pihak Ketiga (DPK)

6.1. Jenis-jenis Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan UU No.10/19/PBI/2008, dana pihak ketiga (DPK) adalah kewajiban

bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing.

PEMBIAYAAN

Konsumtif

Modal Kerja

Produktif

Investasi
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Secara umum produk dana pihak ketiga pada perbankan terdiri dari empat jenis

(Taswan, 2010), yaitu sebagai berikut:

1.) Giro (demand deposit), yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan

dengan menggunakan cek, surat bayar yang lain, bilyet giro, atau surat

pemindahbukuan lain. Cek adalah surat perintah pembayaran tanpa syarat,

sedangkan bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan. Giro dapat

ditarik setiap saat, sehingga giro dikelompokkan sebagai sumber dana jangka

pendek.

2.) Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya

dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu. Semua bank diperkenankan

untuk mengembangkan sendiri berbagai jenis tabungan yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat tanpa perlu adanya persetujuan dari bank sentral (Bank

Indonesia).

3.) Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank

yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu

berdasarkan perjanjian. Jangka waktu deposito terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6

bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Deposito berjangka tidak dapat

diperdagangkan, namun dapat digunakan sebagai jaminan kredit.

4.) Sertifikat deposito, yaitu simpanan masyarakat yang terikat oleh waktu dan

diterbitkan atas unjuk (pembawa). Hal ini berarti siapa saja boleh menarik

sertifikat deposito selama dapat menunjukkan sertifikat tersebut kepada bank

penerbit. Berbeda dengan deposito berjangka, sertifikat deposito dapat

diperdagangkan oleh masyarakat dengan ijin dari Bank Indonesia.
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6.2. Dana Pihak Ketiga berdasarkan Prinsip Syariah

Terdapat tiga jenis dana pihak ketiga pada bank syariah, yaitu:

1.) Giro Syariah, terdiri dari:

a. Akad wadi’ah, yaitu transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada

penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan

untuk mengembalikan dana atau titipan sewaktu-waktu.

b. Akad mudharabah, yaitu transaksi penanaman modal dari pemilik dana

(shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan

kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara

kedua belah pihak berdasarkan pada nisbah yang telah disepakati

sebelumnya.

2.) Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut

syarat tertentu yang disepakati. Pada bank syariah produk tabungan dihinpung

dengan dua akad, yaitu wadi’ah dan mudharabah. Akad mudharabah

dilaksanakan dengan perjanjian pada awal transaksi mengenai proporsi bagi

hasil atas pengembangan saldo rata-rata tabungan nasabah.

3.) Deposito syariah, yaitu simpanan yang hanya dapat dilakukan pada waktu

tertentu berdasarkan pada perjanjian antara nasabah dengan bank dengan akad

mudarabah.
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7. Non Performing Financing (NPF)

7.1. Pengertian Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF) adalah kredit

bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan,

dan macet (BI). Cara menghitung NPF adalah dengan membandingkan

pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan (Taswan, 2010). Rumus NPF

adalah sebagai berikut:

= ℎ
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April

2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi

nilai NPL (di atas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi

menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Penurunan laba

mengakibatkan dividen yang dibagikan juga semakin berkurang sehingga

pertumbuhan tingkat return saham bank akan mengalami penurunan.

7.2. Faktor-faktor Penyebab NPF

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya NPF (Iskandar 2013), yaitu:

1.) Faktor internal bank, yaitu sebagai akibat dari ekspansi penyaluran

pembiayaan tanpa standar penilaian calon peminjam dan pengawasan yang

tidak maksimal oleh bank, serta lemahnya bank dalam mendeteksi

kemungkinan timbulnya pembiayaan bermasalah.
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2.) Faktor internal nasabah, yaitu karakter baik atau buruk nasabah, kemunduran

usaha, mismanajemen, dan faktor usia.

3.) Faktor eksternal non bank dan nasabah, yaitu adanya pengaruh kurs, GDP

perkapita riil, bencana alam, pengaruh tingak PDB, penurunan kondisi

moneter negara dan adanya peraturan pemerintah yang berssifat membatasi

yang berdampak besar pada situasi keuangan dan operasional bank.

4.) Faktor eksternal berdasarkan kondisi, yaitu meliputi persaingan usaha kondisi

udaha, dan faktor alam.

5.) Faktor kegagalan bisnis dan ketidakmampuan manajemen.

7.3. Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Dana

Resiko pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank umum syariah dapat

diminimalkan dengan berpegang pada prinsip 5C sebagai berikut (Iskandar,

2013):

1.) Character

Penyerahan uang kepada debitur didasari oleh kepercayaan bahwa debitur

memiliki character berupa moral, watak, ataupun sifat-sifat personality yang

positif dan kooperatif serta memiliki rasa tanggung jawab. Karakter debitur yang

baik adalah debitur dengan tingkat kejujuran dan integritas yang tinggi untuk

memenuhi kewajiban.

2.) Capacity

Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan debitur dalam melunasi

pembiayaan. Aspek yang digunakan dalam penilaian capasity terdiri dari dua
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pendekatan, yaitu keuangan dan yuridis. Aspek keuangan dilihat dari cashflow

yang dihasilkan dan aspek yuridis akan terlihat bahwa debitur memilik kapasitas

untuk melakukan perjanjian pembiayaan dan melunasi kembali perjanjian.

3.) Capital

Capital menyangkut modal yang dimiliki perusahaan debitur. Semakin besar

modal sendiri yang dimiliki, maka semakin tangguh menghadapi kemungkinan

resiko yang dihadapi dikemudian hari.

4.) Collateral

Collateral merupakan jaminan perusahaan atas dana yang telah diterimanya.

Jaminan ini dimaksudkan sebagai pengaman bagi dana perbankan yang telah

disalurkan.

5.) Condition of Economic

Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah kondisi makro yang mempengaruhi

bisnis debitur. Penilaian yang dilakukan adalah menganalisis apakah bisnis

debitur sangat rentan atau tangguh dalam menghadapi fluktuasi perekonomian.

Pada kondisi perekonomian yang stabil akan mendorong pertumbuhan dunia

usaha sehingga penyaluran dana akan aman.

8. Return On Asset (ROA)

8.1. Pengertian Return On Asset (ROA)

ROA adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total



45

aktiva yang digunakan dalam operasional perusahaan. Perhitungan ROA dapat

dirumuskan sebagai berikut:

= −
Keterangan rumus ROA:

a. Perhitungan laba sebelum pajak disetahunkan

b. Rata-rata total aset dijumlahkan sesuai posisi perhitungan

Peningkatan rasio ROA mengindikasikan bahwa kinerja bank dan laba perusahaan

yang dihasilkan dari aktiva produktif meningkat, sehingga mendorong perusahaan

untuk menambah penggunaan aktiva produktif (Taswan, 2010). Bank sebagai

perusahaan yang berorientasi untuk memperoleh laba dari kegiataan penyaluran

dana juga memperhatikan rasio ROA. Peningkatan rasio ROA akan mendorong

bank untuk menambah jumlah penawaran uang kepada masyarakat dengan

harapan perolehan laba akan terus meningkat.

8.2. Penetapan Peringkat ROA

Perhitungan rasio ROA merupakan salah satu komponen penilaian kesehatan bank

(Taswan, 2010). Hasil perhitungan selanjutnya dinilai dengan penetapan peringkat

untuk komponen profitabilitas. Berikut merupakan tabel penetapan peringkat

untuk rasio ROA:
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Tabel 1. Penetapan Peringkat ROA

Komponen
Peringkat

1 2 3 4 5
Return On
Asset
(ROA)

Perolehan
laba sangat
tinggi

Perolehan
laba tinggi

Perolehan
laba cukup
tinggi, atau
rasio ROA
berkisar
antara 0,5%
sampai
dengan
1,25%

Perolehan
laba bank
rendah/
cenderung
mengalami
kerugian
(ROA
mengarah
negatif)

Bank
mengalami
kerugian
yang besar
(ROA
negatif)

Sumber: Taswan, 2010

9. Inflasi

9.1. Pengertian Inflasi

Inflasi yaitu kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus menerus,

mempengaruhi individu, pengusaha, dan pemerintah. Inflasi secara umum

dianggap sebagai masalah penting yang harus diselesaikan dan sering menjadi

agenda utama politik dan pengambil kebijakan (Mishkin, 2010). Bank Indonesia

mengartikan inflasi secara sederhana yaitu meningkatnya harga-harga secara

umum dan terus menerus. Sehingga, kenaikan harga dari satu atau dua barang

tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang

lainnya. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi.

9.2. Indikator Inflasi

Menurut Bank Indonesia indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat

inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke

waktu menunjukkan pergerakan harga paket barang dan jasa yang dikonsumsi
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oleh masyarakat. Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan

menjadi 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan the Classification of Individual

consumption by purpose-COICOP), yaitu:

1.) Kelompok bahan makanan;

2.) Kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau;

3.) Kelompok perumahan;

4.) Kelompok sandang;

5.) Kelompok kesehatan;

6.) Kelompok pendidikan dan olah raga;

7.) Kelompok transportasi dan komunikasi.

9.3. Faktor Penyebab Inflasi

Bank Indonesia menguraikan tiga penyebab terjadinya inflasi sebagai berikut:

1.) Sisi supply (cost push inflation)

2.) Sisi permintaan (demand pull inflation)

3.) Ekspektasi inflasi

Cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi

luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga

komoditi yang diatur pemerintah (administered price), dan terjadi negative supply

shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Inflasi dari sisi

permintaan terjadi karena tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap

ketersediaannya. Secara makroekonomi, kondisi demand pull inflation

digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan

total lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Inflasi yang terjadi dari sisi
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ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi

dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonomi.

Ekspektasi inflasi dapat tercermin dari perilaku pembentukan harga oleh produsen

dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan dan

penentuan Upah Minimum Regional (UMR).

10. Hubungan Antar Variabel

10.1. Hubungan Antara DPK dengan Pembiayaan Musyarakah

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Salah satu dana utama

yang digunakan oleh bank syariah untuk menyalurkan dana adalah dana pihak

ketiga (Antonio, 2001). Sehingga, semakin besar dana pihak ketiga yang berhasil

dihimpun , akan meningkatkan volume pembiayaan, termasuk pembiayaan

musyarakah.

Bank sebagai lembaga intermediasi juga wajib untuk menyalurkan dana yang

berhasil dihimpun kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu,

peningkatan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun harus diimbangi dengan

peningkatan pembiayaan. Selain itu, secara operasional perbankan , dana pihak

ketiga merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang

terdapat pada sisi aktiva bank.
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10.2. Hubungan Antara NPF dengan Pembiayaan Musyarakah

NPF merupakan indikator yang digunakan oleh bank untuk menunjukkan

kerugian akibat resiko pembiayaan. Peningkatan NPF akan berpengaruh terhadap

pengurangan kelebihan cadangan yang dimiliki bank. Selanjutnya kelebihan

cadangan menurun dan rasio kelebihan candangan juga menurun. Sehingga, angka

pengganda uang akan semakin besar dan jumlah uang yang beredar meningkat.

Berlaku pada keadaan yang sebaliknya.

10.3. Hubungan Antara ROA dengan Pembiayaan Musyarakah

Return On Asset (ROA) merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen

bank dalam memperoleh keuntungan dari penempatan aktiva produktif (Taswan,

2010). Peningkatan ROA menunjukkan peningkatan keuntungan dari bank serta

mengindikasikan bahwa posisi bank semakin baik dari segi keamanan aset. Ketika

keuntungan yang diperoleh bank meningkat, maka bank akan menyimpannya

sebagai kelebihan cadangan. Peningkatan kelebihan cadangan akan meningkatkan

rasio kelebihan. Hal ini akan berpengaruh terhadap pengganda uang, yaitu rasio

kelebihan cadangan yang meningkat akan menurunkan pembagi pada angka

pengganda uang. Sehingga, angka pengganda uang akan semakin kecil dan jumlah

uang yang beredar menurun. Berlaku pada keadaan yang sebaliknya.

10.4. Hubungan Antara Inflasi dengan Pembiayaan Musyarakah

Inflasi merupakan kondisi perekonomian dimana terjadi kenaikan harga secara

umum dan terus-menerus. berdasarkan teori penawaran uang mazhab alternatif
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peningkatan inflasi yang terjadi akan diiringi dengan meningkatnya pendapatan.

Sehingga, efek dari inflasi dapat disesuaikan dengan pendapatan yang lebih besar.

Hal ini akan mendorong bank untuk meningkatkan nominal penawaran

pembiayaan musyarakah, mengingat keuntungan yang diperoleh akan meningkat.

Sehingga, terjadi hubungan positif antara inflasi dengan pembiayaan musyarakah.

B. Tinjauan Empiris

Sebelum melakukan penelitian, penulis mencoba mempelajari hasil-hasil

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Berikut beberapa hasil

penelitian tersebut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Lutfi Qolby (2013) bertujuan untuk

menjelaskan pengaruh DPK, SWBI, dan ROA terhadap pembiayaan pada

perbankan syariah. Metode analisis yang digunakan adalah Error Correction

Model (ECM). Perbedaan dengan penelitian Qolby terletak pada kombinasi

variabel yang digunakan dan metode perhitungan. Terdapat dua variabel yang

sama dengan Qolby yaitu, DPK dan ROA, sedangkan vaiabel SWBI diganti

dan ditambah dengan variabel NPF dan infkasi. Metode perhitungan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel.

2. Penyaluran kredit oleh perbankan dapat menjadi penilaian kinerja bank

sebagai lembaga intermediasi. Fenomena belum optimalnya penyaluran kredit

mendasari penelitian yang dilakukan oleh Billy Arma Pratama dengan judul

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit
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Perbankan”. Hal ini dapat dilihat dari nilai Loan to Deposit Ratio (LDR) pada

tahun 2005-2009 masih berada dibawah nilai harapan BI.

3. Prastanto (2013), melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi

pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian

yang dilakukan prastanto bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio

keuangan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di

Indonesia.

4. Dias Satria dan Rangga Bagus Subegti (2010) yang berjudul “Determinasi

Penyaluran Kredit Bank Umum Di Indonesia Periode 2006-2009”, penelitian

ini dilatarbelakangi oleh adanya pergeseran aktivitas bisnis perbankan yang

“tradisional” (memberikan pinjaman modal kerja dan investasi) kearah

aktivitas bisnis yang “non-tradisional” (fee based income, dealer traksakti

derivatif, dan lain-lain.

5. Muh. Zakki Fahruddin (2007) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh

inflasi, CAR, Credit Risk, DPK, dan jaringan terhadap Pembiayaan Pada

Bank Umum Syariah tahun 2006-2008”. Penelitian tersebut dilatarbelakangi

oleh ketidakmampuan perbankan syariah mencapai target share 5% terhadap

perbankan nasional pada tahun 2008. Bank yang digunakan dalam penelitian

Fahruddin berjumlah 3, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah

Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia.
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6. Mayoritas portofolio pembiayaan bank syariah didominasi pembiayaan

murabahah atau jual beli. Total dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

tidak pernah lebih dari setengah total pembiayaan dengan prinsip jual beli.

Hal tersebut merupakan fenomena yang menarik karena pembiayaan bagi

hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil. Nugroho Heri Pramono

(2013) tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang

mempengaruhi pembiayaan bagi hasil berdasarkan fenomena tersebut.

7. Pembiayaan oleh perbankan syariah sebagian besar disalurkan ke sektor riil.

Hal ini dapat dilihat dari sektor usaha mikro kecil dan menengah dengan porsi

pembiayaan di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 61.25% dari total

pembiayaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan investasi

pada bank muamalat adalah transmisi moneter syariah. Hal tersebut

merupakan latar belakang dari penelitian yang dilakukan oleh Mas’udi

Faridathus Shafiyah (2013).

8. Aristantia Radis Agista (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh

DPK, CAR, NPF, dan ROA terhadap pembiayaan di PT Bank Muamalat

Indonesia Tbk. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh optimalisasi fungsi

intermediasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. yang ditandai dengan rasio

pembiayaan terhadap dana pihak ketiga sebesar 100%. Hasilnya secara

simultan semua variabel bebas bersama-sama berpengaruh terhadap

pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia.
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Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Penelitian Objek Penelitian Metode dan Model Hasil Penelitian
1. M. Lutfi

Qolby
(2013)

Mengkaji
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
pembiayaan
pada perbankan
syariah

Metode: Error
Correction Model∆= + ∆+ ∆+ ∆ −

1.Dalam jangka pendek
DPK (+) dan SWBI
(-) signifikan terhadap
pembiyaaan pada
perbankan syariah.
Jangka panjang DPK
dan ROA (+)
signifikan, serta
SWBI (-) signifikan
terhadap pembiyaaan
pada perbankan
syariah.

2. Secara simultan
DPK, SWBI, dan
ROA berpengaruh
terhadap pembiyaaan
pada perbankan
syariah.

2. Billy Arma
Pratama
(2010)

Mengkaji
pengaruh
DPK,CAR, NPL,
dan Suku bunga
SBI terhadap
kebijakan
penyaluran kredit
perbankan

Merode: OLS

Y = a + b1X1 + b2X2 +
b3X3+ b4X4 + e

Keterangan:
Y   = Penyaluran
Kredit Bank Umum
a    = konstanta
b    = slope
X1 = DPK
X2 = CAR
X3 = NPL
X4 = suku bunga SBI
e    = residual

1.Secara parsial DPK
(+) signifikan

2.CAR, NPL (-)
signifikan, sedangkan
suku bunga SBI tidak
berpengaruh terhadap
penyaluran kredit
perbankan.

3. Prastanto
(2013)

Mengkaji
pengaruh
FDR, NPF,
DER, QR, ROE
terhadap
pembiayaan
murabahah

Metode: OLS

Y = a + b1X1 + b2X2 +
b3X3 + b4X4 + b5X5 + e

Keterangan:
Y   = Pembiayaan
Murabahah
a    = konstanta
b    = slope
X1 = FDR
X2 = NPF
X3 = DER
X4 = QR
X5 = ROE
e    = residual

1.Secara parsial FDR,
QR, dan ROE (+)
signifikan terhadap
pembiayaan
murabahah.

2.NPF dan DER (-)
signifikan terhadap
pembiayaan
murabahah

3.Secara simultan FDR,
QR, ROE, NPF dan
DER berpengaruh
terhadap pembiayaan.
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Lanjutan Tabel 2.

No Penelitian Objek Penelitian Metode dan Model Hasil Penelitian
4. Dias Satria

dan Rangga
Bagus
Subegti
(2010)

Mengkaji
determinasi
penyaluran
kredit bank
umum di
Indonesia
Periode 2006-
2009)

Metode: Analisis Data
Panel

Yit = a + b1X1it + b2X2it

+ b3X3it + b4X4it +
b5X5it + b6X6it + b7X7it

+ e
Keterangan:
Y   = Penyaluran
Kredit Bank Umum
a    = konstanta
b    = slope
X1 = NPL
X2 = BOPO
X3 = CAR
X4 = DPK
X5 = ROA
X6 = Penempatan dana
pada SBI
X7 = market share
i     = nama bank
umum
t    = periode waktu
e    = residual

1.Secara parsial CAR
dan ROA (+)
signifikan terhadap
kredit, sedangkan,
SBI (-) signifikan
terhadap kredit.
Variabel NPL dan
BOPO (+) tidak
signifikan. DPK (-)
tidak signifikan.

2.Secara simultan
variabel NPL, BOPO,
CAR, DPK, ROA,
SBI, dan market share
berpengaruh terhadap
kredit.

5. Muh. Zakki
Fahruddin
(2009)

Mengkaji
pengaruh inflasi,
CAR, credit risk,
DPK, dan
jaringan
terhadap
pembiayaan
pada bank
umum syariah

Metode: OLS

LnY = a + b1X1 + b2X2

+ b3X3(t-1) + b4LnX4 +
X5 + e

Keterangan:
Y   = total pembiayaan
a    = konstanta
b    = slope
X1 = inflasi
X2 = CAR
X3 = Credit Risk
X4 = DPK
X5 = jaringan
e    = residual

1.Secara parsial inflasi,
DPK, dan jaringan (+)
signifikan, sedangkan
CAR dan credit risk
(-) signifikan terhadap
pembiayaan bank
umum syariah.

2.Secara simultan
variabel bebas
berpengaruh terhadap
pembiayaan bank
syariah.
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Lanjutan Tabel 2

No Penelitian Objek Penelitian Metode dan Model Hasil Penelitian
6. Nugroho

Heri
Pramono
(2013)

Mengkaji
optimalisasi
pembiayaan
berbasis bagi
hasil pada bank
syariah di
Indonesia

Metode: OLS

Y = a + b1X1 + b2X2 +
b3X3 + e

Keterangan:
Y   = Pembiayaan Bagi
hasil
a    = konstanta
b    = slope
X1 = deposito
mudharabah
X2 = spread bagi hasil
X3 = tingkat bagi hasil
e    = residual

1.Secara parsial
deposito mudharabah
dan spread bagi hasil
(+) signifikan,
sedangkan tingkat
bagi hasil tidak
berpengaruh terhadap
pembiyaaan bank
syariah di Indonesia

2.Secara simultan
deposito mudharabah,
spread bagi hasil, dan
tingkat bagi hasil
berpengaruh terhadap
pembiayaan bank
syariah

7. Mas’udi
Faridathus
Shafiyah
(2013)

Mengkaji
pengaruh
instrumen
moneter syariah
terhadap
pembiayaan
investasi di PT
Bank Muamalat
Indonesia Tbk.

Metode: Vector
Autoregression

INVt = ƒ(SBISt-1,
PUAS t-1, DPK t-1, PLS
t-1, MARGINt-1, NPFt-
1)

Atau matriks= +

1.Berdasarkan hasil
estimasi
menggunakan
VAR/VECM dalam
jangka pendek hanya
variabel INV yang
mempengaruhi
pembiayaan investasi.

2.Pada jangka panjang
instrumen moneter
PUAS lag 1 (-)
signifikan, sedangkan
variabel DPK lag 1,
margin lag 1, PLS lag
1, dan NPF lag 1 (+)
signifikan terhadap
pembiayaan investasi

8. Aristantia
Radis
Agista
(2015)

Mengkaji
pengaruh DPK,
CAR, NPF, dan
ROA terhadap
pembiayaan di
PT Bank
Muamalat
Indonesia Tbk.
Periode 2007-
2013

Metode: OLS

logY = a + b1X1 +
b2X2 + b3X3 + b4X4 + e

Keterangan:
logY = Pembiayaan
a = konstanta
b = slope
X1 = DPK
X2 = CAR
X3 = NPF
X4    = ROA
e = residual

1.Secara parsial DPK
(+) signifikan, ROA (-
) signifikan,
sedangkan CAR dan
NPF tidak
berpengaruh.

2.Secara simultan
variabel DPK, CAR,
NPF, dan ROA
berpengaruh terhadap
pembiayaan.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data panel yang merupakan gabungan antara

data individu (cross section) dan data runtun waktu (time series), diperoleh dari

laporan keuangan Bank Umum Syariah devisa di Indonesia. Observasi yang

digunakan terdiri dari 4 Bank Umum Syariah, yaitu BMI, BSM, BNIS, dan BSMI

dengan rentang waktu Juni 2010 sampai Juni 2015.

Tabel 3.  Deskripsi Data Input

Variabel Satuan
Pengukuran

Simbol Selang
Periode
Runtun
Waktu

Sumber Data

Pembiayaan Bank
Umum Syariah

Jutaan
Rupiah

FIN Kuartal Laporan Publikasi
Bank Umum Syariah
Devisa, BI

DPK Bank Umum
Syariah

Jutaan
Rupiah

DPK Kuartal Laporan Publikasi
Bank Umum Syariah
Devisa, BI

NPF Bank Umum
Syariah

Persen NPF Kuartal Laporan Publikasi
Bank Umum Syariah
Devisa, BI

ROA Bank Umum
Syariah

Persen ROA Kuartal Laporan Publikasi
Bank Umum Syariah
Devisa, BI

Inflasi di Indonesia Persen INF Kuartal Data Inflasi
Berdasarkan IHK, BI
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B. Batasan Operasional Variabel

Batasan operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1.) Pembiayaan (FIN) sebagai variabel terikat adalah jumlah pembiayaan yang

disalurkan dengan akad musyarakah. Data diperoleh dari laporan publikasi

Bank Umum Syariah devisa di Indonesia tahun 2010-2015. Data pembiayaan

yang digunakan dalam satuan jutaan rupiah.

2.) Dana Pihak Ketiga (DPK) yang digunakan adalah jumlah dana yang berhasil

dihimpun oleh Bank, yaitu berupa deposito mudharabah. Data diperoleh dari

laporan publikasi Bank Umum Syariah devisa di Indonesia tahun 2010-2015.

Data pembiayaan yang digunakan dalam satuan jutaan rupiah.

3.) Non Performing Financing (NPF) adalah rasio pembiayaan macet pada

masing-masing Bank Umum Syariah devisa. Data diperoleh dari laporan

publikasi Bank Umum Syariah devisa di Indonesia tahun 2010-2015. Satuan

yang digunakan adalah persen.

4.) Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan profitabilitas

perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam penelitian ini data diperoleh

dari laporan publikasi Bank Umum Syariah devisa di Indonesia tahun 2010-

2015. Satuan yang digunakan adalah persen.

5.) Inflasi (INF) yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi berdasarkan

IHK. IHK mengukur harga sekumpulan barang tertentu (seperti bahan

makanan pokok, sandang, perumahan, dan aneka barang dan jasa).
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Data diperoleh dari website resmi Bank Indonesia. Satuan yang digunakan

adalah persen.

C. Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif

kuantitafif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendukung hasil dari analisa

kuantitatif serta analisis statistik untuk mengetahui keterkaitan hasil perhitungan

dengan menggunakan teori-teori pendukung dan data yang berhubungan dengan

penelitian. Sedangkan, analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh

dari variabel bebas dan terikat secara parsial maupun simultan. Alat analisis atau

software yang digunakan dalam menganalisis data yaitu Microsoft Excel 2007,

kemudian data diolah menggunakan E-Views 6. Model analisis yang digunakan

adalah analisis regresi data panel.

Model untuk data panel (pooled data) yang digunakan dalam penelitian ini

adalah: FIN = ( , , , )
AtauLnFIN = β + β LnDPK + β + β + β INF + ε

Keterangan:

FIN = Pembiayaan Musyarakah

DPK = Dana Pihak Ketiga

NPF = Non Performing Financing

ROA = Return On Asset
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INF = Inflasi berdasarkan IHK

Ln = Logaritma natural

i = jenis Bank Syariah

t = waktu

β0 = koefisien intersep

β1, β2, β3, β4 = koefisien slope atau kemiringan

= kesalahan pengganggu (standard error)

Pemodelan dalam penelitian ini menggunakan model double log, yaitu semua

variabel diubah dalam bentuk persen. Penggunaan model logaritma natural (ln)

bertujuan untuk menghasilkan nilai standar error yang lebih kecil, sehingga hasil

estimasi mendekati kenyataan.

D. Prosedur Analisis Data

1. Regresi Data Panel

Menurut Widarjono (2013) regresi data panel secara umum akan menghasilkan

intersep dan slope koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan, sehingga

sangat bergantung dari asumsi yang akan digunakan. Terdapat beberapa

kemungkinan yang akan muncul:

1.) Diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu

(perusahaan) dan perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh variabel

gangguan.

2.) Diasumsikan slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antar individu.
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3.) Diasumsikan slope tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu  maupun

antar individu.

4.) Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar individu.

5.) Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu.

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam mengestimasi model regresi

dengan data panel, yaitu pendekatan Common Effect, Fixed Effect, dan Random

Effect.

1.1. Pendekatan Common Effect

Pendekatan Common Effect merupakan teknik yang paling sederhana untuk

mengestumasi data panel, yaitu dengan mengabungkan data tersebut dan

menggunakan metode OLS (Widarjono, 2013). Pendekatan ini tidak

memperhatikan dimensi individu maupun waktu, sehingga perilaku data antar

perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu.

Model dari pendekatan ini adalah sebagai berikut:

Y = β + β + β + β + β + ε
Keterangan:

β0 = koefisien intersep

β1, β2, β3, β4 = koefisien slope atau kemiringan

Yit = variabel terikat untuk individu ke-i dan unit waktu ke-t

X1it, X2it, X3it, X4it = variabel bebas untuk individu ke-i dan unit waktu ke-t
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Pendekatan ini memiliki kekurangan, karena mengasumsikan intersep dan slope

sama untuk semua sampel. Asumsi tersebut menyebabkan kurang mampu untuk

menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.

1.2. Pendekatan Fixed Effect

Pendekatan Fixed Effect mengasumsikan bahwa adanya perbedaan antar individu

(perusahaan), hal ini dapat dilihat dari intersep yang berbeda di dalam persamaan

(Widarjono, 2013). Cara dalam mengestimasikan model adalah dengan

menggunakan variabel dummy. Perbedaan karakteristik perusahan dalam metode

ini hanya mengasumsikan intersep yang berubah antar individu dan tetap antar

waktu, namun slope tetap antar perusahaan maupun antar waktu. Model estimsasi

ini juga disebut Least Square Dummy Variables (LSDV). Model dengan

pendekatan variabel dummy adalah sebagai berikut:

Y = β + β + β + β + β + β D + β + β + β + ε
Keterangan:

β0 = koefisien intersep

β1, β2, β3, β4 = koefisien slope atau kemiringan

Yit = variabel terikat untuk individu ke-i dan unit waktu ke-t

X1it, X2it, X3it, X4it = variabel bebas untuk individu ke-i dan unit waktu ke-t

D1i, D2i, D3i, D4i = 1 untuk perusahaan yang berpengaruh, 0 untuk yang

lainnya
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1.3. Pendekatan Random Effect

Penggunaan variabel dummy dalam pendekatan Fixed Effect akan mengurangi

derajat bebas, sehingga pada akhirnya akan mengurangi efisiensi parameter

(Widarjono, 2013). Data panel dalam model ini akan diestimasi dengan

menggunakan variabel gangguan, dimana variabel gangguan mungkin saling

berhubungan antar waktu dan antar individu. Model Random Effect

menyempurnakan model Fixed Effect. Bentuk dari model Random Effect sebagai

berikut:Y = β + β + β + β + β + ε
Ketentuan:

β0i dalam model Random Effect tidak tetap (nonstokastik) tetapi bersifat acak atau

random. Sehingga, model Random Effect dapat ditulis menjadi:

β0i = + µ i dimana i = 1, 2....n

adalah parameter yang tidak diketahui yang menunjukkan rata-rata intersep

populasi dan µ i adalah variabel gangguan yang bersifat random yang menjelaskan

adanya perbedaan perilaku perusahaan secara individu.

Variabel µ i memiliki karakteristik sebagai berikut:( ) = 0 dan var ( ) =Sehingga E ( ) = dan var ( ) =
Kedua persamaan disubstitusi, maka akan menghasilkan persamaan baru sebagai

berikut:
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Y = 0 + μ + β + β + β + β + ε= 0 + β + β + β + β + (ε + μ )= 0 + β + β + β + β +
Persamaan baru memiliki dua variabel gangguan, yaitu ε dan μ . Variabel

gangguan untuk secara menyeluruh adalah ε , sedangkan μ adalah variabel

gangguan secara individual. Variabel gangguan μ adalah berbeda antar individu

tetapi tetap antar waktu.

Terdapat beberapa pertimbangan yang dapat digunakan dalam memilih metode

terbaik antara Fixed Effect dengan Random Effect, yaitu sebagai berikut (Gujarati,

2012):

1.) Bila T (banyaknya unit time series) besar, sedangkan N (jumlah unit cross

section) kecil, maka hasil Fixed Effect dan Random Effect tidak jauh berbeda,

sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung, yaitu

Fixed Effect.

2.) Bila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda

jauh. Apabila diyakini unit cross section yang dipilih dalam penelitian

diambil secara acak, maka Random Effect harus digunakan. Sebaliknya,

apabila diyakini bahwa unit cross section yang dipilih dalam penelitian tidak

diambil secara acak, maka harus menggunakan Fixed Effect.

3.) Apabila komponen error individual (ε) berkorelasi dengan variabel bebas,

maka parameter yang diperoleh dengan Fixed Effect tidak bias.



64

4.) Apabila N besar dan T kecil, kemudian asumsi yang mendasari Random

Effect terpenuhi, maka Random Effect lebih efisien dibandingkan Fixed

Effect.

2. Pemilihan Metode Regresi Data Panel

2.1. Uji Chow

Pemilihan model terbaik antara Common Effect dan Fixed Effect menggunakan uji

chow, yaitu dengan menggunakan uji F statistik (Widarjono, 2013). Uji F statistik

yang dilakukan merupakan uji perbedaan dua regresi. Adapun uji F statistik

sebagai berikut:

Rumus Uji F:

= ( − )/( )( − )
Keterangan:

SSRR = Sum of Square Residual yang diperoleh dari estimasi data panel dengan

metode Common Effect

SSRU = Sum of Square Residual yang diperoleh dari estimasi data panel dengan

metode Fixed Effect

q = pembatasan di dalam model tanpa variabel dummy

N = jumlah observasi

k = jumlah parameter dalam model Fixed Effect
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Hipotesis untuk uji chow adalah sebagai berikut:

H0 : Intersep sama (Model Common Effect)

Ha : Intersep berbeda (Model Fixed Effect)

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

(1) H0 ditolak, jika F-statistik > F-tabel ; -F-statistik < F-tabel, artinya bahwa

model Fixed Effect lebih tepat daripada Common Effect.

(2) H0 diterima, jika F-statistik ≤ F-tabel ; -F-statistik ≥ F-tabel, artinya bahwa

model Common Effect lebih tepat daripada Fixed Effect.

2.2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model terbaik antara Fixed Effect dan

Random Effect (Widarjono, 2013). Hipotesis untuk pengujian ini adalah sebagai

berikut:

H0 : Metode OLS dan GLS konsisten tetapi OLS tidak efisien

Ha : Metode OLS konsisten dan GLS tidak konsisten

Uji Hausman dilakukan dengan melihat nilai chi square statistic dengan ketentuan

degree of freedom(df=k), k adalah jumlah koefisien variabel yang diestimasi.

Hasil pengujian yang signifikan akan menolak H0, artinya model yang dipilih

adalah Fixed Effect dan jika hasilnya tidak signifikan maka model yang dipilih

adalah Random Effect.
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3. Pengujian Hipotesis

3.1. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh masing-masing variabel

bebas. Menurut Gujarati (2012), prosedur uji t terdiri dari:

1.) Membuat hipotesa null (H0) dan hipotesa alternatif (Ha)

2.) Menentukan tingkat keyakinan dan daerah kritis (df = n-k-1)

3.) Keputusan untuk menerima atau menolak (H0) didasarkan pada perbandingan

antara t-statistik dengan t-tabel (nilai kritis)

Kriteria penggujiannya adalah sebagai berikut:

(1) H0 ditolak, jika t-statistik > t-tabel ; -t-statistik < t-tabel, artinya bahwa

variabel bebas berpengaruh singnifikan terhadap variabel terikat.

(2) H0 diterima, jika t-statistik ≤ t-tabel ; -t-statistik ≥ t-tabel, artinya bahwa

variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Uji t untuk masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai

berikut:

1.) Dana Pihak Ketiga∶ ≤ 0, maka variabel Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap jumlah

pembiayaan pada Bank Umum Syariah∶ > 0, maka variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap

jumlah pembiayaan pada Bank Umum Syariah



67

2.) Non Performing Financing∶ ≤ 0, maka variabel Non Performing Financing tidak berpengaruh

terhadap jumlah pembiayaan pada Bank Umum Syariah∶ > 0, maka variabel Non Performing Financing berpengaruh positif

terhadap jumlah pembiayaan pada Bank Umum Syariah

3.) Return On Asset∶ ≥ 0, maka variabel Return On Asset tidak berpengaruh terhadap jumlah

pembiayaan pada Bank Umum Syariah∶ < 0, maka variabel Return On Asset berpengaruh negatif terhadap jumlah

pembiayaan pada Bank Umum Syariah

4.) Inflasi berdasarkan IHK∶ ≤ 0, maka variabel Inflasi berdasarkan IHK tidak berpengaruh terhadap

jumlah pembiayaan pada Bank Umum Syariah∶ > 0, maka variabel Inflasi berdasarkan IHK berpengaruh positif terhadap

jumlah pembiayaan pada Bank Umum Syariah

3.2. Uji F

Pengujian hipotesis secara keseluruhan dengan menggunakan uji F. Penggunaan

tingkat kepercayaan bergantung keinginan peneliti, yaitu 0,01 (1%) ; 0,05 (5%),

dan 0,10 (10%). Daerah kritis ditentukan dengan df 1 = (k-1) dan df 2 = (n-k-1),

dimana k adalah jumlah variabel bebas. Menurut Gujarati (2012) nilai uji statistik

dari data yang ada digunakan untuk membuat keputusan menolak H0. Uji F

dilakukan dengan membandingkan F statistik dengan F tabel.
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Berikut adalah prosedur Uji F:

1.) Menetukan H0 dan Ha.

2.) Menentukan tingkat keyakinan dan daerah kritis.

3.) Menentukan nilai F tabel kemudian membandingkan nilai F tabel dan nilai F

statistik.

Hipotesis yang dirumuskan adalah:

1.) ∶ : : : = 0, secara bersama-sama variabel bebas tidak

berpengaruh terhadap variabel terikat.

2.) ∶ : : : ≠ 0, secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh

terhadap variabel terikat.

Keputusan untuk menolak atau menerima H0 diperoleh dari perbandingan antara

F-statistik dan F-tabel adalah sebagai berikut:

(1) H0 ditolak, jika F-statistik > F-tabel, artinya bahwa semua variabel bebas

berpengaruh singnifikan terhadap variabel terikat.

(2) H0 diterima, jika F-statistik ≤ F-tabel, artinya bahwa semua variabel bebas

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penawaran pembiayaan musyarakah di masing-masing Bank Umum Syariah

Devisa yang ada di Indonesia.

2. Variabel Non Performing Financing berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap penawaran pembiayaan musyarakah di masing-masing Bank Umum

Syariah Devisa yang ada di Indonesia.

3. Variabel Return On Asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penawaran pembiayaan musyarakah di masing-masing Bank Umum Syariah

Devisa yang ada di Indonesia.

4. Variabel inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penawaran

pembiayaan musyarakah di masing-masing Bank Umum Syariah Devisa yang

ada di Indonesia.

5. Secara bersama-sama variabel Dana Pihak Ketiga, Non Performing

Financing, Return On Asset dan inflasi berpengaruh terhadap penawaran

pembiayaan musyarakah di Bank Umum Syariah Devisa.
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6. Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien intersep

penawaran pembiayaan musyarakah di Bank Umum Syariah Devisa memiliki

nilai berbeda. Dari koefisien intersep masing-masing bank, Bank Muamalat

Indonesia memiliki nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan bank

lain. Sedangkan, Bank Syariah Mega Indonesia memiliki nilai koefisien

intersep yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bank lain.

B.  Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai penawaran pembiayaan

musyarakah di Bank Umum Syariah Devisa, maka saran yang diberikan adalah:

1. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan musyarakah sebaiknya

mengetahui dengan baik pertimbangan Bank Umum Syariah dari sisi internal

dalam menyalurkan pembiayaan, seperti jumlah Dana Pihak Ketiga, NPF,

dan ROA,serta kondisi perekonomian atau inflasi di Indonesia.

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan merubah atau menambah cakupan

penelitian menjadi bank lain selain Bank Umum Syariah Devisa, sehingga

melengkapi hasil penelitian ini. Serta memasukkan variabel lain yang

diperkirakan memiliki pengaruh terhadap penawaran pembiayaan

musyarakah baik di Bank Umum Syariah Devisa maupun di Bank lainnya di

Indonesia.
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