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 Pembiayaan murabahah merupakan penyaluran dana dalam bentuk jual 

beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian 

menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai 

margin keuntungan yang ditetapkan bank dan pengguna jasa dapat mengangsur 

barang tersebut. Perbankan syariah di Indonesia saat ini menggunakan akad 

murabahah sebagai salah satu produk utama pembiayaannya. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh FDR, NPF, DER, QR, dan ROE terhadap 

pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.  

Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan triwulan dari 

seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia pada periode tahun 

2009-2011. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu metode pegambilan sampel dengan menggunakan 

kriteria-kriteria tertentu. Jumlah data yang digunakan adalah sebanyak 36 laporan 

keuangan triwulan dari 3 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria sebagai 

sampel. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah program SPSS 

versi 19.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, DER, QR, dan ROE 

secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Besarnya 

pengaruh kelima variabel independen tersebut terhadap pembiayaan murabahah 

adalah sebesar 60,3% dan sisanya sebesar 39,7% dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar penelitian ini. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR, QR, dan ROE 

berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk variabel 

NPF dan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah secara simultan FDR, NPF, DER, 

QR, dan ROE berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Secara parsial FDR, 

QR, dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan 

NPF dan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. 
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ABSTRACT 
  

Prastanto. 2013. “The Influence of Financing to Deposit Ratio (FDR), Non 

Performing Financing (NPF), Debt to Equity Ratio (DER), Quick Ratio (QR), and 

Return On Equity (ROE) for Murabahah Financing on The Islamic Banks in 

Indonesia”. Final Project, Accounting Departemen. Faculty of Economics, State 

University of Semarang. Mentor I: Agung Yulianto, S.Pd., M.Si. and Mentor II: 

Bestari Dwi Handayani, S.E., M.Si. 

Keywords: Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), 

Debt to Equity Ratio (DER), Quick Ratio (QR), Return On Equity (ROE), 

Murabahah Financing. 

 

Murabahah financing is in the form of funds selling. Bank will buy the 

required items and then resell the service user to the service users in accordance 

with the inflated prices established bank profit margins and service users can 

move goods. Islamic banking in Indonesia is currently using murabahah contract 

as one of the main financing products. This research is done to know the Influence 

of FDR, NPF, DER, QR, and ROE for Murabahah Financing on The Islamic 

Banks in Indonesia. 

This research used a population quarterly financial reports of all Islamic 

Banks (BUS) in Indonesia in the period 2009-2011. Sampling in this study using 

purposive sampling method, the method of sample using certain criteria. The 

amount of data used is as much as 36 quarterly financial statements of 3 Islamic 

Banks that meet the criteria for the sample. The analytical tool used in this study 

was SPSS version 19. 

The research show that FDR, NPF, DER, QR, and ROE simultaneously 

affect to murabahah financing. The influence of the five independent variables for 

financing amounted to 39.5% and the remaining 60.5% is influenced by other 

variables outside of the study. For partial results, FDR variables negatively affect 

murabahah financing. NPF variable does not affect the murabahah financing. As 

for the variable ROA, CAR, and equivalent rate of profit sharing positive effect of 

murabahah financing. 

The conclusions of this research is simultaneously FDR, NPF, ROA, CAR, 

and the rate of profit sharing affect murabahah financing. FDR partially 

negatively affect murabahah financing, NPF has no effect on financing, while 

ROA, CAR, and the level of sharing positive effect of murabahah financing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam 

menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Masyarakat banyak 

menaruh harapan kepada bank untuk menjadi tempat yang aman dalam 

menyimpan dana bagi perusahaan, badan-badan pemerintah, swasta maupun 

perorangan. Bank juga diharapkan dapat melakukan kegiatan perkreditan dan 

berbagai jasa keuangan yang dapat melayani kebutuhan serta melancarkan 

mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dengan 

memberikan kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank juga diharapkan 

dapat melancarkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. 

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank 

Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 21 tahun 2008 

tentang perbankan syariah). Pesatnya perkembangan sistem ekonomi syariah di 

Indonesia saat ini, terutama di lembaga keuangan, ditandai dengan berdirinya 

Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Hal ini merupakan bukti “sehatnya” sistem 

yang dikembangkan ekonomi islam. 

Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat di bidang keuangan syariah 

ini tentu saja membuka peluang bagi Indonesia untuk juga ikut lebih aktif 

didalamnya. Pengalaman di masa krisis menunjukkan bahwa bank syariah terbukti 

mampu bertahan dari berbagai guncangan dan relatif tidak membutuhkan banyak 
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bantuan pemerintah. Ini berarti bahwa upaya pengembangan lembaga keuangan 

syariah juga sekaligus akan membantu ketahanan perekonomian nasional. Untuk 

itu, harus didesain kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dan 

pertumbuhan lembaga keuangan syariah, sekaligus memungkinkan lahirnya 

pemikiran-pemikiran dari para ahli ekonomi untuk menghasilkan konsep atau 

teori ekonomi Islam yang betul-betul sejalan dengan hukum Islam. 

Tabel 1.1  Jumlah BUS dan UUS di Indonesia pada Tahun 1998 – 2011 

Tahun 1998 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BUS 1 3 3 3 3 5 6 11 11 

UUS - 15 19 20 26 27 25 23 24 

BPRS 76 88 92 105 114 131 138 150 155 

    Sumber : www.bi.go.id 

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah berdasarkan 

laporan tahunan BI 2011 (Desember 2011). Secara kuantitas, perbankan syariah 

terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 1998 hanya ada 

satu Bank Umum Syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada 

Desember 2011 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang 

dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 35 unit 

yang terdiri atas 11 Bank Umum Syariah dan 24 Unit Usaha Syariah. Selain itu, 

jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 155 unit pada 

periode yang sama. 

http://www.bi.go.id/
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Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang 

senantiasa bergerak cepat disertai tantangan yang semakin luas sehingga perlu 

dilakukan suatu cara antisipasi, dalam rangka antisipasi serta dalam rangka 

menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk menyelenggarakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang mulai marak di kalangan 

masyarakat kita. Perbankan dengan prinsip syariah lahir dengan dilatarbelakangi 

oleh kebutuhan masyarakat khususnya sebagian umat Islam Indonesia terhadap 

bank tanpa bunga, kelahiran bank syariah di Indonesia yang menggunakan sistem 

bank tanpa bunga telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap sistem 

perbankan Indonesia. Konsep bunga pada bank konvensional oleh sebagian umat 

Islam Indonesia dianggap sebagai riba terlebih lagi dengan adanya fatwa Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya bunga bank. 

Bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank konvensional, 

juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (intermediary institution), 

yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut 

kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. 

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama 

pendapatan bagi bank syariah. 

Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara lain 

adalah: berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati (murabahah), pembelian barang yang diserahkan di 

kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka (salam), pembelian 

barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (istishna’), 
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pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan (ijarah), kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama 

menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola 

(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), 

jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi 

kewajiban pihak kedua (kafalah), pengalihan hutang (hawalah), dan pemberian 

harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali (qardh) (Antonio: 

1999). 

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pembiayaan 

perbankan syariah juga mengalami peningkatan yang tajam. Kualitas pembiayaan 

syariah juga menunjukkan kinerja yang membaik dengan ditunjukkan oleh 

membesarnya porsi pembiayaan. Perbankan syariah menawarkan berbagai produk 

pembiayaan yang sangat menarik. Ada 8 macam pembiayaan pada perbankan 

syariah, yaitu akad wadiah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, 

akad salam, akad istishna, akad ijarah, dan akad qardh. Pembiayaan tersebut 

berasal dari bank umum syariah dan unit usaha syariah yang terdaftar pada Bank 

Indonesia.  

Berikut ini adalah tabel penghimpunan dana dan penyaluran dana syariah 

yang dikeluarkan oleh BI: 
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Tabel 1.2 Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BUS dan UUS 

Tahun 2006 – 2009 (dalam miliar rupiah) 

Tahun 2006 2007 2008 2009 

Akad Mudharabah 4.062 5,578 6.205 6.597 

Akad Musyarakah 2.335 4,406 7.411 10.412 

Akad Murabahah 12.624 16,553 22.486 26.321 

Akad Salam 0 0 0 0 

Akad Istishna 337 351 369 423 

Akad Ijarah 836 516 765 1.305 

Akad Qardh 250 540 959 1.829 

               Sumber : www.bi.go.id 

Dalam tabel di atas, pembiayaan murabahah paling banyak disalurkan oleh 

bank syariah, tidak hanya disukai bank umum syariah (BUS) atau unit usaha 

syariah bank umum konvensional (UUS BUK), namun juga oleh Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dibuktikan bahwa dari tahun ke tahun lebih 

banyak disalurkan daripada pembiayaan yang lain. Namun, Bank syariah juga 

tetap berusaha lebih ditingkatkan lagi dan dipertahankan dalam penyaluran 

murabahah. Pembiayaan murabahah dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan 

analisa yang rumit serta menguntungkan. 

http://www.bi.go.id/
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Murabahah merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai 

pembeli dan bank sebagai penjual, dan operasional murabahah ini murni 

menggunakan rukun dan syarat jual beli, dimana terdapat beberapa hal yang harus 

ada dalam transaksi jual beli tersebut. Harus ada penjual, pembeli, objek yang 

diperjual belikan, ada ijab dan qabul serta ada akad yang menyertai perjanjian jual 

beli ini. 

Seperti contoh, jika nasabah membutuhkan pembiayaan untuk membeli 

bahan bangunan guna merenovasi rumahnya, nasabah akan mengajukan daftar 

pembelian barang yang berisikan kebutuhan-kebutuhan material bangunan yang 

akan dimanfaatkan oleh nasabah. Secara konsep, Bank Syariah akan membelikan 

barang-barang yang dimintakan oleh nasabah tersebut, yang kemudian akan di 

jual kembali kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan/margin bank. 

Sehingga dalam transaksinya akan ada harga beli (harga pokok pembelian 

barang), ada margin (keuntungan yang diambil oleh bank), serta ada harga jual 

(harga pokok ditambah dengan margin keuntungan). Produk murabahah ini biasa 

digunakan untuk pembiayaan untuk properti, pembelian kendaraan, pembelian 

kebutuhan konsumtif, pembelian kebutuhan barang dagangan dan kebutuhan-

kebutuhan lainnya. 

Fungsi pokok perbankan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi 

intermediasi keuangan/dana, dan manfaat yang besar bagi masyarakat. Indikator 

utama untuk mengukur perkembangan/pertumbuhan pangsa pasar perbankan 

syariah adalah pembiayaan, sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa 

mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarkat oleh 
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sebuah lembaga keuangan (perbankan syariah). Menurut Rose dan Kolari (1995) 

ada dua faktor yang mempengaruhi pendapatan lembaga keuangan yaitu faktor 

eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal antara lain perubahan teknologi 

pengiriman jasa, kompetisi dari lembaga keuangan lainnya, hukum dan peraturan 

mengenai lembaga keuangan, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi 

system ekonomi dan keuangan. Faktor internal antara lain efisiensi penggunaan 

sumber daya, pengendalian biaya, kebijakan manajemen perpajakan, posisi 

likuiditas, dan posisi risiko. 

Beberapa faktor dapat mempengaruhi pembiayaan, menurut Ghafur (2007) 

pada penelitian tentang pengaruh rasio keuangan bank terhadap pembiayaan bank 

syariah, menunjukkan ada beberapa faktor internal bank seperti Loan to Assets 

Ratio (LAR), Rate of Return on Loan Ratio (RLR), Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Assets Ratio, Assets Utilization Ratio (AUR), Dana Pihak Ketiga (DPK), 

Loan to Deposit Ratio (LDR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Assets Ratio, 

LAR, RLR, dan CAR memiliki pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan. 

Sedangkan AUR, DPK dan LDR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap pembiayaan.  

Penelitian ini mencoba menggunakan beberapa faktor internal bank 

syariah yang diduga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, yaitu 

Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Debt To 

Equity Ratio (DER), Quick Ratio (QR), Dan Return On Equity (ROE). Hal ini 

juga didukung oleh hasil-hasil riset terdahulu. 

 



8 
 

 
 

Penelitian Cleopatra (2008) menunjukkan bahwa variabel FDR secara 

negatif signifikan mempengaruhi pembiayaan bank syariah. Maula (2009) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan 

terhadap pembiayaan murabahah. Pratin dan Akhyar (2005) dalam penelitian 

mereka menemukan bahwa variabel NPL mempunyai hubungan positif tidak 

signifikan. terhadap pembiayaan syariah. 

Arbaian (2008) menemukan secara parsial Debt To Equity Ratio (DER) 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan Quick Ratio (QR) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah serta Return 

On Equity (ROE) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan 

murabahah. 

Berdasarkan hasil – hasil penelitiaan yang pernah dilakukan sebagaimana 

diuraikan di atas, merupakan daya tarik penulis untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non 

Performing Finance, Debt to Equity Ratio, Quick Ratio, dan Return on Equity 

Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah”. 

1.2. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non Performing Finance, Debt 

to Equity Ratio, Quick Ratio, dan Return on Equity terhadap Pembiayaan 

Murabahah Pada Perbankan Syariah? 

2. Apakah ada pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap Pembiayaan 
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Murabahah Pada Perbankan Syariah? 

3. Apakah ada pengaruh Non Performing Finance terhadap Pembiayaan Murabahah 

Pada Perbankan Syariah? 

4. Apakah ada pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah 

Pada Perbankan Syariah? 

5. Apakah ada pengaruh Quick Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah Pada 

Perbankan Syariah? 

6. Apakah ada pengaruh Return on Equity terhadap Pembiayaan Murabahah Pada 

Perbankan Syariah? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian 

ini adalah untuk menemukan bukti empiris di sektor perbankan syariah bahwa: 

1. Untuk menguji apakah Financing to Deposit Ratio, Non Performing Finance, 

Debt to Equity Ratio, Quick Ratio, dan Return on Equity berpengaruh terhadap 

Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah? 

2. Untuk menguji apakah ada Financing to Deposit Ratio berpengaruh terhadap 

Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah? 

3. Untuk menguji apakah Non Performing Finance berpengaruh terhadap 

Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah? 

4. Untuk menguji apakah Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Pembiayaan 

Murabahah Pada Perbankan Syariah? 

5. Untuk menguji apakah Quick Ratio berpengaruh terhadap Pembiayaan 

Murabahah Pada Perbankan Syariah? 
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6. Untuk menguji apakah Return on Equity berpengaruh terhadap Pembiayaan 

Murabahah Pada Perbankan Syariah? 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu yang telah didapat  oleh 

peneliti selama kuliah serta menambah pemahaman mengenai konsep-konsep 

yang telah dipelajari dengan membandingkan dalam praktik perbankan 

khususnya yang berkaitan dengan tema perbankan syariah dan penyaluran 

pembiayaan. 

b. Bagi Universitas Negeri Semarang 

Menjadi tambahan literatur di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat masalah serupa 

pada penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi nasabah 

Memberikan gambaran kepada nasabah tentang kondisi kesehatan bank syariah 

dalam menjalankan praktik murabahah. 

b. Bagi pihak bank 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak bank untuk 

meningkatkan kualitas pembiayaan murabahah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Teori Stewardship 

Teori Stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para 

manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan 

pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini 

mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para 

eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. 

Menurut Kaihatu (2006), teori Stewardship dibangun di atas asumsi 

filosofis  mengenai  sifat manusia, yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat 

dipercaya,  mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas 

dan  kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia  

(hubungan berlandaskan kepercayaan) yang dikehendaki para pemegang saham.   

Dengan kata lain, teori  stewardship memandang manajemen sebagai dapat  

dipercayai untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik  

maupun pemegang saham. 

Dalam teori stewardship, manajer akan melakukan upaya demi 

mendapatkan kepercayaan publik. Hal ini didasari pada prinsip bahwa manajer 

memiliki tanggung jawab yang besar untuk  mengelola sumber daya yang ada 

dengan cara yang bijak untuk kepentingan masyarakat luas. Para manajer tidak 

akan bertindak untuk kepentingannya  sendiri,  akan tetapi bertindak   untuk  

kepentingan semua pihak, dan mereka (para  manajer) percaya apabila mereka 
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telah  bertindak untuk kepentingan yang lebih luas, maka secara pribadi 

kebutuhan mereka pun telah terpenuhi (Helena dan Therese, 2005). 

Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat 

manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu 

bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran 

terhadap pihak lain ( Chinn, 2000). 

Implikasi teori stewardship pada penelitian ini adalah didasarkan 

hubungan kepercayaan antara bank dalam menyalurkan pembiayaan berbasis jual 

beli (murabahah) terhadap para nasabah. Sehingga pihak bank dapat memberikan 

pelayanan yang optimal terhadap nasabah. 

2.2. Perbankan Syariah 

 Berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998, jenis bank 

di Indonesia terdiri dari dua kelompok yaitu bank umum dan bank perkreditan 

rakyat (BPR). Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa bank umum adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip 

Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Berdasarkan SK Mentri Keuangan RI No 792 Tahun 1990, pengertian bank 

adalah : 

“Bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan 

penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai 

investasi perusahaan”. 

 



13 
 

 
 

 Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank umum dapat memilih satu 

dari tiga pilihan yaitu seluruhnya beroperasi secara konvensional, seluruhnya 

beroperasi secara syariah, atau melakukan kegiatan usaha secara konvensional 

sekaligus juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 

 Bank Syari’ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan 

pada bunga. Bank Syari’ah adalah lembaga keuangan/ perbankan yang 

operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan 

Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Syari’ah adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya 

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya 

disesuaikan dengan prinsip syariat islam (Muhammad, 2005). Karakteristik utama 

Bank Syariah adalah ketiadaan bunga sebagai representasi dari riba yang 

diharamkan. Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan syariah lebih unggul 

pada beberapa hal termasuk pada sistem operasional yang dijalankan. 

 Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 pengertian bank 

syariah, bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah disempurnakan 

menjadi: 

“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah.” 

 Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 
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lintas pembayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan 

pada pasal 1 butir 12 Undang-undang tersebut yang berbunyi: 

“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 

dalam penetapan fatwa di bidang syariah.” 

 Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki 

persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, 

teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh 

pembiayaan, laporan keuangan dan sebagainya. Menurut Antonio (2001) 

Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini : 

 Tabel 2.1. Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional 

No Bank Syariah Bank Konvensional 

1 Melakukan investasi yang halal 

saja 

Investasi yang halal dan haram 

2 Berdasarkan prinsip bagi hasil, 

jual beli dan sewa 

Memakai perangkat bunga 

3 Profit dan falah oriented Profit oriented 

4 Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk kemitraan 

Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan debitur-kreditur 

5 Penghimpunan dan penyaluran 

dana harus sesuai dengan fatwa 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

Tidak terdapat dewan sejenis 

Sumber : Antonio (2001) 
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2.3 Penyaluran Dana Syariah 

Menurut pendapat Rahman (1995), penyaluran dana bank syariah harus 

berpedoman kepada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu bank 

diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana 

berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang 

berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam menyalurkan dana kepada nasabah. 

Secara garis besar terdapat empat kelompok prinsip operasional syariah, 

yaitu prinsip jual beli (bai’), sewa beli (ijarah wa iqtina), bagi hasil (syirkah) dan 

pembiayaan lainnya. Prinsip jual beli meliputi murabahah, salam dan istishna’. 

Prinsip Sewa Beli (Ijah Wa iqtina/ Ijarah Muntahiyyah Bittamlik) (Antonio, 

2001). Ijarah Wa iqtina ( Ijarah Muntahiyyah Bittamlik) adalah akad sewa-

menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan 

atas obyek sewa yang disewakannya dengan ”opsi perpindahan hak milik” obyek 

sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Prinsip bagi hasil meliputi 

musyarakah, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. 

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain: 

1. Titipan atau simpanan 

a. Wadi'ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat 

mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak 

berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada 

nasabah. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Wadiah
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b. Deposito Mudharabah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu 

yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan 

bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil 

tertentu.  

2. Bagi hasil 

a. Musyarakah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau 

joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati 

sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki 

masing-masing pihak. 

b. Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. 

Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang 

disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali 

kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan 

penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan 

penyalahgunaan. 

c. Muzara'ah, adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak 

dalam bidang pertanian/perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen. 

d. Musaqah, adalah bentuk lebih yang sederhana dari muzara'ah, di mana nasabah 

hanya bertanggung-jawab atas penyiramaan dan pemeliharaan, dan sebagai 

imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. 

3. Jual beli 

a. Murabahah, adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan 

membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Musyarakah
http://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah
http://id.wikipedia.org/wiki/Murabahah
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kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin 

keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur 

pembayaran barang tersebut. 

b. Bai' As-Salam, Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian 

hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus 

diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli 

berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Contoh: 

Pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu yang pendek (2-6 bulan). Karena 

barang yang dibeli (misalnya padi, jagung, cabai) tidak dimaksudkan sebagai 

inventori, maka bank melakukan akad bai' as-salam kepada pembeli kedua 

(misalnya Bulog, pedagang pasar induk, grosir). Contoh lain misalnya pada 

produk garmen, yaitu antara penjual, bank, dan rekanan yang 

direkomendasikan penjual. 

c. Bai' Al-Istishna', merupakan bentuk As-Salam khusus di mana harga barang 

bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian 

hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara 

terpisah, tidak seperti As-Salam di mana semua pihak diikat secara bersama 

sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang 

bertanggung-jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan 

jaminan yang timbul dari transaksi tersebut. 

4. Sewa 

 Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Bila pada jual beli 

obyek transaksi adalah barang, maka pada ijarah obyeknya jasa. Pada akhir 
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masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. 

Harga jual dan harga sewa disepakati pada awal perjanjian. 

a. Al-Ijarah (Leasing) 

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

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh 

perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating lease maupun financial 

lease. 

b. Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (Financial leasing with purchase option) 

yaitu akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan barang sewaan 

tersebut.Ini adalah istilah modern yang tidak terdapat dikalangan fuqaha’ 

terdahulu. Istilah ini tersusun dari dua kata yaitu at-ta’jir /al-ijaraarah (sewa) 

dan at-tamlik (kepemilikan). 

5. Jasa 

a. Hiwalah (alih piutang) 

 Fasilitas ini lazim untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar 

dapat melanjutkan produksi. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan 

piutang. 

b. Rahn (gadai) 

 Untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada Bank dalam memberikan 

pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: 

1. Milik nasabah sendiri. 

2. Jelas ukuran, sifat dan nilainya, ditentukan berdasar nilai riil pasar. 
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3. Dapat dikuasai, tapi tak boleh dimanfaatkan oleh bank. 

c. Qard (pinjaman uang) 

 Aplikasi Qard dalam perbankan, antara lain: 

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberi pinjaman 

talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Pinjaman 

dilunasi sebelum berangkat haji.  

2. Sebagai pinjaman tunai (cash advance) dari produk kartu kredit syariah. 

d. Wakalah (perwakilan) 

 Terjadi bila nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk mewakili dirinya 

melaksanakan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (Letter of 

Credit), inkaso dan transfer uang. 

e. Kafalah (Bank Garansi) 

 Diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban 

pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah 

dana untuk fasilitas ini sebagai rahn (gadai), serta Bank dapat pula menerima 

dana tersebut dengan prinsip wadiah. Bank diperkenankan mendapat ganti 

biaya atas jasa yang diberikan. 

2.4 Pembiayaan Murabahah 

2.4.1. Definisi dan Konsep Murabahah 

Definisi Jual-Beli Murabahah (Deferred Payment Sale), kata al-

Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu ) yang berarti 

kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama 

terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. 
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Hakekatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) nya yang diketahui 

kedua belah transaktor (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui 

keduanya. 

PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah, menyatakan bahwa 

murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya 

perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus 

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. 

Dalam PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah, disebutkan bahwa 

pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran 

tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan 

kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada 

waktu tertentu. 

Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa dikenal 

adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok 

barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan 

penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin keuntungan 

sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. 

Namun bank syariah dan bank konvensional dalam beberapa hal memiliki 

persamaan, yakni persamaan dalam hal sisi teknis penerimaan uang, persamaan 

dalam hal mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan maupun 

dalam hal syarat-syarat umum untuk mendapat pembiayaan seperti Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), proposal, laporan 

keuangan dan sebagainya. 
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Gambar 2.1  Mekanisme Murabahah 

2.4.2. Prinsip Murabahah 

Pembiayaan Murabahah dalam istilah fiqh ialah akad jual beli atas barang 

tertentu, dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas 

barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang 

diambil. Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank 

selaku penyedia bank dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. 

Adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut: 

a. Penjual 

b. Pembeli 

c. Barang yang diperjual-belikan 

d. Harga 

e. Ijab-qabul 
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    persyaratan 
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Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan syariah pada Bank Umum 

Syariah (BUS) di Indonesia mengutamakan pada produk-produk murabahah. 

Dibuktikan bahwa dari tahun ke tahun lebih banyak disalurkan daripada 

pembiayaan yang lain. Namun, Bank syariah juga tetap berusaha lebih 

ditingkatkan lagi dan dipertahankan dalam penyaluran murabahah. Pembiayaan 

murabahah sebenarnya memiliki persamaan dengan pembiayaan ijarah, keduanya 

termasuk dalam kategori Natural certainty contracts, dan pada dasarnya adalah 

kontrak jual beli. yang membedakan keduanya hanyalah objek transaksi yang 

diperjualbelikan tersebut, dalam pembiayaan murabahah, yang menjadi objek 

transaksi adalah barang, misalnya rumah, mobil dan sebagainya. 

Pembiayaan murabahah merupakan penyaluran dana dalam bentuk jual 

beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian 

menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai 

margin keuntungan yang ditetapkan bank dan pengguna jasa dapat mengangsur 

barang tersebut. Perbankan syariah di Indonesia saat ini menggunakan akad 

murabahah sebagai salah satu produk utama pembiayaannya. Hal ini dikarenakan 

oleh sistem dan teknik penghitungannya yang lebih mudah dicerna baik oleh 

nasabah maupun oleh pihak bank, sehingga lebih mengedepankan aspek 

kejelasan. 

Banyak masyarakat yang menanyakan model pembiayaan murabahah 

yang dipraktekkan bank syariah. Karena ada indikasi pembiayaan murabahah 

tersebut menyerupai kredit yang dipraktekkan bank konvensional. Pernyataan ini 

perlu diluruskan, sehingga masyarakat dapat memahami praktek pembiayaan 
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murabahah di bank syariah secara benar. Sekaligus juga dapat membedakan 

dengan praktek kredit yang biasa dijalankan oleh industri jasa keuangan 

konvensional. 

Achmad (2008) mengemukakan karakteristik pembiayaan murabahah 

yang biasa dipraktekkan oleh industri jasa keuangan syariah adalah sebagai 

berikut: 

Pertama, akad yang digunakan dalam pembiayaan murabahah adalah akad 

jual beli. Implikasi dari penggunaan akad jual-beli mengharuskan adanya penjual, 

pembeli dan barang yang diperjualbelikan. Penjual dalam hal ini adalah bank 

syariah, sedangkan pembeli adalah nasabah yang membutuhkan barang. Adapun 

kewajiban bank syariah, selaku penjual, menyerahkan barang yang 

diperjualbelikan kepada nasabah. Sedangkan nasabah berkewajiban membayar 

harga barang tersebut. Berbeda dengan kredit konvensional, hubungan yang 

terjalin antara pihak bank konvensional dengan nasabah adalah hubungan kreditur 

dengan debitur.  

Kedua, harga yang ditetapkan oleh pihak penjual (bank syariah) tidak 

dipengaruhi oleh frekuensi waktu pembayaran. Artinya, praktek murabahah 

menghendaki hanya ada satu harga, yaitu harga yang telah disepakati antara pihak 

bank syariah dengan nasabah. Tidak tergantung dengan jangka waktu 

pembayaran, seperti yang selama ini dipraktekkan oleh industri jasa keuangan 

konvensional. Praktek yang dijalankan oleh konvensional mengharuskan adanya 

perbedaan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Semakin 

lama waktu pembayaran yang diinginkan oleh nasabah, semakin besar jumlah 
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tanggungan yang harus dibayar. Di sini, berlaku ketentuan time value of money, 

nilai waktu dari uang. 

Ketiga, keuntungan dalam pembiayaan murabahah berbentuk margin 

penjualan yang sudah termasuk harga jual. Keuntungan (ribh) tersebut sewajarnya 

dapat dinegosiasikan antara pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak bank 

syariah dengan nasabah. 

2.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan merupakan 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 masyarkat oleh sebuah lembaga keuangan 

(perbankan syariah). 

Menurut Muhammad (2004) faktor-faktor lingkungan secara umum 

dikelompokkan menjadi lingkungan umum dan lingkungan khusus. Faktor 

lingkungan umum yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah antara lain 

kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, teknologi, 

kondisi lingkungan alamiah, dan keamanan lingkungan/negara. Faktor lingkungan 

khusus yang berpengaruh antara lain adalah pelanggan/nasabah, 

pemasok/penabung, pesaing, serikat pekerja, dan kebijakan bank sentral atau 

regulator. 

Menurut Rose dan Kolari (1995) dalam Pratin dan Akhyar (2005) ada dua 

faktor yang mempengaruhi pendapatan lembaga keuangan yaitu faktor eksternal 

dan faktor internal. Faktor eksternal antara lain perubahan teknologi pengiriman 
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jasa, kompetisi dari lembaga keuangan lainnya, hukum dan peraturan mengenai 

lembaga keuangan, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi system 

ekonomi dan keuangan. Faktor internal antara lain efisiensi penggunaan sumber 

daya, pengendalian biaya, kebijakan manajemen perpajakan, posisi likuiditas, dan 

posisi risiko. 

Sumber-sumber dana yang biasa digunakan untuk pembiayaan (loan) 

menurut Rose dan Kolari (1995) dalam Pratin dan Akhyar (2005) adalah 

simpanan (giro, tabungan, deposito berjangka), pinjaman bank sentral (pinjaman 

liquiditas), pinjaman dari institusi keuangan internasional, dan modal ekuitas 

(modal disetor, laba ditahan, cadangan). 

Beberapa variabel  mempunyai hubungan dengan jumlah pembiayaan 

murabahah yang disalurkan oleh perbankan syariah. Variabel yang akan diteliti 

adalah Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Debt to Equity 

Ratio, Quick Ratio, dan Return on Equity. 

2.6 Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Pada aspek likuiditas ini penilaian didasarkan atas kemampuan bank 

dalam membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan tabungan, giro dan 

deposito pada saat ditagih dan dapat memenuhi semua permohonan kredit yang 

layak untuk disetujui. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendaknya dan dapat membayar kembali 

semua deposannya serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa 

terjadi panangguhan. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan seakurat 

mungkin kebutuhan likuiditas untuk suatu jangka waktu tertentu. Perkiraan 
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kebutuhan likuiditas tersebut sangat dipengaruhi oleh perilaku penarikan nasabah, 

sifat dan jenis sumber dana yang dikelola bank. Rasio yang sering digunakan 

untuk menilai tingkat likuiditas adalah Financing to Deposit Ratio (FDR). Rasio 

ini memberikan gambaran mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan 

dalam bentuk kredit/pembiayaan. 

Dalam istilah konvensional Loan to Deposit Ratio (LDR) menyatakan 

seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang 

dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang 

akan menguntungkan, namun hal ini terkait risiko apabila sewaktu-waktu pemilik 

dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang 

dipinjamnya. Secara lebih rinci LDR dapat dijelaskan sebagai rasio antara seluruh 

jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank. Menurut 

Mulyono (1995) LDR menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank dan dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

LDR =  Jumlah kredit yang disalurkan     x  100% 

             Total deposit 

Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (loan), namun 

pembiayaan (financing). Menurut Buyung (2006), rumus FDR untuk bank syariah 

menjadi: 

FDR =  Jumlah pembiayaan yang disalurkan     x  100% 

             Total deposit 

Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin tingginya 

kemampuan bank dalam pembiayaan yang disalurkan. 
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2.7 Non Performing Finance (NPF) 

Aktiva produktif yang dimiliki oleh bank berkaitan erat dengan tingkat 

kelangsungan usaha bank. manajemen bank dituntut untuk senantiasa dapat 

memantau dan menganalisis kualitas aktiva produktif yang dimiliki. Kualitas 

aktiva produktif menunjukkan kualitas asset sehubungan dengan risiko kredit 

yang dihadapi oleh bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank. Aktiva 

produktif yang dinilai kualitasnya meliputi penanaman dana baik dalam rupiah 

maupun valuta asing, dalam bentuk kredit dan surat berharga (Siamat, 2005) 

Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan 

menentukan tingkat kolektibilitasnya. 

Kolektabilitas dapat diartikan sebagai keadaan pembayaran kembali 

pokok, angsuran pokok atau bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan 

diterima kembali dana yang ditanamkan dalam surat berharga atau penanaman 

lainnya. Risiko kredit yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, 

yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak 

bank kepada debitur. Oleh karena itu kemampuan pengelolaan kredit sangat 

diperlukan oleh bank yang bersangkutan. 

Menurut surat edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, NPL 

diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang 

diberikan. NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi 

terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk 

kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. 
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Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah 

tercermin dari besarnya Non Performing Loan (NPL), dalam terminologi bank 

syariah disebut Non Perfoming Financing (NPF). Non Performing Financing 

(NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan 

yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan 

oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan 

kurang lancar, diragukan dan macet. NPF merupakan tingkat risiko yang dihadapi 

bank. NPF adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat 

ditagih. 

Semakin tinggi NPF dapat berakibat buruk bagi suatu perusahaan. Hal ini 

menandakan jumlah pembiayaan bermasalah dalam bank tersebut juga tinggi, 

maka dapat menyebabkan kerugian bagi bank tersebut. Sehingga dapat 

menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Menurut Mulyono (1995) NPF 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

NPF =  Jumlah pembiayaan bermasalah     x  100% 

             Total pembiayaan 

2.8 Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio termasuk dalam golongan rasio solvabilitas, yaitu 

rasio yang mengukur kemampuan perusahaan  untuk melunasi semua hutang yang 

menjadi beban  perusahaan apabila dilikuidasi. Sebagai pokok masalah atas 

analisa rasio solvabilitas yaitu apakah dengan komposisi modal yang ada 

perusahaan akan sanggup melunasi semua hutang, dalam arti bahwa proporsi 

antara kekayaan yang dimiliki perusahaan masih terdapat saldo lebih bila 

dibanding dengan jumlah hutangnya, sehingga perusahaan mampu membayar 
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semua hutang apabila dilikuidasi. Proporsi antara modal sendiri (internal) dengan 

modal pinjaman (eksternal) harus diperhatikan, sehingga dapat diketahui beban 

perusahaan terhadap para pemilik modal tersebut. 

Rasio ini adalah perbandingan antara jumlah hutang (baik utang jangka 

pendek maupun jangka panjang) dengan modal sendiri. Menurut Robert (1997) 

rasio ini menunjukkan komposisi dari total hutang terhadap total ekuitas, semakin 

besar nilai rasio ini, menunjukkan komposisi total hutang semakin besar 

dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban 

perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). 

Menurut Riyanto (1998) Debt to Equity Ratio dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

DER =  Jumlah hutang     x  100% 

   Modal sendiri 

2.9 Quick Ratio (QR) 

Quick Ratio termasuk dalam golongan rasio likuiditas, yaitu untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya 

dengan tepat waktu. Quick Ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar diluar 

persediaan dengan hutang lancar. Rasio ini menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya yang jatuh tempo dengan 

dana yang tertanam dalam aktiva lancar. Dalam hal ini aktiva lancar terdiri dari 

uang kas dan juga surat-surat berharga antara lain surat pengakuan hutang, wesel, 

saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau 

kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim 

diperdagangkan dalam pasar uang dan pasar modal. 
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Quick ratio menurut Hanafi (2004) mengeluarkan persediaan dari 

komponen aktiva lancar. Dari ketiga komponen aktiva lancar (kas, piutang 

dagang, dan persediaan), persediaan biasanya dianggap sebagai assets yang tidak 

likuid. Untuk menjual persediaan (mengubah  persediaan  menjadi  kas), waktu 

yang  diperlukan  lebih lama dibandingkan piutang dagang. Sementara menurut 

Sutrisno (2001) Quick Ratio merupakan rasio antara aktiva lancar setelah  

dikurangi persediaan dengan hutang lancar. Rasio ini merupakan ukuran 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya  dengan  tidak 

memperhitungkan  persediaan,  karena  persediaan memerlukan waktu yang relatif 

lama untuk direalisir menjadi uang kas. 

Rasio ini memberikan pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. 

Semakin tinggi rasio tersebut semakin tinggi pula kemampuan suatu perusahaan 

untuk melunasi hutang jangka pendeknya yang jatuh tempo dengan tepat waktu. 

Menurut Sutrisno (2001) Quick Ratio dapat dihitung  dengan rumus : 

QR =  Aktiva lancar - Persediaan     x  100% 

             Hutang lancar 

2.10 Return on Equity (ROE) 

Return on Equity termasuk dalam golongan rasio profitabilitas 

(rentabilitas), yaitu mengukur keberhasilan manajemen sebagaimana ditunjukan 

oleh laba yang dihasilkan  oleh penjualan dan investasi. ROE sering disebut rate 

of return on net worth digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya. 

ROE yang semakin meningkat memberikan tanda bahwa kekuatan 

operasional dan keuangan perusahaan semakin baik, selanjutnya memberikan 
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pengaruh positif terhadap pasar ekuitas. Return on Equity bagi bank sangat 

penting karena hal tersebut untuk mengukur kinerja dari modal sendiri dalam 

menghasilkan keuntungan. 

Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang 

saham. Menurut Darsono (2005:57) ROE menunjukan kesuksesan manajemen 

dalam memaksimalkan tingkat kembalian pada pemegang saham. Semakin tinggi 

rasio ini akan semakin baik karena memberikan tingkat kembalian yang lebih 

besar pada pemegang saham. Menurut Hin (2001: 64) rasio ini menunjukkan 

tingkat keuntungan dari investasi yang ditanamkan pemegang saham. 

ROE merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total ekuitas 

yang berasal dari setoran modal pemilik, laba tak dibagi dan cadangan lain yang 

dikumpulkan oleh perusahaan. Menurut Darsono (2005) cara menghitung rasio ini 

ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut : 

ROE =  Keuntungan Netto Sesudah  Pajak    x  100% 

              Total Modal Sendiri 

 Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang 

dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah 

semakin kecil. 

2.11 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan pengembangan dari penelitian-

penelitian terdahulu. Penelitian tersebut antara lain: 

Pada Penelitian Ghafur (2007) pada Pengaruh Rasio Keuangan Bank 

terhadap Keputusan Pembiayaan Bank Syariah. Peneliti menggunakan beberapa 

faktor internal bank seperti Loan to Assets Ratio (LAR), Rate of Return on Loan 
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Ratio (RLR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Assets Ratio, Assets Utilization 

Ratio (AUR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan to Deposit Ratio (LDR). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Assets Ratio, LAR, RLR, dan CAR memiliki 

pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan. Sedangkan AUR, DPK dan LDR 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Perbedaan 

dengan penelitian ini yaitu pada penelitian Ghafur (2007) menggunakan metode 

analisis Autoregressive Distributed Lag, sedangkan penelitian ini menggunakan 

Regresi Linier Berganda. 

Maula (2009) dengan Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri, Marjin 

Keuntungan dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah 

Mandiri. Dalam penelitiannya  menunjukkan bahwa variabel simpanan (DPK) 

berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Untuk Modal sendiri dan 

marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan 

murabahah. Untuk NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian 

Maula (2009) menggunakan metode analisis Least Square Method, sedangkan 

penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda. 

Pratin dan Akhyar (2005) dalam penelitian mereka yang berjudul Analisis 

Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup 

Keuntungan Terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada 

Bank Muamalat Indonesia). Dalam penelitian mereka, menunjukkan bahwa 

simpanan (DPK) mempunyai hubungan positif signifikan, modal sendiri dan NPL 

mempunyai hubungan positif tidak signifikan. Sedangkan secara parsial 
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prosentase bagi hasil dan markup keuntungan mempunyai hubungan negatif tidak 

signifikan terhadap pembiayaan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada 

penelitian Pratin dan Akhyar (2005) menggunakan metode analisis menggunakan 

metode analisis Least Square Method, sedangkan penelitian ini menggunakan 

Regresi Linier Berganda. 

Penelitian Arbaian (2008) yang berjudul Pengaruh Informasi Akuntansi 

Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang Syariah Medan (2008). Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

Secara parsial Current Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah pada PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Syariah Medan, sedangkan  Quick Ratio, Cash Ratio, Total Debt To Equity Ratio, 

Quick Liabilities To Networking Capital dan Profit Margin berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan serta Return On Equity  berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada PT. Bank Nasional Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Syariah Medan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada 

penelitian Arbaian (2008) menggunakan metode analisis Autoregressive 

Distributed Lag, sedangkan penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda. 

2.12 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

2.12.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Murabahah merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai 

pembeli dan bank sebagai penjual, dan operasional murabahah ini murni 

menggunakan rukun dan syarat jual beli, dimana terdapat beberapa hal yang harus 

ada dalam transaksi jual beli tersebut. 
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Pembiayaan Murabahah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

Financing to Deposit Ratio, Non Performing Finance, Debt to Equity Ratio, 

Quick Ratio, dan Return on Equity. 

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang memberikan 

gambaran mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk 

pembiayaan. Rasio ini memberikan pengaruh positif terhadap pembiayaan 

murabahah. Semakin tinggi rasio tersebut mengindikasikan bahwa tingginya 

jumlah pembiayaan murabahah suatu bank. 

Rasio Non Performing Finance (NPF) pada sebuah bank harus dapat 

dikendalikan dengan baik. Apabila rasio ini selalu tinggi, hal ini menandakan 

jumlah pembiayaan murabahah yg bermasalah dalam bank tersebut juga tinggi. 

Hendaknya pihak bank harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pembiayaan, 

sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi bank tersebut. Rasio ini memberikan 

pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio untuk mengukur komposisi 

modal yang ada dalam suatu bank untuk melunasi semua hutang. Rasio ini 

memberikan pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Semakin besar 

nilai rasio ini, menunjukkan komposisi total hutang semakin besar dibanding 

dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan 

terhadap pihak luar (kreditur). Sehingga bank syariah akan membatasi jumlah 

pembiayaan murabahah. 

Quick Ratio (QR) dalam suatu perusahaan harus dapat dikendalikan 

dengan baik agar meningkatkan kemampuan likuiditasnya. Rasio ini memberikan 



35 
 

 
 

pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Semakin besar nilai rasio ini 

memberikan indikasi bahwa pihak bank kemampuan likuiditasnya baik, sehingga 

bank syariah akan meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah. 

Return on Equity (ROE) adalah rasio untuk mengukur keberhasilan 

manajemen sebagaimana ditunjukan oleh laba yang dihasilkan  oleh penjualan dan 

investasi. Rasio ini memberikan pengaruh positif terhadap pembiayaan 

murabahah. Semakin besar rasio tersebut, semakin besar pula tingkat keuntungan 

yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah 

semakin kecil. Sehingga bank syariah akan meningkatkan jumlah pembiayaan 

murabahah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, pengaruh FDR, NPF, DER, QR, dan ROE 

sebagai variabel independen, dengan Pembiayaan Murabahah sebagai variabel 

dependen, dapat digambarkan dalam kerangka pikir seperti di bawah ini : 
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2.12.2 Pengembangan Hipotesis 

 Hipotesis diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap 

masalah peneletian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji 

secara empiris. Adapun hipotesis yang dikemukakan berdasarkan latar belakang 

masalah dan perumusan masalah adalah sebagai berikut: 

H1 : FDR, NPF, DER, QR, dan ROE berpengaruh terhadap pembiayaan 

Murabahah 

H2 : FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah 

H3 : NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah 

H4 : DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah 

H5 : QR berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah 

H6 : ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, pengertian Penelitian 

Kuantitatif adalah penelitian yang ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagain 

dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah 

mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan 

hipotesis yang dikaitkan dengan fenomena alam. 

Penelitian kuantitatif banyak digunakan untuk menguji suatu teori, untuk 

menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, untuk menunjukkan 

hubungan antar variabel, dan ada pula yang bersifat mengembangkan konsep, 

mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal, baik itu dalam 

ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. 

Metode yang sering digunakan adalah experimental, deskripsi, survei, dan 

menemukan korelasional. Penelitian kuantitatif menyajikan proposal yang bersifat 

lengkap, rinci, prosedur yang spesifik, literatur yang lengkap dan hipotesis yang 

dirumuskan dengan jelas. 

Desain atau langkah penelitian kuantitatif  adalah dengan cara memilih 

masalah, studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan anggapan dasar, 

menentukan variabel dan sumber data, mengumpulkan data, menganalisis data, 

menarik kesimpulan, dan menulis laporan penelitian. 
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3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

triwulanan dari seluruh BUS (Bank Umum Syariah) yang ada di Indonesia pada 

periode tahun 2009 – 2011.  

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

triwulanan dari beberapa BUS han UUS yang ada di Indonesia. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria sampel 

berikut : 

1. BUS yang menyajikan laporan keuangan triwulan pada periode tahun 2009 – 

2011. 

2. Laporan keuangan triwulan BUS tersebut memiliki kriteria yang berkaitan 

dengan variabel-variabel pada penelitian ini. 

Tabel 3.1. Kriteria Sampel 

No Kriteria 

Kesesuaian 

Sesuai 
Tidak 

Sesuai 

1 
Laporan keuangan triwulan BUS yang dilaporkan pada 

periode tahun 2009- 2011 
3 8 

2 
Laporan keuangan triwulan BUS memiliki kelengkapan 

data yang berkaitan dengan penelitian ini 
3 8 

Jumlah sampel yang sesuai kriteria 1 dan 2  3 8 
 

Berdasarkan kriteria di atas, BUS yang memiliki kelengkapan data dan 

memenuhi syarat untuk dijadikan sampel sesuai dengan penelitian ini ada tiga, 

yaitu: 
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Tabel 3.1. Daftar Nama BUS yang Sesuai Kriteria  

No Nama BUS 

1 Bank Muamalat Indonesia 

2 Bank Syariah Mandiri 

3 Bank Mega Syariah 

 

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.3.1 Variabel Dependen  

Variabel Dependen dalam penelitian adalah proksi pembiayaan berbasis 

jual beli (murabahah). Pada pembiayaan murabahah, akad jual beli yang menjadi 

objek transaksi adalah barang, misalnya rumah, mobil, motor, dan sebagainya. 

Secara makro, pilihan lebih banyak kepada penjualan produk murabahah 

oleh perbankan syariah sejauh ini membuat nuansa moneter menjadi lebih 

menonjol dalam kegiatan gerakan ekonomi Islam sendiri dibandingkan sektor riil. 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel Bebas (Independen) adalah variabel yang memengaruhi variabel 

terikat, entah secara positif atau negatif (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini 

yang menjadi Variabel Bebas (Independent) adalah Financing to Deposit Ratio, 

Non Performing Finance, Debt to Equity Ratio, Quick Ratio, dan Return on 

Equity. 

1. Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar 

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan 

pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. Jika nilai FDR yang semakin 

tinggi  dapat memberikan pengaruh positif terhadap tingginya pembiayaan 

murabahah. Berikut ini adalah rumus menghitung FDR : 
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FDR =  Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan  x 100% 

                             Total Deposit 

2. Non Performing Financing (NPF) 

NPF merupakan tingkat prosentase pembiayaan bermasalah yang dihadapi 

bank. NPF adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat 

ditagih. Maka akan berakibat semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan 

kerugian pembiayaan yang nantinya akan berpengaruh pada keuntungan yang 

diperoleh bank. Semakin tinggi nilai NPF dapat memberikan pengaruh yang 

negatif terhadap pembiayaan murabahah. Berikut adalah rumus untuk menghitung 

NPF : 

NPF = Jumlah Pembiayaan Bermasalah  x 100% 

                       Total Pembiayaan 

3. Debt to Equity Ratio (DER) 

DER adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan  untuk melunasi semua hutang yang menjadi beban  perusahaan 

apabila dilikuidasi. Rasio ini menunjukkan komposisi total hutang semakin besar 

dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban 

perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Semakin besar nilai rasio ini, maka 

dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan murabahah. 

Debt to Equity Ratio dapat dirumuskan sebagai berikut: 

DER =   Jumlah hutang     x  100% 

   Modal sendiri 

4. Quick Ratio (QR) 

Quick Ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar diluar persediaan 

dengan hutang lancar. Menurut Sutrisno (2001) Quick Ratio merupakan rasio 
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antara aktiva lancar setelah  dikurangi persediaan dengan hutang lancar. Rasio ini 

merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajibannya  dengan  tidak memperhitungkan  persediaan,  karena  persediaan 

memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisir menjadi uang kas.  

Semakin besar nilai Quick Ratio, maka dapat memberikan pengaruh yang 

positif terhadap pembiayaan murabahah. Quick Ratio dapat dihitung  dengan 

rumus : 

QR =  Aktiva lancar - Persediaan     x  100% 

             Hutang lancar 

5. Return on Equity (ROE) 

 Rasio ini digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen 

sebagaimana ditunjukan oleh laba yang dihasilkan  oleh penjualan dan investasi. 

ROE menunjukan kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan tingkat 

kembalian pada pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik 

karena memberikan tingkat kembalian yang lebih besar pada pemegang saham. 

Semakin besar nilai ROE, maka dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap 

pembiayaan murabahah. Berikut adalah rumus untuk menghitung ROE: 

ROE =  Keuntungan Netto Sesudah  Pajak    x  100% 

               Total Modal Sendiri 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan 

triwulanan BUS pada periode tahun  2009-2011. Data tersebut dapat diperoleh 

dari situs BUS yang dijadikan penelitian. Selain itu data juga dapat diporoleh 

melalui situs BI yaitu www.bi.go.id. 

http://www.bi.go.id/
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3.5. Metode Analisis Data 

3.5.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah metode analisis sederhana yang bertujuan untuk 

mempermudah penafsiran dan penjelasan dengan analisis tabel, grafik, atau 

diagram. Analisis deskriptif ini digunakan sebagai pendukung untuk menambah 

dan mempertajam analisis yang dilakukan, membantu memahami masalah yang 

diteliti serta memberikan gambaran umum tentang suatu fenomena yang terjadi. 

Analisis deskriptif pada penelitian suatu bertujuan untuk melihat atau mencermati 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel-variabel independennya. 

Analisis deskriptif ini terdiri dari Frequencies, Descriptive, Explore, 

Crosstabs dan Ratio. Analisis – analisis tersebut sudah ada pada opsion menu – 

menu dalam software pengolahan data statistik yang sering digunakan. Salah satu 

program olah data yang sering digunakan adalah SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences). 

SPSS merupakan program aplikasi komputer untuk menganalisis data 

yang digunakan pada berbagai disiplin ilmu, terutama untuk analisis statistika. 

SPSS untuk menganalisis serta menampilkan angka-angka hasil perhitungan 

statistik, grafik, tabel dengan berbagai model, baik variabel tunggal atau 

hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. 

Untuk standar rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini 

berdasarkan ketentuan BI adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2. Standar Rasio Keuangan BI 

No Rasio Dinyatakan Sehat 

1 FDR 85%  - 110% 

2 NPF < 5% 

3 DER > 8% 

4 QR > 10% 

5 ROE > 12% 

Sumber: www.bi.go.id 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Jadi 

analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi 

klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua 

uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear, misalnya uji 

multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana dan uji 

autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross sectional. 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam 

ujinormalitas ini ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis P-Plot dan Kolmogrov-Smirnov. Uji 

normalitas dilakukan dengan menguji nilai residual dari persamaan regresi dengan 

menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov. Jika signifikansi pada nilai Kolmogrov 

Smirnov <0,05 maka Ho ditolak, jadi data residual berdistribusi tidak normal. Jika 

signifikansi pada nilai K-S >0,05, maka Ho diterima, jadi data residual 

berdistribusi normal (Ghozali, 2007). 

 



44 
 

 
 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara independen. Jika variabel independen 

saling korelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal 

adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan 

nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model, 

peneliti akan melihat Tolerence dan Variance Factors (VIF) dengan alat bantu 

program Statistical Product and Service Solution (SPSS).Tolerence mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak di jelaskan variabel 

independen lainnya. Jadi nilai Tolerence yang rendah sama dengan nilai VIF yang 

tinggi (karena VIF=1/Tolerence.  

Nilai cut off  yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinieritas adalah nilai Tolerence < 0.5 atau sama dengan nilai VIF > 10. 

Bila ternyata dalam metode terdapat multikolinieritas, peneliti akan mengatasi hal 

tersebut dengan transformasi variabel. Transformasi variabel merupakan salah 

satu cara mengurangi hubungan linier diantara variabel independen. Transformasi 

dapat dilakukan dalam bentuk logaritma natural dan bentuk  first difference atau 

delta (Ghozali, 2007). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 
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disebut heteroskedastisitas. Sebuah Model regresi yang baik adalah model regresi 

yang mempunyai data yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Kebanyakan data cross section mengandung situasi 

heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil, sedang, besar). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dalam model, peneliti akan menggunakan uji Glesjer dengan 

bantuan program SPSS. Apabila koefisien parameter beta > 0,05 maka tidak ada 

masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2007). 

d. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (Sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada 

runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada individu atau kelompok yang 

sama pada periode berikutnya. Pada data cross section (silang waktu), masalah 

autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berada 

berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2007). 

3.5.3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis Regresi Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara 

lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. Dapat 

disimpulkan dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda dipergunakan 
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untuk mengukur pengaruh beberapa variabel independen seperti FDR (X1), NPF 

(X2), DER (X3), QR (X4), dan ROE (X5) terhadap pembiayaan Murabahah (Y) 

sebagai variabel dependen. 

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

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

Di mana, 

Y       = Murabahah 

a        = konstanta 

b1-b5 = slope 

X1     = FDR 

X2     = NPF 

X3     = DER 

X4     = CR 

X5     = ROE 

e        = error 

3.5.4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh FDR, NPF, ROA, 

CAR, dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah. Dalam pengujian 

ini menggunakan uji F dan uji t. 

1. Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2006). 

 Untuk melakukan pengujian uji F dapat dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS. Dari hasil uji F dapat dilakukan pengambilan keputusan yaitu 

dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel: 

 Jika F hitung > dari F tabel, maka H0 ditolak, 
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 Jika F hitung < dari F tabel, maka H0 diterima 

2. Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2006). 

 Untuk melakukan pengujian uji t dapat dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS. Dari hasil uji t dapat dilakukan pengambilan keputusan yaitu 

dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel: 

 Jika t-hitung > dari t-tabel, maka H0 ditolak 

  Jika t-hitung < dari t-tabel, maka H0 diterima 

3.5.5. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Kelemahan 

mendasar penggunaan koefisiensi adalah bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan kedalam model. Oleh karena itu banyak peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R Square (Adj R
2
) pada saat 

mengevaluasi mana model regresi terbaik. 

 Adjusted R Square (Adj R
2
) sebagai syarat dilakukannya Uji-F dan Uji-t. 

Jika Adjusted R Square (Adj R
2
) bernilai positif maka Uji-F dan Uji-t dapat 

dilakukan dan jika Adjusted R Square (Adj R
2
) bernilai negaif maka Uji-F dan Uji-

t tidak dapat dilakukan.Adjusted R Square (Adj R
2
) menyatakan koefisien 

determinasi atau seberapa besar pengaruh variabilitas variabel independen secara 

simultan terhadap variabilitas variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.   Hasil Penelitian 

4.1.1  Analisis Deskriptif 

Penelitian ini dilakukan dengan menguji pengaruh Financing to Deposit 

Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Debt to Equity Ratio (DER), 

Quick Ratio (QR), dan Return On Equity (ROE) sebagai variabel independen 

terhadap Pembiayaan Murabahah sebagai variabel dependen. Unit analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 36. Berdasarkan hasil pengolahan data, 

diperoleh tabel statistik sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 

Statistics 

  FDR NPF DER QR ROE MURABAHAH 

N Valid 36 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 88.7414 2.4511 31.9414 21.5031 35.9589 6.5264E6 

Std. Deviation 6.60619 1.55964 1.28479E1 1.15395E1 2.03488E1 4.19461E6 

Minimum 78.17 .66 16.63 6.58 8.03 2250429.00 

Maximum 103.71 7.32 62.64 46.78 74.43 18102709.00 

Sumber: Data yang diolah 2013 pada lampiran 1 

 Berdasarkan tabel 4.1. di atas nilai mean untuk variabel FDR sebesar 

88,7414% dengan nilai Standar Deviasi sebesar 6,60619%. Nilai minimum 

variabel FDR sebesar 78,17% dan nilai maximum sebesar 103,71%.. Nilai rata-
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rata FDR sebesar 88,7414% mengindikasikan bahwa rasio FDR pada tiga Bank 

Umum Syariah tersebut masih tergolong sehat dilihat dari rata-rata FDR yang 

masih berada di antara 85% - 110%. 

Nilai mean untuk variabel NPF sebesar 2,4511% dengan nilai Standar 

Deviasi sebesar 1,55964%. Nilai minimum untuk variabel NPF sebesar 0,66% dan 

nilai maximum sebesar 7,32%. Nilai rata-rata NPF sebesar 2,4511% 

mengindikasikan bahwa rasio NPF pada tiga Bank Umum Syariah tersebut masih 

tergolong sehat dilihat dari rata-rata NPF masih berada di bawah 5%. Artinya 

bank masih dapat mengendalikan tingkat pembiayaan yang bermasalah dengan 

sebaik mungkin. 

Nilai mean untuk variabel DER sebesar 31,9414% dengan nilai Standar 

Deviasi sebesar 1,28479E1%. Nilai minimum untuk variabel DER sebesar 

16,63% dan nilai maximum sebesar 62,64%. Nilai rata-rata DER sebesar 

31,9414% mengindikasikan bahwa rasio DER pada tiga Bank Umum Syariah 

tersebut  masih tergolong baik dilihat dari rata-rata DER yang masih berada di 

atas 8%. Artinya bank memiliki tingkat solvabilitas yang baik, yaitu kemampuan 

untuk melunasi semua hutang yang menjadi bebannya apabila dilikuidasi. 

Nilai mean untuk variabel QR sebesar 21,5031% dengan nilai Standar 

Deviasi sebesar 1,15395E1%. Nilai minimum untuk variabel QR sebesar 6,58% 

dan nilai maximum sebesar 46,78%. Nilai rata-rata QR sebesar 21,5031% 

mengindikasikan bahwa rasio QR pada tiga Bank Umum Syariah tersebut  masih 

tergolong baik dilihat dari rata-rata QR yang masih berada di atas 10%. Artinya 
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bank memiliki tingkat likuiditas yang baik, yaitu kemampuan untuk melunasi 

hutang jangka pendeknya yang jatuh tempo dengan tepat waktu 

Nilai mean untuk variabel ROE sebesar 35,9589% dengan nilai Standar 

Deviasi sebesar 2,03488E1%. Nilai minimum untuk variabel ROE sebesar 8,03% 

dan nilai maximum sebesar 74,43%. Nilai rata-rata ROE sebesar 35,9589% 

mengindikasikan bahwa rasio ROE pada tiga Bank Umum Syariah tersebut  masih 

tergolong baik dilihat dari rata-rata ROE yang masih berada di atas 12%. Artinya 

bank memiliki tingkat profitabilitas yang baik, yaitu kemampuan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya 

Untuk murabahah mempunyai nilai mean sebesar 6,5264E6 dengan 

Standar Deviasi sebesar 4,19461E6. Nilai minimum untuk mudharabah sebesar 

2250429,00 dan nilai maximum sebesar 18102709,00. 

4.1.2. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji 

normalitas ini ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa data variabel residual 

mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,991 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini 

berarti data yang ada terdistribusi secara normal. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel hasil uji normalitas di bawah ini: 
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Tabel 4.2. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 36 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.44717090E6 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .073 

Positive .060 

Negative -.073 

Kolmogorov-Smirnov Z .436 

Asymp. Sig. (2-tailed) .991 

a. Test distribution is Normal 

b. Calculated from data 

Sumber: Data diolah 2013 pada lampiran 2 

Sedangkan untuk hasil P-P Plot uji normalitas pada penelitian ini dapat 

dilihat dari gambar di bawah: 
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Gambar 4.1. P-P Plot Uji Normalitas 

Sumber: Data yang diolah 2012 pada lampiran 2 

Dengan melihat tampilan pada Gambar 4.1. P-P Plot Uji Normalitas dapat 

diketahui bahwa sumbu menyebar sekitar garis diagonal memberikan pola 

distribusi yang normal, maka dapat disimpulkan bahwa P-P Plot memberikan pola 

distribusi yang normal. P-P Plot tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak 

dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Multikolonieritas 

Syarat berlakunya model regresi berganda adalah antar variabel bebas 

tidak memiliki hubungan sempurna atau mengandung multikolinearitas. Uji 

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor 

(VIF). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.3. Uji Multikolonieritas 

  Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

FDR .531 1.882 

NPF .395 2.534 

DER .866 1.155 

QR .700 1.429 

ROE .492 2.034 

a. Dependent Variable: MURABAHAH      

Sumber: Data yang diolah 2013 pada lampiran 3 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak 

terjadi multikolinieritas. Hal ini dapat dilihat dari tidak ada satupun variabel 

independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 dan tidak ada nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) kelima variabel yang lebih dari 10. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model 

regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak mengandung 

heterokedastisitas. Berikut ini adalah tabel uji dan gambar hasil uji scatterplot  

dari uji heterokedastisitas: 
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Tabel 4.4. Uji Heterokedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.003E6 3.993E6  -.251 .803 

FDR 26295.711 50232.235 .125 .523 .604 

NPF 18726.666 246866.738 .021 .076 .940 

DER -2936.534 20233.208 -.027 -.145 .886 

QR 12181.149 25059.353 .101 .486 .630 

ROE 12361.164 16954.743 .182 .729 .472 

a. Dependent Variable: Abs_res    

Sumber: Data yang diolah 2013 pada lampiran 4 
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Gambar 4.2. Hasil Uji Scatterplot Heterokedastisitas 

Sumber: Data yang diolah 2013 pada lampiran 4 

Berdasarkan Gambar 4.2. dan Tabel 4.4. nilai signifikansi masing-masing 

variabel independen lebih besar dari 0,05 dan sebaran data tidak membentuk pola 

yang jelas. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi penelitian ini tidak terjadi 

masalah heterokedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
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pengganggu pada periode t-1 (Sebelumnya). Dalam penelitian ini autokorelasi 

diuji dengan uji Durbin-Watson (DW test). Besarnya angka Durbin-Watson dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.5. Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .812
a
 .660 .603 2.64325E6 1.930 

a. Predictors: (Constant), ROE, FDR, DER, QR, NPF  

b. Dependent Variable: MURABAHAH   

Sumber: Data yang diolah 2013 pada lampiran 5 

Nilai Durbin-Watson sebesar 1,930, nilai ini akan dibandingkan dengan 

nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 36 (n) dan 

jumlah variabel independen 5 (k=5) di dapatkan nilai dl (batas luar) = 1,175 ; du 

(batas dalam) = 1,799. Oleh karena nilai DW 1,930 lebih besar dari batas dalam 

(du) 1,799 dan kurang dari 4-1,799 (4-du) , maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat autokorelasi. 

4.1.3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis Regresi Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara 

lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. Dalam 

penelitian ini analisis regresi linear berganda dipergunakan untuk mengukur 

pengaruh beberapa variabel independen seperti FDR (X1), NPF (X2), DER (X3), 
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QR (X4), dan ROE (X5) terhadap pembiayaan Murabahah (Y) sebagai variabel 

dependen. Berikut ini adalah tabel hasil analisis regresi berganda: 

Tabel 4.6. Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.181E7 7.376E6  -1.601 .120 

FDR 209472.723 92786.136 .330 2.258 .031 

NPF -1.129E6 455998.239 -.420 -2.475 .019 

DER -76869.029 37373.634 -.235 -2.057 .048 

QR 110107.246 46288.215 .303 2.379 .024 

ROE 72289.634 31317.839 .351 2.308 .028 

a. Dependent Variable: MURABAHAH    

Sumber: Data yang diolah 2013 pada lampiran 6 

Berdasarkan Tabel 4.6. Hasil Analisis Regresi Berganda, maka dapat 

ditulis persamaan regresinya: 

Y = -1,181E7 + 209472,723 FDR – 1,129E6 NPF -76869,029 DER + 110107,246 

QR + 72289,634 ROE 

Dari rumus regresi di atas dapat dinyatakan nilai koefisien regresinya 

sebagai berikut: 
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1. Apabila nilai FDR mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai Murabahah 

akan mengalami kenaikan sebesar 209472,723 

2. Apabila NPF mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai Murabahah akan 

mengalami penurunan sebesar 1,129E6 

3. Apabila DER mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai Murabahah akan 

mengalami penurunan sebesar 76869,029 

4. Apabila QR mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai Murabahah akan 

mengalami kenaikan sebesar 110107,246   

5. Apabila ROE mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai Murabahah akan 

mengalami kenaikan sebesar 72289,634 

4.1.4 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh FDR, NPF, DER, QR, 

dan ROE terhadap pembiayaan Murabahah. Dalam pengujian ini menggunakan 

uji F dan uji t. 

1. Uji F  

Uji F untuk membuktikan apakah semua variabel independen atau bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah tabel hasil uji F yang dilakukan: 
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Tabel 4.7. Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.062E14 5 8.124E13 11.628 .000
a
 

Residual 2.096E14 30 6.987E12   

Total 6.158E14 35    

a. Predictors: (Constant), ROE, FDR, DER, QR, NPF   

b. Dependent Variable: MURABAHAH    

Sumber: Data yang diolah 2013 pada lampiran  6 

Uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 11.628 dengan 

probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05 maka model 

regresi dapat dikatakan bahwa variabel FDR, NPF, DER, QR, dan ROE secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Berarti hipotesis 

yang menyatakan bahwa FDR, NPF, DER, QR, dan ROE berpengaruh terhadap 

pembiayaan murabahah adalah diterima. 

2. Uji t 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Berikut ini 

adalah tabel hasil uji t yang dilakukan: 
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Tabel 4.8. Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.181E7 7.376E6  -1.601 .120 

FDR 209472.723 92786.136 .330 2.258 .031 

NPF -1.129E6 455998.239 -.420 -2.475 .019 

DER -76869.029 37373.634 -.235 -2.057 . 048 

QR 110107.246 46288.215 .303 2.379 .024 

ROE 72289.634 31317.839 .351 2.308 .028 

a. Dependent Variable: MURABAHAH    

Sumber: Data yang diolah 2013 pada lampiran 6 

Tabel uji t di atas menyatakan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen yang dilakukan dalam penelitian ini. Secara rinci hasil uji t 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.9. Hasil Uji Hipotesis 

No Hipotesis Hasil Kesimpulan Keterangan 

1 H1 

Nilai 

signifikansi 

0,000 lebih 

kecil dari 0,05 

Diterima 

FDR, NPF, DER, QR, dan 

ROE secara simultan 

berpengaruh terhadap 

pembiayaan Murabahah 

2 H2 

Nilai 

signifikansi     

0,031 lebih 

kecil dari 0,05 

Diterima 

Variabel FDR secara 

parsial berpengaruh positif 

terhadap pembiayaan 

Murabahah 

3 H3 

Nilai 

signifikansi     

0,019 lebih 

kecil dari 0,05 

Diterima 

Variabel NPF secara parsial 

berpengaruh negatif 

terhadap pembiayaan 

Murabahah 

4 H4 

Nilai 

signifikansi 

0,048 lebih 

kecil dari 0,05 

Diterima 

Variabel DER secara 

parsial berpengaruh negatif 

terhadap pembiayaan 

Murabahah 

5 H5 

Nilai 

signifikansi 

0,024 lebih 

kecil dari 0,05 

Diterima 

Variabel QR secara parsial 

berpengaruh positif  

terhadap pembiayaan 

Murabahah 

6 H6 

Nilai 

signifikansi 

0,028 lebih 

kecil dari 0,05 

Diterima 

Variabel ROE  secara 

parsial berpengaruh positif 

terhadap pembiayaan 

Murabahah 

 

4.1.5. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Berikut ini adalah 

tabel dari koefislam ien determinasi dpenelitian ini: 
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Tabel 4.10. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .812
a
 .660 .603 2.64325E6 

a. Predictors: (Constant), ROE, FDR, DER, QR, NPF 

Sumber: Data yang diolah 2013 pada lampiran 7 

Hasil Analisis regresi berganda didapatkan koefisien korelasi berganda 

Adjusted R Square (Adj R
2
) 0,603 atau 60,3%. Hal ini berarti 60,3% variabel 

Murabahah dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen yaitu FDR, NPF, 

DER, QR, dan ROE. Sedangkan sisanya sebesar 39,7% dijelaskan oleh sebab-

sebab lain di luar model. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh FDR, NPF, DER, QR, dan ROE terhadap pembiayaan 

Murabahah 

Nilai dari suatu rasio keuangan dapat digunakan dalam membantu 

penilaian dari suatu bank syariah. Manfaat rasio keuangan dalam mempengaruhi 

besar kecilnya penyaluran pembiayaan murabahah dapat diukur dengan signifikan 

atau tidaknya pengaruh rasio keuangan terhadap pembiayaan murabahah. Apabila 

rasio keuangan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah berarti 

bahwa rasio keuangan dapat bermanfaat untuk memprediksi besar kecilnya 

pembiayaan murabahah yang disalurkan. 
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Dari hasil analisis variabel independen FDR, NPF, DER, QR, dan ROE 

secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu 

pembiayaan murabahah. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 

0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang 

menyebutkan bahwa FDR, NPF, DER, QR, dan ROE berpengaruh terhadap 

pembiayaan murabahah. Pengaruh tersebut tergolong tinggi dimana variabel 

independen mampu menjelaskan sebesar 60,3% terhadap variabel dependen. Hal 

ini mengindikasikan bahwa variabel dependen sebagian besar ditentukan oleh 

faktor independen yang digunakan dalam penelitian ini. 

4.2.2 Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Murabahah 

Nilai FDR menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin 

tinggi rasio tersebut mengindikasikan bahwa tingginya jumlah pembiayaan 

murabahah suatu bank.  

Dalam penelitian ini hasil perhitungan uji t menunjukkan bahwa secara 

parsial variabel FDR berpengaruh positif signfikan terhadap pembiayaan 

murabahah yang ditunjukkan dengan besarnya koefisien regresi sebesar 0,330 dan 

tingkat signifikansi yang kurang dari 0,05 yaitu 0,031. Berarti hipotesis yang 

menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah 

adalah diterima. Karena di dalam penelitian ini, FDR memberikan pengaruh yang 

positif terhadap pembiayaan murabahah. Sehingga hasil penelitian ini menguatkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghafur (2007). 
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Nilai rata-rata FDR dari tiga Bank Umum Syariah yang diteliti adalah 

sebesar 88,7414% yang berarti bank tersebut masih berada dalam kondisi sehat, 

karena nilai rata-ratanya masih berada di standar nilai yang ditetapkan BI yaitu 

antara 85% - 110%. Hal ini menunjukkan bahwa pihak bank dapat menyalurkan 

pembiayaan dengan baik, yaitu dapat menyesuaikan jumlah pembiayaan 

murabahah yang disalurkan terhadap dana yang ada. 

4.2.3 Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah 

Non Performing Financing merupakan tingkat prosentase pembiayaan 

bermasalah yang dihadapi bank. NPF adalah jumlah kredit yang bermasalah dan 

kemungkinan tidak dapat ditagih. Maka akan berakibat semakin besar pula 

kebutuhan biaya penyisihan kerugian pembiayaan yang nantinya akan 

berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh bank. Untuk mengurangi risiko dari 

pembiayaan yang bermasalah, pihak bank harus menurunkan jumlah pembiayaan 

mudharabah yang disalurkan. Jadi semakin tinggi nilai NPF akan 

menyebabkan nilai pembiayaan murabahah menjadi turun. 

Hasil perhitungan uji t dari variabel NPF menunjukkan bahwa secara 

parsial NPF berpengaruh negatif signfikan terhadap pembiayaan murabahah yang 

ditunjukkan dengan besarnya koefisien regresi sebesar -0,420 dan tingkat 

signifikansi yang kurang dari 0,05 yaitu 0,019. Berarti hipotesis yang menyatakan 

bahwa rasio NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah adalah 

diterima. Karena di dalam penelitian ini, NPF memberikan pengaruh yang negatif 

terhadap pembiayaan murabahah. Sehingga hasil penelitian ini menguatkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Maula (2009). 
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Dalam penelitian ini nilai rata-rata NPF dari tiga Bank Umum Syariah 

yang diteliti adalah sebesar 2,4511% yang berarti bank tersebut masih berada 

dalam kondisi sehat, karena nilai rata-ratanya memenuhi standar yang ditetapkan 

BI yaitu kurang dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa pihak bank dapat 

mengendalikan tingkat pembiayaan yang bermasalah di bank tersebut. Meskipun 

demikian, pihak bank harus tetap berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan 

murabahah. Apabila jumlah pembiayaan bermasalah di bank syariah tersebut 

tinggi dan hal itu terjadi terus-menerus, hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi 

pihak bank karena harus menanggung biaya yang tidak bisa dibayar oleh nasabah. 

4.2.4 Pengaruh DER terhadap Pembiayaan Murabahah 

DER adalah perbandingan antara jumlah hutang (baik utang jangka 

pendek maupun jangka panjang) dengan modal sendiri. Menurut Robert (1997) 

rasio ini menunjukkan komposisi dari total hutang terhadap total ekuitas, semakin 

besar nilai rasio ini, menunjukkan komposisi total hutang semakin besar 

dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban 

perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). 

Dalam penelitian ini, hasil uji t dari variabel DER menunjukkan bahwa 

secara parsial DER berpengaruh negatif signfikan terhadap pembiayaan 

murabahah yang ditunjukkan dengan besarnya koefisien regresi sebesar -0,235 

dan tingkat signifikansi yang kurang dari 0,05 yaitu 0,048. Berarti hipotesis yang 

menyatakan bahwa rasio DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan 

murabahah adalah diterima. Karena di dalam penelitian ini, DER memberikan 
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pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan murabahah. Sehingga hasil penelitian 

ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arbaian (2008).  

Nilai rata-rata DER dari tiga Bank Umum Syariah yang diteliti adalah 

sebesar 31,9414% yang berarti bank tersebut masih berada dalam kondisi sehat, 

karena nilai rata-ratanya memenuhi standar yang ditetapkan BI, yaitu di atas 8%. 

Hal ini menunjukkan bahwa pihak bank mampu mengendalikan komposisi antara 

total hutang terhadap total ekuitas. 

4.2.5 Pengaruh QR terhadap Pembiayaan Murabahah 

Quick Ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar diluar persediaan 

dengan hutang lancar. Menurut Sutrisno (2001) Quick Ratio merupakan rasio 

antara aktiva lancar setelah  dikurangi persediaan dengan hutang lancar. Rasio ini 

merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajibannya  dengan  tidak memperhitungkan  persediaan,  karena  persediaan 

memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisir menjadi uang kas. Semakin 

besar nilai rasio ini memberikan indikasi bahwa pihak bank kemampuan 

likuiditasnya baik, sehingga bank syariah akan meningkatkan jumlah pembiayaan 

murabahah. 

Dalam penelitian ini, hasil uji t dari variabel QR menunjukkan bahwa 

secara parsial QR berpengaruh positif signfikan terhadap pembiayaan murabahah 

yang ditunjukkan dengan besarnya koefisien regresi sebesar 0,303 dan tingkat 

signifikansi yang kurang dari 0,05 yaitu 0,024. Berarti hipotesis yang menyatakan 

bahwa rasio QR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah adalah 

diterima. Karena di dalam penelitian ini, QR memberikan pengaruh yang positif 
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terhadap pembiayaan murabahah. Sehingga hasil penelitian ini menguatkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Arbaian (2008). 

Nilai rata-rata QR dari tiga Bank Umum Syariah yang diteliti adalah 

sebesar 21,5031% yang berarti bank tersebut masih berada dalam kondisi sehat, 

karena nilai rata-ratanya memenuhi standar yang ditetapkan BI, yaitu di atas 10%. 

Hal ini memberikan indikasi bahwa pihak bank kemampuan likuiditasnya baik, 

sehingga menunjang kelancaran jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan. 

4.2.6 Pengaruh ROE terhadap Pembiayaan Murabahah 

ROE termasuk dalam golongan rasio profitabilitas (rentabilitas), yaitu 

mengukur keberhasilan manajemen sebagaimana ditunjukan oleh laba yang 

dihasilkan  oleh penjualan dan investasi. ROE sering disebut rate of return on net 

worth digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya. Rasio ini merupakan 

ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Menurut Darsono 

(2005:57) ROE menunjukan kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan 

tingkat kembalian pada pemegang saham. 

Dalam penelitian ini, hasil uji t dari variabel ROE menunjukkan bahwa 

secara parsial ROE berpengaruh positif signfikan terhadap pembiayaan 

murabahah yang ditunjukkan dengan besarnya koefisien regresi sebesar 0,351 dan 

tingkat signifikansi yang kurang dari 0,05 yaitu 0,028. Berarti hipotesis yang 

menyatakan bahwa rasio ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan 

murabahah adalah diterima. Karena di dalam penelitian ini, ROE memberikan 
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pengaruh yang positif terhadap pembiayaan murabahah. Sehingga hasil penelitian 

ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arbaian (2008). 

Nilai rata-rata ROE dari tiga Bank Umum Syariah yang diteliti adalah 

sebesar 35,9589% yang berarti bank tersebut masih berada dalam kondisi sehat, 

karena nilai rata-ratanya memenuhi standar yang ditetapkan BI, yaitu di atas 12%. 

Hal ini memberikan indikasi bahwa pihak bank kemampuan profitabilitasnya 

baik, yaitu efektivitas kinerja dari modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh FDR, 

NPF, DER, QR, dan ROE terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia,  maka dapat disimpulkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. FDR, NPF, DER, QR, dan ROE  berpengaruh terhadap pembiayaan 

murabahah. 

2. FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Jadi, semakin tinggi 

FDR maka jumlah pembiayaan murabahah semakin tinggi. 

3. NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Jadi, semakin tinggi 

NPF maka jumlah pembiayaan murabahah semakin rendah. 

4. DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Jadi, semakin 

tinggi DER maka jumlah pembiayaan murabahah semakin rendah. 

5. QR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Jadi, semakin tinggi 

QR maka jumlah pembiayaan murabahah semakin tinggi. 

6. ROE berpengaruh positif  terhadap pembiayaan murabahah. Jadi, semakin 

tinggi ROE maka jumlah pembiayaan murabahah semakin tinggi. 
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5.2. Saran 

1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pada BankUmum Syariah yang 

memiliki kelengkapan data dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel sesuai 

dengan penelitian ini hanya ada tiga. Untuk peneliti lain yang ingin melakukan 

penelitian serupa diharapkan dapat memperpanjang jangka waktu yang 

digunakan dalam penelitian selanjutnya, sehingga hasilnya lebih bervariasi dan 

representatif. 

2. Besarnya pengaruh kelima variabel independen terhadap pembiayaan    

murabahah sebesar 60,3% dalam penelitian ini, sehingga untuk peneliti lain 

yang ingin melakukan penelitian serupa, dapat menambahkan variabel 

independen lain seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO), Net Interest Margin (NIM), serta Sertifikat 

Wadiah Bank Indonesia (SWBI). 
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Lampiran 1 

Statistik Deskriptif 

Statistics 

  FDR NPF DER QR ROE MURABAHAH 

N Valid 36 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 88.7414 2.4511 31.9414 21.5031 35.9589 6.5264E6 

Std. Deviation 6.60619 1.55964 1.28479E1 1.15395E1 2.03488E1 4.19461E6 

Minimum 78.17 .66 16.63 6.58 8.03 2250429.00 

Maximum 103.71 7.32 62.64 46.78 74.43 18102709.00 
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Lampiran 2 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 36 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.44717090E6 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .073 

Positive .060 

Negative -.073 

Kolmogorov-Smirnov Z .436 

Asymp. Sig. (2-tailed) .991 

a. Test distribution is Normal 

b. Calculated from data 
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Lampiran 3 

Uji Multikolonieritas 

  Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

FDR .531 1.882 

NPF .395 2.534 

DER .866 1.155 

QR .700 1.429 

ROE .492 2.034 

a. Dependent Variable: MURABAHAH      
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Lampiran 4 

Uji Heterokedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.003E6 3.993E6  -.251 .803 

FDR 26295.711 50232.235 .125 .523 .604 

NPF 18726.666 246866.738 .021 .076 .940 

DER -2936.534 20233.208 -.027 -.145 .886 

QR 12181.149 25059.353 .101 .486 .630 

ROE 12361.164 16954.743 .182 .729 .472 

a. Dependent Variable: Abs_res    
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Lampiran 5 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .812
a
 .660 .603 2.64325E6 1.930 

a. Predictors: (Constant), ROE, FDR, DER, QR, NPF  

b. Dependent Variable: MURABAHAH   
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Lampiran 6 

Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.062E14 5 8.124E13 11.628 .000
a
 

Residual 2.096E14 30 6.987E12   

Total 6.158E14 35    

a. Predictors: (Constant), ROE, FDR, DER, QR, NPF   

b. Dependent Variable: MURABAHAH 

 

 

   

 

Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.181E7 7.376E6  -1.601 .120 

FDR 209472.723 92786.136 .330 2.258 .031 

NPF -1.129E6 455998.239 -.420 -2.475 .019 

DER -76869.029 37373.634 -.235 -2.057 .048 

QR 110107.246 46288.215 .303 2.379 .024 

ROE 72289.634 31317.839 .351 2.308 .028 

a. Dependent Variable: MURABAHAH    
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Lampiran 7 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .812
a
 .660 .603 2.64325E6 

a. Predictors: (Constant), ROE, FDR, DER, QR, NPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 
 

Lampiran 8 

1. Rasio Bank Muamalat Syariah 

TAHUN TRIWULAN FDR NPF DER QR ROE MURABAHAH 

2009 

I 98.44 5.82 22.05 46.78 42.13 4260860 

II 90.27 3.23 18.81 36.01 28.74 4275141 

III 92.93 7.32 21.36 25.82 8.49 4224625 

IV 85.82 4.10 23.50 33.94 8.03 4374017 

2010 

I 99.47 5.83 24.96 25.25 26.86 4739375 

II 103.71 3.93 31.37 23.48 19.63 5052662 

III 99.68 3.36 26.07 23.48 11.54 4215954 

IV 91.52 3.51 20.63 23.48 17.78 6121165 

2011 

I 95.82 3.99 19.74 18.80 21.93 7092993 

II 95.71 3.57 17.45 14.81 21.79 8133434 

III 92.45 3.71 16.76 13.96 20.02 8764560 

IV 85.18 1.78 16.63 13.96 20.79 9435965 
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2. Rasio Bank Syariah Mandiri 

TAHUN TRIWULAN FDR NPF DER QR ROE MURABAHAH 

2009 

I 86.85 2.15 20.37 30.01 38.77 5847224 

II 87.03 1.92 22.90 22.80 38.21 6798223 

III 87.93 2.16 23.95 36.20 40.17 6936820 

IV 83.07 1.34 21.83 18.03 44.20 7689196 

2010 

I 83.93 0.66 20.47 30.07 53.10 8569175 

II 85.16 0.88 41.42 32.37 60.04 9822006 

III 86.31 1.45 22.22 20.89 64.83 10607670 

IV 82.54 1.29 22.45 19.01 63.58 12255138 

2011 

I 84.06 1.12 22.23 35.09 74.43 12702188 

II 88.52 1.14 19.13 30.20 68.22 14770401 

III 89.86 1.26 20.96 33.59 67.03 16324345 

IV 86.03 0.95 21.34 45.96 64.84 18102709 
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3. Rasio Bank Mega Syariah 

TAHUN TRIWULAN FDR NPF DER QR ROE MURABAHAH 

2009 

I 90.23 1.16 53.28 27.47 9.72 2250429 

II 85.2 0.98 71.40 8.78 25.32 2499984 

III 82.25 1 34.22 10.93 35.11 2686092 

IV 81.39 1.28 34.03 8.40 39.97 2823858 

2010 

I 92.43 1.80 48.92 10.23 65.27 2935533 

II 86.86 2.02 62.64 8.95 61.27 3022213 

III 89.11 2.6 45.74 8.56 37.28 3051150 

IV 78.17 2.11 43.14 6.58 26.81 2875311 

2011 

I 79.2 2.64 40.56 6.75 16.43 2677729 

II 81.48 2.14 56.57 6.62 18.56 2720300 

III 83 2.25 52.19 6.92 16.74 2954155 

IV 83.08 1.79 48.60 9.93 16.89 3337997 

 

 

 

 


