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ABSTRAK 
 
 

 

PENGARUH LIKUIDITAS DAN MARGIN BAGI HASIL TERHADAP 

KREDIT BERMASALAH  PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA  

 
 
 

 

Oleh: 
 

 

Deanita Rahmalia Alawi 
 
 
 
 

Bank Syariah adalah badan usaha yang menjalankan fungsi intermediasinya 

(penghubung) berdasarkan prinsip syariah atau dengan kata lain bank yang dalam 

aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana memberikan 

imbalan atas dasar prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Finance to Deposit Ratio (FDR) 

dan Margin Bagi Hasil (NIM) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) di perbankan 

syariah Indonesia. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 11 bank. Teknik analisis 

data menggunakan regresi linier berganda dengan pogram SPSS 18. Model 

penelitian yang digunakan telah memenuhi syarat uji asumsi klasik. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa Finance to Deposit Ratio (FDR) memberikan 

pengaruh positif terhadap kredit bermasalah (NPF). Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa margin bagi hasil (NIM) memberikan pengaruh negatif terhadap kredit  

bermasalah (NPF). Bagi manajemen perbankan, agar lebih berhati-hati dalam 

memberikan kredit kepada nasabahnya dan lebih selektif dalam memberikan 

kredit, sehingga naiknya kredit tidak akan menyebabkan kenaikan risiko kreditnya 

yang berdampak pada kinerja keuangan bank sendiri. 
 
 
 

 

Kata Kunci: Finance to Deposit Ratio (FDR),  Margin Bagi Hasil (NIM),  Net 

Performing Finance (NPF). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 

 

THE INFLUENCE OF LIQUIDITY AND MARGIN FOR RESULTS 

AGAINST CREDIT RISK ON ISLAMIC BANKING IN INDONESIA 

 
 
 

 

By : 
 

 

Deanita Rahmalia Alawi 
 
 
 
 

Islamic banking is a business entity that runs the it function (liaison) based on sharia 

principles or in other words the bank in its activities, both gathering together the 

funds as well as channeling funds provide rewards on the basis of the principles of 

the Sharia. The purpose of this research is to know the extent of the influence of the 

variable Finance to Deposit Ratio (FDR) and the Margin for the results (NIM) 

against credit risk (NPF) in Islamic banking Indonesia. The population in this study a 

number of 11 banks. Data analysis techniques using multiple linear regression with 

SPSS 18 pogram. The research model used has been a classic assumption test to 

qualify. The test results show that Finance to Deposit Ratio (FDR) provide positive 

influence against credit risk (NPF). The test results showed that the margin for the 

results (NIM) gives negative influence against credit risk (NPF). For the 

management of banking, to be more cautious in giving credit to its customers and 

more selective in giving credit, so the rise in credit will not cause a rise in credit risks 

that have an impact on the bank's own financial performance. 

 
 
 
 

 

Kata Kunci: Finance to Deposit Ratio (FDR),  Margin Bagi Hasil (NIM),  Net 

Performing Finance (NPF). 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Sebagai lembaga mediasi sektor keuangan, bank memiliki peran penting dalam 

perekonomian. Mediasi keuangan pada sektor perbankan tentu sangat penting bagi 

setiap negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sistem perbankan yang digunakan 

adalah dual banking sistem dimana beroperasi dua jenis usaha bank yaitu bank 

syariah dan bank konvensional. Kebijakan yang diambil pemerintah melalui Bank 

Indonesia tentu berbeda untuk kedua jenis bank tersebut. 

 

Bank Syariah adalah badan usaha yang menjalankan fungsi intermediasinya 

(penghubung) berdasarkan prinsip syariah atau dengan kata lain bank yang dalam 

aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana memberikan 

imbalan atas dasar prinsip syariah. 

 

TABEL 1.1 DAFTAR PERBANKAN DI INDONESIA 

NO. Perbankan Jumlah bank 

1. Perbankan Konvensional 81 

2. Perbankan Syariah 11 

Sumber : www.bi.go.id dan www.sahamok.com 

 

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa perbankan syariah jumlah nya masih jauh di 

bawah bank konvensional. Namun, hal itu tidak membuat bank syariah tidak 

http://www.bi.go.id/
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diminati oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diberikan dari sistem perbankan 

syariah membuat para masyarakat melirik ke bank syariah.  

 

TABEL 1.2 PERBANDINGAN BANK SYARIAH DAN BANK 

KONVENSIONAL 

 

No. Bank Syariah Bank Konvensional 

1. Prinsip bagi hasil Membungakan uang 

2.  Mengunakan istilah jual-beli Menggunakan istilah pinjam-

meminjam 

3. Bentuk hubungan kemitraan Bentuk hubungan debitur-kreditur 

 

Pada Tabel 1.2 bank syariah dan bank konvensional memiliki beberapa 

perbedaan. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional didasari oleh 

prinsip yang dianut oleh masing-masing bank itu sendiri. Baik bank syariah 

maupun bank konvensional tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Kesuksesan bank 

disuatu negara akan memberikan dampak positif yang akan membantu 

memajukan perkembangan ekonomi suatu negara.  

 

Keberadaan bank secara merata ada disetiap daerah dan terintegerasi dengan baik, 

maka akan mempunyai dampak pada perkembangan positif ekonomi suatu negara. 

Adanya perbankan pemerintah dan masyarakat sangat membutuhkan dana yang 

ada pada perbankan, dan menguntungkan juga bagi perbankan. 

 

Berdasarkan statusnya, bank di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu bank devisa 

dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank umum yang dapat melakukan 

kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia (foreign exchange bank). Sedang Bank non-devisa adalah bank 
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umum yang tidak dapat melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (foreign exchange bank). 

 

TABEL 1.3 BANK UMUM SYARIAH BERDASARKAN STATUSNYA 

 

NO. STATUS JUMLAH 

1. Bank syariah devisa 5 

2 Bank syariah non devisa 8 

Sumber : www.infosyariah.com 

Pada Tabel 1.3 Bank syariah yang masuk dalam kategori bank devisa yaitu : PT. 

Bank Muamalat Indonesia, Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Mega 

Syariah Indonesia, PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk, PT. Bank BNI Syariah. 

Bank syariah yang masuk dalam kategori bank non-devisa yaitu : PT. Bank 

BRISyariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank Victoria Syariah, PT. BCA 

Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Maybank Syariah Indonesia, PT. 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, PT. Bank Aceh Syariah. 

 

Secara teori perbankan syariah merupakan bank independen yang terpisah dari 

sistem bunga yang berlaku pada bank umum. Seharusnya kondisi tingkat bunga 

tidak akan terpengaruh secara langsung kepada industri bank syariah. 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur 

keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 

1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi 

karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan 

sistem syariah dapat tetap berdiri dan mampu bertahan. 

 

Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat Indonesia melewati 

krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin 

http://www.infosyariah.com/
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meningkat dan tidak menerima sama sekali bantuan dari pemerintah bahkan 

mampu memperoleh laba Rp. 300 milliar lebih. Tidak hanya itu, pada saat krisis 

keuangan global pada tahun 2008, bank syariah kembali membuktikan daya 

tahannya dari krisis. Bank syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, 

kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat 

berharga, peminjam dan para penyimpan dana (Statistik Perbankan Syariah). 

 

TABEL 1.4 DATA KREDIT BERMASALAH BANK SYARIAH TAHUN 

2014 – 2016 ( DATA DALAM PERSEN ) 

 

Bulan 2014 2015 2016 

Desember 4,42 4,84 4,33 

November 4,68 5,13 4,86 

Oktober 4,80 5,16 4,58 

September 4,67 5,14 4,67 

Agustus 5,55 5,30 4,58 

Juli 5,32 5,30 4,31 

Juni 5,68 5,09 3,90 

Mei 6,17 5,44 4,02 

April 5,48 5,20 3,48 

Maret 5,35 5,49 3,22 

Februari 5,59 5,83 3,53 

Januari 5,46 5,56 3,01 

Sumber : www.ojk.go.id (data diolah) 

 

Pada tabel diatas dari tahun 2014-2016 kredit bermasalah pada bank syariah 

mengalami ketidakstabilan atau biasa disebut fluktuatif. Rata-rata dari tahun 

2014-2015 mengalami kenaikan, tetapi pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus  

mengalami penurunan. Namun dari rentan tahun 2015-2016 mengalami 

penurunan pada setiap bulan nya. Beberapa hal mungkin saja terjadi pada tahun 

2015-2016 yang mempengaruhi kredit bermasalah pada bank syariah itu sendiri.  

 

Kredit bermasalah pada perusahaan perbankan syariah dapat dilihat dengan 

melakukan analisis dalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan 

http://www.ojk.go.id/
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merupakan laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Tujuan analisis laporan 

keuangan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat 

dijadikan pertimbangan investor, kreditur, dan pemberi pinjaman dalam 

mengambil keputusan untuk terlibat dengan perusahaan tersebut menurut 

(Harahap, 2006). Untuk mengukur bermasalah atau tidaknya kredit perusahaan 

dapat dilakukan dengan Non Performing Finance (NPF) . 

 

Kredit bermasalah (NPF) adalah kredit yang masuk kedalam kategori kredit 

kurang lancar, diragukan, dan macet. Non Performing Finance (NPF) sangat 

mempengaruhi tingkat kesehatan bank, karena menunjukkan kualitas aktiva 

produktif rendah. Artinya semakin besar tingkat NPF semakin rendah kualitas 

aktiva produktif, semakin bank dikatakan tidak sehat. Kredit bermasalah akan 

berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali 

dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. 

Artinya bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada 

penurunan pendapatan secara total. 

 

Salah satu bentuk dari risiko kredit adalah kredit bermasalah. Kredit bermasalah 

menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami 

risiko kegagalan, bahkan menunjukkan bahwa bank akan memperoleh rugi yang 

potensial.Adanya kredit bermasalah akan mengurangi jumlah persediaan kas 

sehingga jumlah kas yang berada di bank akan sedikit, karena jumlah arus kas 

yang seharusnya diterima, yang berasal dari kredit yang diberikan atau surat-surat 

berharga yang dimiliki (financial claims), misalnya obligasi, tidak dibayar secara 

penuh. 
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Munculnya kredit bermasalah, maka tingkat perputaran kas pada bank akan 

semakin kecil. Bahkan jika kredit bermasalah sangat besar, maka perputaran kas 

bank terhenti dan seluruh dampak positif yang dapat ditimbulkan oleh penyaluran 

kredit tidak dapat terjadi. Ini dikarenakan pendapatan operasional dari pemberian 

kredit sangat kecil karena kas yang seharusnya diterima oleh bank dari penyaluran 

kredit tidak diterima secara penuh. Selain itu bank syariah memberikan 

pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal dan 

bank mendapatkan bagi hasil atas pembiayaan tersebut. Dalam proses penyaluran 

pembiayaan tersebut tidak terlepas dari risiko pembiayaan. 

 

Untuk bisa survive bank juga harus menjaga tingkat likuiditas. Yaitu kemampuan 

bank untuk memenuhi kewajibannya pada semua pihak yang mencairkan atau 

menarik simpanannya sewaktu-waktu, agar bank tersebut tidak kehilangan 

kepercayaan dari masyarakat. Penyaluran kredit yang mengalami kredit 

bermasalah akan mempengaruhi likuiditas. Karena munculnya kredit bermasalah, 

kas yang seharusnya masuk dan menambah likuiditas bank tidak terjadi, sehingga 

mengakibatkan bank tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. 

 

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tingkat likuiditas bank dianggap sehat 

apabila LDR 85%-110%. Loan to Deposit Ratio (LDR)/Finance to deposit Ratio 

(FDR) adalah merupakan perbandingan jumlah pinjaman yang diberikan dengan 

simpanan masyarakat. Dalam perbankan syariah variabel yang dipakai untuk 

mengukur tingkat likuiditas yaitu FDR.  
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Peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa kemampuan likuiditas bank dapat 

diproksikan dengan FDR yaitu perbandingan antara kredit dengan Dana Pihak 

Ketiga (DPK). Besarnya FDR sebuah bank, mampu menggambarkan besar 

peluang munculnya kredit. Artinya semakin tinggi FDR sebuah bank, maka 

semakin tinggi pula peluang risiko kredit yang akan terjadi, dan sebaliknya. 

 

Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda-beda tergantung antara lain pada 

kekhususan usaha bank, besarnya bank dan sebagainya. Untuk menilai cukup 

tidaknya likuiditas suatu bank dengan menggunakan ukuran-ukuran yang perlu 

diteliti apakah bank telah memperhitungkan berbagai aspek yang berkaitan 

dengan kewajibannya.  

 

Hasil pengukuran jauh beda diatas target dan limitnya berarti tidak tertutup 

kemungkinan bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya 

akan menimbulkan beban biaya yang besar. Sebaliknya bila berada dibawah target 

dan limitnya, maka dapat dikatakan bank memelihara likuid yang berlebihan dan 

akan menimbulkan tekanan terhadap pendapatan bank berupa tingginya biaya 

pemeliharaan kas yang menganggur (Kuncoro dan Suhardjono, 2002). 

 

Untuk mengurangi risiko kredit yang bermasalah, maka bank menggunakan 

spread of interest yang sebagai perantara keuangan bank agar memperoleh 

keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga 

simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga kredit). Sedangkan 

bagi bank jenis syariah tidak dikenal istilah bunga, karena bank syariah 

mengharamkan bunga. Bank syariah keuntungan yang diperoleh dikenal istilah 

bagi hasil atau profit sharing (Kasmir, 2012). 
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Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan, dalam kamus 

ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang 

timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari 

biaya total (total cost). Istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil 

didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan 

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.  

 

Bank syariah sendiri menganut syariat Islam dimana tidak ada nya bunga dalam 

penghitungan keuntungan, tetapi menggunakan metode bagi hasil. Net Imbalan 

(NI) atau Net income margin (NIM) merupakan ukuran spread atau gross margin 

dari aktiva kredit dan investasi dari bank. Rasio NI menunjukkan seberapa besar 

tingkat efisiensi bank dalam mengelola aktiva produktifnya. Semakin tinggi rasio 

NI maka akan semakin tinggi pendapatan/laba yang diterima oleh bank, namun 

semakin besar pula kewajiban bagi hasil kepada nasabah. 

 

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, 

di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari 

pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem profit and 

loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama 

antara pemodal (investor) dan pengelola modal (enterpreneur) dalam menjalankan 

kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di 

dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai 

nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami 

kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. 



9 

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara 

utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan 

upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Berdasarkan 

latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti membuat suatu 

penelitian dengan judul “PENGARUH LIKUIDITAS DAN MARGIN BAGI 

HASIL TERHADAP KREDIT BERMASALAH PADA PERBANKAN 

SYARIAH DI INDONESIA” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada perbankan 

syariah di Indonesia ? 

2. Apakah margin bagi hasil berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada  

perbankan syariah di Indonesia ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari 

likuiditas dan margin bagi hasil terhadap kredit bermasalah perbankan syariah di 

Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Penelitian diharapkan bermanfaat terutama bagi para debitur maupun kreditur 

bank syariah guna mengetahui bagaimana perubahan suatu kondisi, baik 

internal maupun eksternal perbankan mempengaruhi kinerja bank syariah. 
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Dengan begitu debitur maupun kreditur mempunyai gambaran pada kondisi 

yang bagaimana suatu perbankan dapat menguntungkan sebagai media 

investasi maupun penyedia dana. 

2. Bagi bank syariah diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan 

keputusan terhadap kebijakan pembiayaan maupun ekspansi asset serta untuk 

langkah antisipasi terhadap semua faktor yang nantinya akan mempengaruhi 

kinerja perusahaan. 

3. Bagi akademisi dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu 

ekonomi khususnya manajemen keuangan, melalui pendekatan dan cakupan 

variable yang digunakan, terutama pengaruh kondisi pangsa asset bank 

syariah terhadap kinerja bank syariah yang diukur dari likuiditas nya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

1. Kinerja Keuangan Bank 

 

Setiap pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan sangat berkepentingan 

dengan kinerja perusahaan. Kinerja keuangan bank menurut Abdullah (2003) 

adalah gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode terntentu baik 

menyangkut aspek penghimpun dana maupun penyaluran dana yang biasanya 

diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank. 

Penjelasaan tersebut dapat diketahui bahwa kinerja keuangan bank adalah 

gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut 

aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang tujuannya untuk 

menentukan efektivitas operasional suatu organisasi. 

 

Pengukuran kinerja perbankan dilakukan dengan menggunakan cara mengamati 

hasil yang dicapai oleh bank dengan standart yang ditentukan oleh Bank 

Indonesia, atau hasil perhitungan rata-ratanya. Rasio keuangan perbankan untuk 

mengukur kinerjanya antara lain : Likuiditas, Struktur keuangan, Profitabilitas, 

Aktiva Produktif, Spread, Resiko Usaha dan Efisiensi. 
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2. Kinerja Keuangan Perbankan Syariah 

Kinerja keuangan syariah adalah gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang 

mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu melalui 

aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efesien dan 

efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis 

terhadap terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. 

Informasi fluktuasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan 

dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, disamping itu informasi 

tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektifitas 

perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. 

 

Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam bank tersebut relatif 

mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan 

yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional. 

Bank juga harus terus menjaga kinerjanya dan memelihara kepercayaan 

masyarakat mengingat tugasnya bahwa bank bekerja dengan dana masyarakat 

yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Cara meningkatkan taraf hidup 

rakyat tentu diperlukan modal kepercayaan masyarakat dan kepercayaan ini akan 

diberikan hanya kepada bank yang sehat, oleh karena pihak manajemen bank 

harus berupaya untuk dapat menjaga dan meningkatkan kinerja.  

 

3. Analisis Kinerja Keuangan antara Likuiditas, Margin Bagi Hasil, Kredit 

bermasalah 

 

Kinerja perbankan dapat dilihat melalui berbagai macam variable atau indikator. 

Variabel atau indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan 
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perbankan yang bersangkutan. Apabila kinerja sebuah perbankan publik 

meningkat, nilai keusahaannya akan semakin tinggi. Menurut Ikatan Akuntansi 

Indonesia (IAI, 1995), kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan 

mengevaluasi laporan keuangan. Kinerja merupakan hal penting yang harus 

dicapai oleh setiap perbankan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan 

dari kemampuan perbankan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber 

dananya.  

 

Finance to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

bank untuk memenihi kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga semakin tinggi 

FDR maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu 

menyalurkan kreditnya dengan efektif), dengan meningkatnya laba bank, maka 

kinerja bank juga meningkat. Dengan demikian besar-kecilnya rasio FDR suatu 

bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.  

 

Kemudian Net Income Margin (NIM) adalah rasio yang digunakan untuk 

menunjukkan kemampuan manajemen Bank dalam pengelolaan aktiva produktif 

untuk menghasilkan laba bersih. NIM merupakan ukuran perbedaan antara bunga 

pendapatan yang dihasilkan oleh Bank dan nilai bunga yang diberikan kepada 

pemberi pinjaman. Misalnya bunga tabungan, Deposito dan bunga dana pihak ke 

tiga lainnya. Semakin besar rationya berarti semakin besar pendapatan Bank yang 

diperoleh mencerminkan resiko pasar yang timbul karena adanya pergerakan 

variabel pasar, dimana hal tersebut dapat merugikan bank. Berdasarkan peraturan 

Bank Indonesia salah satu proksi dari risiko pasar adalah suku bunga, yang diukur 

dari selisih antar suku bunga pendanaan (funding) dengan suku bunga pinjaman 
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yang diberikan (lending). Dengan demikian besarnya NIM akan mempengaruhi 

laba-rugi Bank yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja bank tersebut.  

 

Bank dalam menjalankan operasinya tentunya tak lepas dari berbagai macam risiko. 

Risiko usaha bank merupakan tingkat ketidak pastian mengenai suatu hasil yang 

diperkirakan atau diharapkan akan diterima. Non Performing Finance (NPF) 

merupakan rasio keuangan yang bekaitan dengan risiko kredit. Non Performing 

Finance adalah perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang 

di berikan kepada debitur. Bank dikatakan mempunyai NPF yang tinggi jika 

banyaknya kredit yang bermasalah lebih besar daripada jumlah kredit yang diberikan 

kepada debitur. Apabila suatu bank mempunyai NPF yang tinggi, maka akan 

memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya 

lainnya, dengan kata lain semakin tinggi NPF suatu bank, maka hal tersebut akan 

mengganggu kinerja bank tersebut. 

 

4. Financial Intermediary  

 

Keberadaan lembaga perantara keuangan (financial intermediary institution) 

sangat penting dalam suatu sistem perekonomian modern. Bank sebagai suatu 

badan berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary) dari dua 

pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang kekurangan 

dana (defisit unit). Hal ini juga yang menyebabkan lembaga bank disebut sebagai 

lembaga kepercayaan, artinya pihak yang kelebihan dana mempercayakan 

sepenuhnya kepada bank untuk mengelola dananya termasuk menyalurkannya 

kepada pihak yang kekurangan atau memerlukan dana berupa kredit. Wujud 

kepercayaan tersebut dalam bentuk tidak ikut campurnya pihak surplus ini dalam 

menentukan pihak defisit mana yang layak dipercaya (Kasmir dalam Lella 2008). 
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Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, di samping tetap menjaga 

kepercayaan masyarakat dengan menjamin tingkat likuiditas juga beroperasi 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tingkat rentabilitas yang memadai. 

Kunci dari keberhasilan manajemen bank adalah bagaimana bank tersebut bisa 

merebut hati masyarakat sehingga peranannya sebagai financial intermediary 

berjalan dengan baik (Sinungan, 2000). 

 

Financial intermediary untuk mendanai kegiatan rutin di perusahaan, sumber 

dana dari bank relatif lebih murah dan lebih cepat dibandingkan sumber dana dari 

pasar modal. Bank komersil memiliki keunggulan dalam semua jenis pendanaan, 

kecuali kebutuhan dana yang sangat besar. Superioritas bank terjadi karena bank 

memiliki staf yang profesional yang sangat paham tentang teknik analisis kredit 

dan karateristik segmen-segmen pengguna dana.  

 

Fungsi utama bank yakni sebagai financial intermediary atau menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit untuk berbagai tujuan, dan bagi perbankan keuntungan utama memperoleh 

selisih bunga kredit yang diberikan bunga tabungan nasabah disebut spread. Pada 

bank syariah tidak memakai istilah spread melainkan profit sharing atau bagi 

hasil. Bank syariah sendiri menganut prinsip Islam dimana tidak menenal sistem 

bunga melainkan bagi hasil. 

 

5. Pengertian Bank 

Lembaga perantara keuangan dapat dibedakan menjadi dua yaitu lembaga 

perantara keuangan bank dan bukan bank. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 

tentang perubahan atas UUNo.7 Tahun 1992 tentang perbankan, dijelaskan bahwa 
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bank merupakan Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.  

 

Bank umum adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari 

masyarakat (funding) dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit (lending), bank umum juga berfungsi sebagai 

agent of trust, agent of equity, dan agent of development. Bank umum sering 

disebut dengan bank komersial (commercial bank). Jasa yang diberikan bank 

umum bersifat umum, itu artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang 

ada. 

Jenis atau bentuk bank bermacam-macam,tergantung pada cara penggolongannya. 

Penggolongan dapat dilakukan berdasar hal-hal sebagai berikut: 

a. Jenis bank berdasarkan Undang-Undang. 

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang perubahan 

UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu : 

1) Bank Umum dan, 

2) Bank Perkreditan Rakyat. 

b. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya. 

1) Bank milik negara (badan uasaha milik negara atau BUMN). 

2) Bank milik pemerintah daerah (badan usaha milik daerah atau BUMD). 

3) Bank milik swasta nasional. 

4) Bank milik swasta campuran (nasional dan asing). 



17 

5) Bank milik asing (cabang atau perwakilan). 

 

c. Jenis bank berdasarkan penekanan kegiatannya 

1) Bank retail (retail banks). 

2) Bank korporasi (corporate banks). 

3) Bank pedesaan ( rural banks). 

4) Bank pembangunan (development banks). 

 

d. Jenis bank berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha. 

1) Bank konvensional 

2) Bank berdasarkan prinsip syariah 

 

e. Jenis bank berdasarkan status 

1) Bank devisa 

2) Bank non devisa 

 

Sri Y. Susilo dkk (2006) menyatakan bahwa, secara umum fungsi utama bank 

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada 

masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara 

lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai agent of trust, agent of development, dan 

agent of services: 

 

a. Agent of Trust 

Landasan dalam menjalankan kegiatan perbankan adalah trust atau 

kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. 

Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh 

unsur kepercayaan. 
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b. Agent of Development 

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana sangat diperlukan 

untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank 

tersebut memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, 

dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi 

distribusi- konsumsi berkaitan dengan penggunaan uang. 

c. Agent of Sevices. 

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank 

juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada 

masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan 

kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. 

 

6. Bank Syariah 

Menurut UU RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang 

perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat  

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak (Kasmir 2005). 

 

Bank Syariah adalah sistem perbankan dalam Ekonomi Islam didasarkan pada 

konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Disini artinya siapa yang 

ingin mendapatkan hasil dari tabungannya,  juga harus bersedia mengambil risiko. 

Bank-bank syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan 

pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini 

mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek 



19 

kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi 

bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Bank Islam menolak bunga sebagai 

biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi (Karim, 2004). 

 

Menurut Perwataatmadja dan Antonio (2001) Bank Islam atau yang selanjutnya 

disebut bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan 

pada bunga. Bank ini usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa 

lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. 

 

Selanjutnya Muhamad (2005), menyatakan bank adalah lembaga perantara 

keuangan atau biasa yang disebut finacial intermediary artinya lembaga bank 

adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh 

karena itu usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang 

merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan usaha 

bank akan selalu terkait dengan komoditas antara lain: 

a. Memindahkan uang 

b. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran 

c. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya 

d. Membeli dan menjual surat-surat berharga 

e. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang 

f. Memberi jaminan bank 

 

Dalam melaksanakan investasinya, bank syariah memberi keyakinan bahwa dana 

mereka sendiri (equity), serta dana lain yang tersedia untuk investasi, 
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mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi 

masyarakat. Menurut Muhamad (2005) dalam menjalankan usahanya minimal 

bank syariah mempunyai lima prinsip operasional yang terdiri atas: prinsip titipan 

murni, bagi hasil, prinsip jual beli dan margin keuntungan, prinsip sewa, dan 

prinsip fee (jasa). Adapun fungsi dari bank syariah antara lain sebagai berikut 

menurut Harahap (2005): 

 

a. Manajer Investasi 

Salah satu fungsi bank yang penting adalah sebagai manajer investasi, 

maksudnya adalah bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik 

dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang 

diterima sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme 

dari bank syariah. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah 

diharapkan mendapatkan hasil yang mempunyai implikasi langsung kepada 

pemilik dana. Jika investasi yang dilakukan bank syariah mengalami 

pembayaran yang tidak lancar, bahkan sampai macet, bisa mengakibatkan 

pendapatan yang diperoleh kecil dan pendapatan pemilik dana menjadi kecil 

pula. 

b. Investor 

Bank syariah menginvestasikan dana dengan jenis dan pola investasi yang 

sesuai dengan syariah. Investasi tersebut meliputi akad Murabahah, Sewa-

menyewa, Musyarakah, akad Mudharabah, akad Salam, memperdagangkan 

produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjual 

belikan, keuntungan dibagikan setelah bank menerima bagian keuntungan 

yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad. 
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c. Jasa Keuangan 

Bank syariah menjalankan fungsi sebagai pemberi jasa keuangan, misalnya 

memberi jasa kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, jasa untuk 

memperoleh imbalan atas dasar sewa, dan sebagainya. Hanya saja yang 

sangat diperhatikan adalah prinsip syariah tidak boleh dilanggar. 

d. Fungsi Sosial 

Konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank Islam memberikan 

pelayanan sosial apakah melalui dana Qard (pinjaman kebajikan) atau zakat 

dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Disamping itu 

konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan 

peran penting didalam pengembangan sumber daya manusianya dan 

memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial. 

 

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah 

untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan 

lembaga keuangan syariah harus menghindari (Muhamad, 2005): 

a. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya: 

1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti 

keberhasilan usaha. 

2) Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya 

terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang 

mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan 

tersebut hanya karena berjalannya waktu. 
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3) Menghindari penggunaan sitem perdagangan/penyewaan barang ribawi 

dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan 

baik kuantitas maupun kualitas. 

4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas 

hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara 

sukarela. 

b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. 

Dengan mengacu pada Qur’an surat Al Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 

29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar 

sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya 

pertukaran antara uang dengan barang.  

 

Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip barang ada barang/jasa uang 

dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong 

kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, 

spekulasi, dan inflasi. Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem 

bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Bank syariah 

lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara 

bunga bank dengan riba. 

7. Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk membayar semua utang jangka 

pendeknya dengan alat-alat likuid yang dikuasainya (Hasibuan, 2001). Pendapat 

yang hampir sama juga dikemukakan oleh Dendawijaya (2003) bahwa likuiditas 

adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Menurut (Reed, 1995), 
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likuiditas bank umum adalah mutu suatu aset yang dengan mudah diuangkan 

dengan sedikit atau tanpa risiko kerugian.  

 

Bank dianggap likuid kalau bank tersebut cukup uang tunai atau aset likuid 

lainnya, disertai dengankemampuan untuk meningkatkan dana dengan cepat dari 

sumber lain, untuk memungkinkannya memenuhi kewajiban pembayaran dan 

komitmen keuangan pada saatnya. Selain itu, harus ada likuiditas penyangga yang 

memadai untuk memenuhi hampir setiap kebutuhan uang tunai secara mendadak. 

 

Fungsi utama likuiditas bank yaitu : 

a. menunjukkan dirinya sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang  

b. memungkinkan bank memenuhi komitmen pinjaman,  

c. untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan,  

d. Untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan kemudahan dari penguasa 

moneter karena meminjam dana likuiditas dari Bank Sentral, dan 

e. memperkecil penilaian risiko ketidakmampuan membayar kewajiban 

pembayaran dana (Latumerissa,1999). 

Manajemen suatu bank harus mampu mengidentifikasi jenis sumber-sumber 

likuiditas yang cocok dengan kebutuhan banknya. Secara umum, sumber-sumber 

likuiditas bank dapat digambarkan antara lain yaitu : 

a. Asset bank yang akan segera jatuh tempo,  

b. Pasar uang. Yaitu salah satu sumber likuiditas tetapi harus diakui bahwa tidak 

setiap bank mempunyai kemampuan untuk masuk ke pasar uang. Hal ini 

sangat dipengaruhi oleh besarnya suatu bank dan persepsi pasar atas 

kepercayaan bank tersebut.  
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c. Cadangan likuiditas. 

 

Finance to Deposit Ratio (FDR) digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank 

dengan cara membagi jumlah kredit dengan jumlah dana. FDR juga merupakan 

rasio yang menunjukkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang 

dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan 

likuiditas bank (Dendawijaya, 2000). Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP 

tanggal 14 Desember 2001, dengan rumus Finance to Deposit Ratio sebagai 

berikut: 

FDR = 
             

                       
x 100 % 

 

Rasio FDR juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan suatu bank. 

Apabila kredit yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah, maka bank 

akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh 

masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membatasi rasio antara kredit 

dibandingkan dengan simpanan masyarakat pada bank yang bersangkutan. 

Menurut Kasmir (2007), batas aman FDR menurut peraturan pemerintah adalah 

110%. 

 

8. Margin Bagi Hasil 

Sistem ekonomi Islam dari dalam perusahaan, dapat dijadikan sebagai tolak ukur 

dalam menjamin kualitas yang baik pada perusahaan tersebut. Berkaitan dengan 

bagi hasil, perusahaan akan lebih mudah dalam memperhitungkan pendapatan 

yang diperoleh dari hasil nisbah yang telah ditentukan. 
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a. Pengertian Bagi hasil  

Pengertian Bagi hasil (profit Sharing) menurut terminologi asing (bahasa Inggris) 

dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian 

laba. Secara definisi profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba 

pada pegawai dari suatu Perusahaan. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan 

dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik 

modal (shahibul maa) dan pengelola (Mudharib). 

 

Secara umum prinsip prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan 

dalam empat akad utama, yaitu, al Musyarokah, al Mudharabah, al muzara’ah, 

dan al musaqolah. Sungguhpun demikian prinsip yang paling banyak dipakai 

adalah al musyarakah dan al mudharabah, sedangkan al muzara’ah dan al 

musaqolah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan 

pertanian untuk beberapa Bank Islam.Bagi Hasil adalah Keuntungan/Hasil yang 

diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang 

diberikan kepada Nasabah dengan persyaratan: 

 

1) Perhitungan Bagi Hasil disepakati menggunakan pendekatan/pola : 

a) Revenue Sharing (RS) 

b) Profit & Loss Sharing (PLS). 

2) Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, 

apakah RS, PLS atau Gross Profit. Kalau tidak disepakti akad itu menjadi 

gharar. 

3) Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak,  

misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. 
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4) Pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal dan 

tercantum dalam akad. 

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan 

bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut 

diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara 

kedua belah pihak atau lebih.  

 

Bagi hasil dalam sistem perbankan syari’ah merupakan ciri khusus yang 

ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan syari’ah yang berkaitan 

dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal 

terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah 

pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya 

kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. 

 

b. Konsep Bagi Hasil 

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan 

oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup 

kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya 

kesepakatan tersebut. 

2) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang 

bertindak sebagai pengelola dana. 

3) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal 

dengan sistem pool of fund (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola 
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akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-

usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek 

syariah. 

4) Sumber dana terdiri dari: 

a) Simpanan: tabungan dan simpanan berjangka. 

b) Modal : simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain-lain. 

c) Hutang pihak lain. 

 

c. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil 

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara 

umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu Musyarakah, Mudharabah, 

Muzara’ah dan Musaqah. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan 

pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak 

kerjasama pada akad Musyarakah dan Mudharabah. 

1) Musyarakah (Joint Venture Profit & Loss  Sharing) 

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 

tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai 

dengan kesepakatan. Pengertian Musyarakah yang lain yaitu hubungan kemitraan 

antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik 

bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda 

dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya. 

Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta  dengan harta 

lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain 
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musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 

tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau 

amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

 

2) Mudharabah (Trustee Profit Sharing) 

Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). 

Istilah lain mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz 

menyebutnya dengan istilah qiradh. Dengan demikian, mudharabah dan qiradh 

adalah istilah maksud yang sama. 

 

Mudharabah termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) 

dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu 

usaha/proyek  dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi 

hasil sesuai dengan perjanjian. Di samping itu mudharabah juga berarti suatu 

pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga 

kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya 

dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh 

pemilik modal. Oleh karena itu ada beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan 

mudharabah yang harus diperhatikan yaitu: 

a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) 

Akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak 

sebagai pemilik modal (shahibul maal), pihak kedua sebagai pelaksana usaha 
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(mudharib). Syarat keduanya adalah pemodal dan pengelola harus mampu 

melakukan transaksi dan sah secara hukum. 

b) Objek mudharabah (modal dan kerja) 

Objek merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para 

pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, 

sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. 

Modal yang diserahkan berbentuk uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa 

berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill dan lain-lain. 

c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) 

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip 'an-taraadhim 

minkum (sama-sama rela) (Q.S. An-Nisa ayat 29). Kedua belah pihak harus 

secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik 

dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana dan si pelaksana 

usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. Syaratnya 

adalah melafazkan ijab dari yang punya modal dan qabul dari yang 

menjalankannya. 

d) Nisbah Keuntungan 

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam 

akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua 

pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, 

sedangkan shahib al-maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah 

keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah 

pihak  mengenai cara pembagian keuntungan. 
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Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-

pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. 

Bagi hasil dilakukan berdasarkan margin yang telah ditentukan. Bagi hasil 

tersebut terdapat 2 macam yaitu profit sharing dan revenue sharing. Keduanya 

sama-sama membahas mengenai bagi hasil dengan perbedaan maksud. Untuk 

menentukan perbandingan antara pendapatan bunga/bagi hasil terhadap rata-rata 

aktiva produktifnya menggunakan Net Imbalan atau Net income margin. Dalam 

beberapa laporan keuangan perbankan syariah terdapat perbedaan nama akun 

sehingga terdapat dua jenis yaitu Net Imbalan (NI), dan Net income margin. 

Tetapi penghitungan dan pengertian dari NI/NIM sama. 

 

NI/NIM merupakan ukuran spread atau gross margin dari aktiva kredit dan 

investasi dari bank. Rasio NI menunjukkan seberapa besar tingkat efisiensi bank 

dalam mengelola aktiva produktifnya. Semakin tinggi rasio NI maka akan 

semakin tinggi perndapatan/laba yang diterima oleh bank, namun semakin besar 

pula kewajiban bagi hasil kepada nasabah. Penghitungan NIM sendiri yaitu : 

NIM = 
                                              –                

                          
 x 100% 

 

 

9. Kredit Bermasalah 

 

Kredit bermasalah sering juga dikenal dengan non performing loan dalam 

perbankan konvensional dan non performing financing pada perbankan syariah, 

namun pengertian dari kedua NPF dan NPL keduanya mengandung arti yang 

sama dan dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitasnya merupakan 
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gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat 

kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat 

berharga.  

 

Penilaian kolektibilitas kredit digolongkan ke dalam 5 kelompok yaitu: lancar 

(pass), dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar (substandard), 

diragukan (doubtful), dan macet (loss). Apabila kredit dikaitkan dengan tingkat 

kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kredit bermasalah adalah kredit yang 

memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet 

(Siamat, 2005).  

 

Kredit non-performing pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran 

angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 (sembilan puluh) hari atau lebih 

setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat dan sangat di 

ragukan ( Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.31 Tahun 2009). 

Secara keseluruhan, pemberian pinjaman merupakan aktiva – aktiva bank paling 

banyak mengandung risiko, yakni paling tunguk atau tergantung kepada 

kekurangan. Berbagai risiko dalam pemberian pinjaman dapat menyebabkan tidak 

dilunasinya pinjaman ketika tiba saatnya pelunasan.  

 

Dalam penyaluran kredit pihak bank harus memperhatikan jumlah persediaan kas, 

dimana kas tersebut akan terus-menerus mengalir setiap periodenya untuk 

dialokasikan ke dalam aktivitas penyaluran kredit serta diperlukan baik untuk 

membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi 

baru dalam aktiva tetap (Rita, 2011). 
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B. Penelitian Terdahulu 

 

Permasalah berkenaan dengan likuiditas bank syariah belum termasuk dalam 

kategori banyak, maka penelitian terdahulu yang ada hanya beberapa. Berikut 

beberapa penelitian terdahulu tersebut yang dijadikan sebagai landasan penelitian 

ini. Penelitian-penelitian tersebut antara lain: 

TABEL 2.1 RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Muhammad Choirul 

Ichwan (2016) 

Faktor-Faktor yang 

Berpengaruh Terhadap 

Likuiditas Bank 

Syariah 

Untuk membuat Bank 

tidak likuiditas, Bank 

seharusnyameningkatkan 

rasio pembiayaan terhadap 

simpanan. 

 

2.  Pavla Vodova 

(2011) 

Liquidity of Czech 

Commercial Banks and 

its Determinants 

Negative influence of 

inflation rate, business 

cycle and financial crisis 

on liquidity 

 

3. Ajeng  Taniya 

Lestari (2017) 

Pengaruh LDR dan 

Spread of Interest Bank 

Terhadap Risiko Kredit 

Pada Perbankan di 

Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012-2016 

 

Likuiditas (LDR) dan 

Spread of Interest sama-

sama berpengaruh positif 

terhadap NPL. 

4. Achmad Angri 

Ramadhan (2017) 

Pengaruh Rasio 

Tingkat Kesehatan 

Bank Terhadap 

Pertumbuhan Laba 

Bank Umum Syariah 

Di Indonesia 

 

Variabel NPF dan FDR 

berpengaruh tidak 

signifikan. Variabel ROA, 

NI dan BOPO 

berpengaruh signifikan. 

5.  Desiana Eriviasar 

(2015) 

Analisis Tingkat 

Resiko Kredit Pada PT 

BankRakyat Indonesia 

(Persero) Unit Rawa 

Indah Bontang 

Loan to Deposite Ratio 

(LDR) berpengaruh 

signifikan terhadap (NPL) 

karena setiap tahun 

mengalami peningkatan. 
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C. Kerangka Pemikiran 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan likuiditas dan margin bagi hasil 

variabel independen, dan kredit bermasalah sebagai variabel dependen. Perbankan 

syariah sebagai objek dari penelitian ini, dan mengambil data dari laporan 

keuangan tahun 2014-2016. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan teori 

yang mendukung, penulis merasa tertarikuntuk meneliti apakah likuiditas dan 

margin bagi hasil berpengaruh terhadap kredit bermasalah dalam perbankan 

syariah di Indonesia. 

 

Likuiditas sendiri mempunyai pengertian kemampuan suatu bank atau suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya meliputi 

ditariknya deposito/simpanan oleh deposan/penitip, memenuhi kewajiban hutang-

hutangnya, menyediakan saldo kas dan saldo harta likuid yang lain untuk 

memenuhi kewajiban. Dalam bank syariah manajemen likuiditas secara konsep 

tidak jauh berbeda dengan manajemen bank konvensional. Baik itu dari segi 

tujuan dan resiko yang akan dihadapi oleh bank syariah. Yang membedakan 

hanyalah pada akad yang digunakan ketika melakukan kontrak. 

 

Risiko kredit pada perbankan dipengaruhi oleh finance deposit rasio (FDR) selain 

itu juga berpengaruh oleh spread of interest. Risiko kredit atau NPF adalah 

ketidakmampuan debitur untuk melakukan pembayaran kepada bank. Resiko ini 

merupakan resiko terbesar dalam perbankan di Indonesia dan dapat menyebabkan 

kegagalan bank. Sedangkan Risiko Likuiditas ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas 

perbankan itu sendiri. 
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Untuk menentukan selisih harga peneliti menggunakan spread of interest/profit 

sharing yang artinya pada saat terjadi krisis keuangan, bank akan banyak 

membutuhkan dana untuk memelihara tingkat likuiditasnya. Dalam pengukuran 

variabel nya menggunakan variabel Net Income Margin. Setiap bank akan 

bersaing dalam memperoleh dana pihak ketiga. Untuk mendapatkan dana pihak 

ketiga salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memberikan bunga yang 

tinggi. Bank tidak akan mampu menaikkan suku bunga kredit karena usaha 

debitur sedang mengalami lesu, sehingga bank tidak mampu menjual kredit 

dengan suku bunga kredit di atas suku bunga simpanan. 

 

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan 

pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan rugi yang potensial. 

Adanya kredit bermasalah akan mengurangi jumlah persediaan kas sehingga 

jumlah kas yang berada di bank akan sedikit, karena jumlah arus kas yang 

seharusnya diterima, yang berasal dari kredit yang diberikan dan/ atau surat-surat 

berharga yang dimiliki (financial claims), misalnya obligasi/sukuk, tidak dibayar 

secara penuh. Munculnya kredit bermasalah, mengakibatkan perputaran kas pada 

bank akan semakin kecil.  

 

Bahkan jika kredit bermasalah sangat besar, maka perputaran kas bank terhenti 

dan seluruh dampak positif yang dapat ditimbulkan oleh penyaluran kredit tidak 

dapat terjadi. Ini dikarenakan pendapatan operasional dari pemberian kredit sangat 

kecil karena kas yang seharusnya diterima oleh bank dari penyaluran kredit tidak 

diterima secara penuh. Peneliti melakukan penelitian pengaruh FDR dan margin 

bagi hasil terhadap resiko kredit atau NPL. Risiko likuiditas menggunakan rasio 

FDR (Finance deposite ratio), dan karena risiko tersebut memiliki penetapan 
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peringkat yang jelas.Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan 

pengembangan hipotesis maka konsep dari penelitian ini dapat dirumuskan 

melalui bagan kerangka pemikiran berikut : 

 

Variabel Independen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis  

 

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan tinjauan dari peneliti terdahulu 

maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :  

 

Finance to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang 

diberikan bank dibandingkan dengan dana yang diterima oleh bank. Apabila rasio 

FDR meningkat maka kemampuan likuiditas akan menurun. Hal ini disebabkan 

oleh jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar. 

Banyaknya Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh sebuah bank, berbanding lurus 

dengan besarnya kredit yang dikeluarkan.  

Kredit bermasalah adalah bagian dari piutang yang tidak dapat lagi ditagih, 

biasanya berupa piutang dagang atau pinjaman. Kredit bermasalah berpengaruh 

terhadap kemampuan bank untuk mengembalikan semua kewajiban-kewajiban 

 

Likuiditas  

 (X1) 

 

Margin Bagi Hasil 

 (X2) 

Variabel Dependen 

Kredit Bermasalah 

(Y) 
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jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Semakin besar kredit yang bermasalah 

maka makin tidak likuid juga bank tersebut. Karena dia tidak dapat memenuhi 

permintaan kredit dari peminjam.  

 

 

H1 : FDR berpengaruh positif terhadap NPF Perbankan Syariah di 

Indonesia Tahun 2014-2016 

 

Meningkatnya pembiayaan profit dan loss sharing berpengaruh terhadap 

tingginya risiko pembiayaan dan modal, karena peminjam memiliki informasi 

lebih dibandingkan dengan bank mengenai aktivitas pengelolaan dan kesuksesan 

proyek tidak dapat ditunjukkan kepada bank secara benar karena setiap 

peminjamakan mengatakan kualitas proyek yang lebih tinggi dari yang 

sebenarnya, sehingga bank Syariah akan menghadapi kesulitan akibat adanya 

keterbatasan informasi kualitas proyek, yang membuat bank mengalami kerugian 

ekonomis, seperti penurunan nilai kekayaan dan keuntungan bank islam.  

 

Bank Islam Syariah menghadapi dilema dalam mengembangkan pembiayaan 

berbasis profit loss sharing terhadap perusahaan dengan kebijakan yang luas, 

rencana strategi dan keputusan hari demi hari yang dikendalikan manajer 

profesional dalam perusahaan. 

H2 : NIM berpengaruh positif terhadap NPF Perbankan Syariah di 

Indonesia Tahun 2014-2016.  
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian  

 

Jenis penelitian ini bersifat penelitian kausal. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variabel (variabel 

independen) terhadap variabel lainnya (variabel dependen). Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian ini menyajikan 

data dalam jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak 

langsung diperoleh dari pihak pertama. Sumber data penelitian ini berupa laporan 

keuangan dan annual report yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), Bank Indonesia (BI) panduan lain sebagai referensi yang dapat menunjang 

penulisan skripsi ini.  

 

B. Devinisi dan Operasionalisasi Variabel  

 

Konsep dasar dari definisi operasional mencakup pengertian untuk mendapatkan 

data yang akan dianalisis dengan tujuan untuk mengoperasionalkan konsep-

konsep penelitian menjadi variabel penelitian serta cara pengukurannya.  

 

Penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas (independen) dan 1 variabel terikat 

(dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat Likuiditas (FDR), 

Margin Bagi Hasil. Satu-satunya variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
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kredit bermasalah (NPF) bank syariah. Berikut dijelaskan definisi operasional 

masing-masing variabel. 

1. Variabel–Variabel Independen : 

 

a. Likuiditas  

Likuiditas (FDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar 

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit 

yangdiberikan sebagai sumber likuiditasnya (Lukman, 2009). Tingkat likuiditas 

bank yang dinyatakan dalam FDR yang diperoleh dengan rumus : 

 

FDR = 
            

                       
 x 100 % 

 

 

b. Net Imbalan / Net Income Margin 

NI/NIM adalah perbandingan antara pendapatan bunga/bagi hasil terhadap rata-

rata aktiva produktifnya : 

 

NIM = 
                                              –                

                          
x 100% 

 

2. Variabel Dependen 

 

Kredit bermasalah di hitung dengan Non Performing Finance (NPF).  NPF 

merupakan tingkat risiko yang dihadapi bank. NPF merupakan jumlah kredit yang 

bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka 
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semakin buruk kinerja bank tersebut (Muhamad, 2005). Variable dependen dalam 

skripsi ini menggunakan NPF : 

 

NPF = 
                       

            
x 100 % 

C. Pengukuran Variabel 

 

Penelitian ini mengunakan pengukuran rasio bagi setiap variabel 

dependenmaupun independennya. Dikategorikan sebagai skala pengukuran rasio 

dikarenakan mempunyai angka 0 yang mutlak.  

 

TABEL 3.1. PENGUKURAN VARIABEL 

Variabel  Rumus Skala 

FDR (X1)       

        
x 100 % Rasio 

Net Imbalan/NIM 

(X2) 

                                    

      –                  

                          
x 100% 

Rasio 

NPF(Y)                        

            
x 100 % 

Rasio 

 

Terdapat 3 variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti terdapat di tabel 

3.1. Dimana variabel independen terdapat dua yaitu FDR dan Net Imbalan/NIM. 

Sedangkan, variabel dependen yaitu NPF.  

 

D. Populasi dan Sampel 

 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor 

perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014-

2016. Penentuan sampel menggunakan teknik pengambilan sampel dengan 

metode sensus atau menggunakan seluruh data yang terdapat pada laporan 
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Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang di terbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). Dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih 

sampel adalah sebagai berikut : 

 

1. Laporan statistik perbankan Indonesia pada tahun 2014 sampai 2016 yang 

diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

2. Bank yang menerbitkan laporan keuangan pada kurun waktu penelitian 2014 

sampai 2016. 

 

TABEL 3.2  DAFTAR PERUSAHAAN YANG MENJADI SAMPEL 

PENELITIAN 

 

 

NO  NAMA PERUSAHAAN 

1. Bank Central Asia Syariah Tbk. 

2. Bank Negara Indonesia Syariah Tbk. 

3. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. 

4. Bank Jawa Barat Banten Syariah Tbk. 

5. Bank Panin Syariah Tbk. 

6. Bank Bukopin Syariah Tbk. 

7. Bank Mandiri Syariah Tbk. 

8. Bank Syariah Mega Indonesia Tbk. 

9. Bank Victoria Syariah Tbk. 

10. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 

11. Maybank Syariah Indonesia Tbk. 

Sumber: bi.go.id (data diolah) dan sahamok.com 

 

Bank umum yang terdaftar dalam Perbankan Syariah di Bank Indonesia yaitu 

berjumlah 11. Dikarenakan ke-11 bank ini menerbitkan laporan keuangan dari 

tahun 2014-2016, maka ke-11 bank tersebut menjadi populasi dan juga sampel 

pada penelitian ini. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

1. Studi Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi 

data dari perusahaan bank syariah yang diperoleh dari situs www.ojk.go.id , 

www.bi.go.id dan website masing-masing perusahaan. 

2. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang merupakan teknik 

pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca literatur-literatur yang 

berkaitan dengan penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka serta literatur-literatur 

lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk pengujian hipotesis dan 

model analisis. 

 

F. Metode Analisis Data 

 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data. Analisis ini dimaksudkan untuk menganalisis data disertai 

dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan dan karakteristik data 

tersebut. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan 

atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini juga 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa didalam model regresi yang digunakan 

tidak terdapat multikolonieritas, heteroskedastisitas dan autokolerasi serta untuk 

memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali,2013). 

http://www.ojk.go.id/
http://www.bi.go.id/
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah sampel yang ada dalam 

penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian 

ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan nilai α = 5% dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1) Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi > 0,05 

2) Data dikatakan tidak berdistribusi nomal jika nilai signifikansi < 0,05 

b. Uji Multikoleniaritas 

Uji multikoleniaritas dimaksudkan untuk menentukan ada tidaknya 

hubunganantara dua variabel independen atau lebih (Ghozali, 2013). Tujuan 

dari pengujianini adalah untuk mengetahui terjadinya korelasi antar variabel–

variabel independen dalam penelitian.  

Model regresi yang baik seharusnya tidakterjadi hubungan linear yang nyata 

(korelasi) antar variabel independen. Metodepengujian dengan melihat nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance.Jika nilai VIF < 10 dan nilai 

tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

 

c. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji model regresi linear terdapat 

korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi dapat digunakan metode Durbin Watson (d). Hasil perhitungan 

Durbin-Watson (d) dibandingkan dengan nilai dtabel pada α = 0,05. Tabel d 

memiliki dua nilai, yaitu batas atas (dU) dan nilai batas bawah (dL) untuk 

berbagai nilai n dan k (Sanusi, 2011). 
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TABEL 3.3 KRITERIA UJI AUTOKORELASI 

Jika Maka 

0 < d < Dl Ada autokorelasi positif 

dL ≤ d ≤ dU  Berada di daerah abu-abu atau ragu-ragu 

dU ≤ d ≤ 4 – dU  Tidak ada korelasi positif/negatif 

4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL Berada di daerah abu-abu atau ragu-ragu 

4 - dL≤ d ≤ 4  Ada autokorelasi negatif 

 

Pada Tabel 3.3 dijelaskan kriteria dari Uji Autokorelasi dimana kriteria tersebut 

yang akan digunakan dalam penjelasan dari hasil Uji Autokorelasi. Uji 

Autokorelasi  sendiri akan digunakan sebagai bagian dari Uji Asumsi Klasik. 

   

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas.  

 

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2013). Menurut Ghozali (2013) dasar analisis uji heteroskedastisitas adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Jika ada pola tertentu,seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka hal 

tersebut mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3. Analisis Regresi Berganda 

Ghozali (2013), analisis regresi berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien 

regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau 

ditolak.  

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan 

antara variabel independen ( likuditas dan margin bagi hasil ) dengan dengan 

variabel dependen ( kredit bermasalah). Berikut rumus garis regresi (Sudjana, 

2005) : 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + e 

 

Keterangan: 
 

Y   = Kredit Bermasalah 

α   = Konstanta 

β1, β2  = Koefisien Regresi 

X1  = Likuiditas 

X2  = Margin Bagi Hasil (NIM) 

4. Uji Hipotesis 

a. Statistik F 

Uji statistik f digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujian 

dalam penelitian ini digunakan program SPSS 16.0. Untuk menentukan nilai f 

tabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan perumusan 

hipotesis statistik : 
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1) Ho : β1 = β2 = 0, artinya X1, X2 secara bersama-sama tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Y. 

2) Ha : β1 = β2 ≠ 0, artinya X1, X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap Y. 

 

Dengan kaidah pengambilan keputusan : 

1) Terima Ho, jika koefisien F hitung signifikan pada taraf lebih besar dari 5%.  

2) Tolak Ho, jika koefisien F hitung signifikan pada taraf lebih kecil atau sama 

dengan 5%. 

 

b. Uji Statistik T (Parsial) 

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel 

independennya. Untuk pengujian dalam penelitian ini digunakan program SPSS 

16.0. Untuk menentukan nilai t-statistik tabel, ditentukan dengan tingkat 

signifikansi 5 % dengan derajat kebebasan df = (n-k-1), dimana n adalah jumlah 

observasi dan k adalah jumlah variabel. Perumusan statistik yang digunakan 

2.1. Ho : β1 = β2 = 0, artinya X1,X2 secara parsial (sendiri-sendiri) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Y. 

2.2. Ha : β1 = β2 ≠ 0, artinya X1,X2 secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh 

signifikan terhadap Y. 

 

Dengan kaidah pengambilan keputusan : 

a. Terima Ho, jika koefisien t hitung signifikan pada taraf lebih besar dari 5%.  

b. Tolak Ho, jika koefisien t hitung signifikan pada taraf lebih kecil atau sama 

dengan 5%. 



 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh likuiditas dan margin bagi hasil terhadap 

kredit bermasalah perbankan syariah di Indonesia Tahun 2014-2016 yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Variabel FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF perbankan 

syariah di Indonesia tahun 2014-2016. Maka H1 ditolak bahwa FDR 

berpengaruh positif terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia tahun 

2014-2016. 

2. Variabel NIM berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF perbankan 

syariah di Indonesia tahun 2014-2016. Maka H2 ditolak bahwa NIM 

berpengaruh positif terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia tahun 

2014-2016. 

 

Dalam penelitian ini hasil yang didapat yaitu kedua variabel tidak berpengaruh 

secara signifikan dimana hal tersebut menunjukan tidak berepengaruh. Koefisian 

tidak signifikan yaitu = 0, dimana menunjukan apabila variabel menunjukan tidak 

signifikan variabel tersebut berpengaruh 0 terhadap variabel lainnya. 

 

Penelitian ini mendukung teori yang digunakan oleh peneliti yaitu kinerja 

keuangan perbankan yang merupakan salah satu dasar penilaian mengenai kondisi 
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keuangan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan. Kinerja keuangan 

perbankan sendiri tujuannya untuk menentukan efektivitas operasional suatu 

organisasi. 

 

Kinerja bank syariah sendiri sudah baik, namun masih belum bisa dikatakan 

sepenuhnya baik. Karena, dibalik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba (NIM), kemampuan perusahaan masih kurang baik dalam hal pengelolaan 

kredit bermasalah nya (NPF). Sehingga kondisi tersebut mempengaruhi kondisi 

likuiditasnya perusahaan iotu sendiri. Semakin meningktanya NIM, menunjukan 

kinerja keuangan perbankan itu baik. 

 

Bank sebagai financial intermediary melakukan aktivitas yang mempertemukan 

kebutuhan dua nasabah yang berbeda. Bank mempertemukan pihak yang 

kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang kekurangan dana (deficit unit). 

Peranan bank sebagai lembaga perantara keuangan menjadi sangat penting bagi 

pihak yang kekurangan dana, baik secara individu maupun perusahaan. Keputusan 

bank dalam memberikan pinjaman mengartikan bahwa bank sudah menjamin jika 

kebutuhan yang didanai tersebut memiliki prospek yang baik dan jelas. 

 

Bank Indonesia dituntut untuk berperan aktif membantu mensejahterakan 

masyarakat antara lain dengan memantau penyaluran kredit. Karena walaupun 

penyaluran kredit dari Bank umum membaik tetapi Bank sentral sebagai otoritas 

perbankan perlu tetap memperhatikan dan mencermati ke sektor mana kredit 

tersebut disalurkan. Jika mengalir ke sektor yang produktif, maka ada harapan 

fungsi intermediasi sudah mulai pulih, tapi jika lebih banyak disalurkan ke sektor 

konsumtif, berarti fungsi intermediasi perbankan belum berjalan seperti yang 
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diharapkan. Fungsi intermediasi dapat berjalan secara efektif maka perbankan 

harus berjalan sesuai dengan fungsi utamanya yakni menghimpun dana dan 

menyalurkannya ke sektor yang tepat. 

 

B. Saran 

  

Hasil penelitian terhadap variabel-variabel yang telah diteliti, maka peneliti 

memberikan beberapa saran, yaitu: 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada kajian empiris dengan mempertimbangkan 

instrument-instrumen dalam laporan keuangan  saja,  diharapkan  dalam  

penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan indikator penambahan 

periode waktu lebih panjang untuk mengetahui lebih lanjut tingkat 

signifikansi antar variabel. 

2. Sumbangsih hasil penelitian ini bagi perbankan syariah di Indonesia khusus 

nya bank syariah penting untuk memperhatikan variabel  determinan (total 

hutang, hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, likuiditas,  

pertumbuhan perusahaan dan juga kredit bermasalah) yang merupakan faktor 

fundamental perusahaan, khususnya yang memiliki pengaruh signifikan, 

karena akan berpengaruh  terhadap profitabilitas  maupun nilai perusahaan. 
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