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Abstrak 

 

Nur „Aini, Rizkiana. 2012. “Determinan Penyaluran Pembiayaan Perbankan 

Syariah Di Indonesia Periode 2006-2010”. Skripsi. Jurusan Ekonomi 

Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : 

Dr. P.Eko prasetyo, M.Si. Pembimbing II : Shanty Oktavilia, SE, M.Si. 

 

Kata Kunci : Penyaluran Pembiayaan, Total Aset, Dana Pihak Ketiga, 

Persentase Bagi Hasil, Perbankan Syariah.  

 

Memperhatikan fungsi pokok perbankan sebagai lembaga yang 

mempunyai fungsi intermediasi keuangan/dana, dan manfaat yang besar bagi 

masyarakat (sektor riil). Pembiayaan merupakan salah satu indikator utama untuk 

mengukur perkembangan/pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah nasional, 

sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya 

jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh sebuah lembaga 

keuangan (perbankan syariah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya 

pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan 

perbankan syariah di Indonesia. 

 Objek penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah secara 

keseluruhan pada periode penelitian dari tahun 2006 - 2010 (secara bulanan). 

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan 

menggunakan bantuan program Eviwes 6. Sementara uji hipotesis digunakan uji - 

t untuk menguji pengaruh variabel secara parsial serta uji - F untuk menguji 

pengaruh variabel secara serempak dengan tingkat signifikansi 5%. 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukan bahwa 1) secara parsial 

variabel total asset mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pembiayaan yaitu sebesar 0,000, 2)  secara parsial variabel dana pihak ketiga 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan yaitu sebesar 

0,0086, 3) secara parsial variabel persentase bagi hasil mempunyai pengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan yaitu sebesar 0,1175. 

Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh antara total asset, Dana 

Pihak Ketiga (DPK), dan persentase bagi hasil terhadap pembiayaan perbankan 

syariah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan pada nilai adjustment koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,993628, yang mengandung arti bahwa kemampuan 

variabel X (total asset, dana pihak ketiga, dan bagi hasil) dalam menjelaskan 

variabel Y (pembiayaan) adalah sebesar 99,36% dan sisanya sebesar 0,64% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti. Untuk meningkatkan 

upaya penyaluran pembiayaan, perbankan syariah perlu memiliki kualitas 

manajemen pembiayaan yang baik dan perbankan syariah juga diharapkan dapat 

mefokuskan peningkatan alokasi-alokasi pembiayan ke sektor-sektor produktif.  

 

 

 




