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ABSTRAK 

 

 

Rumaidah, 2019.Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing 

 Financing (NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Likuiditas 

 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Periode 2013-2017.Skripsi.

 Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

 Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ridho Rokamah, M.Si. 

 

Kata Kunci: Likuiditas, Dana Pihak (DPK), Non Performing Financing (NPF), 

dan Capital Adequacy Ratio (CAR). 

 

Likuiditas (FDR) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

suatu bank dalam menyediakan kebutuhan jangka pendeknya. Kebutuhan tersebut 

diantaranya yaitu tersedianya dana yang dihimpun dari nasabah apabila nasabah 

sewaktu-waktu mengambilnya. Kebutuhan ini harus tersedia untuk menjaga 

kepercayaan dari masyarakat atau nasabah. Ketersediaan dana ini terkadang 

mengalami kendala. Salah satunya yaitu adanya pembiayaan yang bermasalah 

atau biasa disebut dengan Non Performing Financing (NPF).Kecukupan atas 

modal dan perlindungan atas semua risiko merupakan hal yang harus dipenuhi 

oleh pihak bank untuk menjaga kepercayaan dan memberikan rasa aman kepada 

masyarakat.Kecukupan modal ini dapat dikur dengan rasio Capital Adequacy 

Ratio (CAR). 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh Dana 

Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Capital Adequacy 

Ratio (CAR) secara parsial terhadap rasio tingkat likuiditas(FDR) BUS di 

Indonesia, Bagaimana Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing 

Financing (NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) secara simultan terhadap 

rasio tingkat likuiditas(FDR) BUS di Indonesia, dan Variabel manakah yang 

paling dominan berpengaruh terhadap rasio tingkat likuiditas(FDR) BUS di 

Indonesia. 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian dengan 

metode penelitian kuantitatif.Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

adalah menggunakan dokumentasi yakni Laporan keuangan Bank Umum Syariah 

(BUS) periode 2013-2017. Analisis data yang digunakan adalah model regresi 

linier berganda dengan program SPSS. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial atau individu, dana 

pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap likuiditas (FDR) dengan nilai 

signifikansi variabel DPK sebesar 0,003 < 0.05. Non Performing Financing (NPF) 

tidak berpengaruh terhadap likuiditas (FDR) dengan nilai signifikansi variabel 

NPF sebesar 0,435> 0,05. Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh 

terhadap likuiditas (FDR) dengan nilai signifikansi variabel CAR sebesar 0,053> 

0,05. Secara simultan atau bersama-sama, Dana Pihak Ketiga (DPK), Non 
Performing Financing (NPF) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 

terhadap likuiditas (FDR) dengan nilai signifikansi 0,019 < 0,05. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 1998, ekonomi Indonesia mengalami badai krisis sehingga 

dunia perbankan terhancurkan. Hal ini dapat dilihat  dengan banyaknya bank 

dibekukan, dilikuidasi ataupun menjadi satu dengan bank-bank yang lain. 

Salah satu faktor dari penyebab hal tersebut yaitu kurangnya pihak bank 

dalam menggunakan prinsip kehati-hatian kegiatan usaha yang dikelola. 

Sebelum menyalurkan dana kepada masyarakat, pihak marketing bank kurang 

teliti dalam menganalisis pemberian kredit tersebut. Sehingga lemahnya 

analisis kredit pada suatu bank merupakan faktor penting yang 

menyebababkan dunia perbankan mengalami krisis ataupun kehancuran.
1
 

Seiring berjalannya waktu, dunia perbankan mengalami kebangkitan 

dan perkembangan. Bermunculnya beberapa bank di Indonesia, baik bank 

konvensional maupun bank syariah merupakan salah satu bukti nyata atas 

kebangkitan dunia perbankan. Bank Muamalat merupakan satu-satunya 

perbankan syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pada tanggal 1 

November 1991, bank tersebut berhasil didirikan oleh Tim Perbankan MUI. 

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah 

belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan 

nasional. Landasan hukum operasi bank syariah hanya dikategorikan sebagai 

                                                             
 

1
 Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2016), 5-6. 
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bank dengan sistem bagi hasil, tidak terdapat rincian landasan hukum atas 

jenis-jenis usaha lain yang diperbolehkan. Hal ini tercermin dalam UU No. 7 

tahun 1992 yang membahas tentang perbankan dengan sistem bagi hasil 

walaupun hanya sepintas dan merupakan sisipan belaka.
2
 

Setelah disetujuinya Undang-undang No. 10 Tahun 1998, perbankan 

syariah mulai mengalami perkembangan. Dalam undang-undang tersebut 

diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat 

dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang 

tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk 

membuka cabang syariah atau mengkonversi diri secara total menjadi bank 

syariah.
3
   

Perkembangan perbankan syariah ditandai dengan berdirinya bank-

bank konvensional yang membuka cabang dengan sistem syariah. Dikutip dari 

Statistik Perbankan Syariah OJK tahun 2018, terdapat 14 Bank Umum Syariah 

dan 20 Unit Usaha Syariah yang berdiri di Indonesia. Dari keempat belas BUS 

tersebut mayoritas merupakan bank konvensional yang membuka cabang 

syariah. Bank Umum Syariah memiliki 477 kantor cabang, 1.198 kantor 

cabang pembantu dan 193 kantor kas yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Sedangkan Unit Usaha Syariah memiliki 153 kantor pusat operasional, 139 

unit pelayanan syariah dan 55 kantor kas yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Selain bertambahnya jumlah BUS dan UUS yang berdiri, aset perbankan 

                                                             
2
 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), 25. 

 
3
 Ibid., 26. 
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syariah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.
4
 Berikut adalah gambar 

pertumbuhan aset perbankan syariah tahun 2013-2017. 

 

 Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (data diolah) 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Tahun 2013-2017 

Berdasarkan Gambar 1.1 pertumbuhan perbankan syariah dapat 

dilihat dari aset yang terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 

ke tahun. Dari tahun 2013 aset yang dimiliki perbankan syariah mencapai 

242.276 miliar rupiah sampai tahun 2017 aset mencapai 377.617 miliar 

rupiah. Peningkatan aset perbankan syariah ini dapat dikatakan bahwa 

perbankan syariah semakin dikenal di masyarakat sehingga mereka percaya 

menitipkan atau menyimpan dananya di bank syariah. 

 

                                                             
4
 Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah” dalam https://ojk.go.id/id/kanal 

/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx (diakses pada tanggal 20 

Januari 2019, jam 10.30). 
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Bank syariah pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama 

dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran 

dana masyarakat serta penyediaan jasa keuangan lainnya. Dalam 

penghimpunan dana BUS dan UUS melakukan mobilisasi dan investasi 

tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting karena Islam 

mengutuk penumpukan dan penimbunan harta dan mendorong penggunannya 

secara produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Sumber 

dana bank syariah berasal dari modal disetor dan hasil mobilisasi kegiatan 

penghimpunan dana melalui rekening giro, rekening tabungan, rekening 

investasi umum dan rekening investasi khusus. Di samping itu bank syariah 

juga dapat menerbitkan obligasi syariah sebagai alternatif pembiayaan jangka 

panjang.
5
  

Pertumbuhan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh seberapa 

besar kemampuan pihak bank dalam menghimpun dana dari masyarakat baik 

yang berjumlah banyak ataupun sedikit. Seseorang akan merasa percaya 

menitipkan dananya kepada suatu bank yang memiliki nilai kredibilitas 

tinggi. Dana yang dititipkan oleh nasabah atau yang dihimpun dari 

masyarakat disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Produk penghimpunan 

dana dari masyarakat  terdiri dari Giro Wa>di’ah, Giro Mud}a>rabah, Tabungan 

Wa>di’ah, Tabungan Mud}a>rabah, dan Deposito Mud}a>rabah. Produk ini dipilih 

sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.
6
 

                                                             
5
 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 72-73. 

6
 Umam, Perbankan Syariah, 77.  
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Setelah dana pihak ketiga tersebut terkumpulkan maka tugas dari 

pihak bank yaitu menyalurkan kepada masyarakat demi kesejahteraan umat. 

Salah satu kegiatan penyaluran DPK yaitu dengan pembiayaan kepada usaha-

usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Pada kegiatan pembiayaan ini, pihak 

bank harus mempersiapkan diri dan mengatur strategi sebaik mungkin dalam 

penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan alokasi yang 

direncanakan.
7
  

Dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu penghimpunan dan 

penyaluran dana, bank syariah harus menjaga tingkat kinerja bank. Tingkat 

kinerja, kesehatan dan kualitas bank syariah dapat dilihat dari faktor-faktor 

penting yang sangat mempengaruhi bagi kelancaran, keberlangsungan, dan 

keberhasilan bank syariah baik untuk jangka pendek dan keberlangsungan 

hidup jangka panjang. Salah satu indikator dalam menilai kinerja bank yaitu 

tingkat likuiditas.
8

 Likuiditas merupakan kemampuan manajemen bank 

dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap 

saat. Dalam kewajiban di atas termasuk penarikan yang tidak dapat diduga 

seperti comitment loan maupun penarikan tidak terduga lainnya.  

Mengelola likuiditas secara baik merupakan hal yang sangat penting, 

terutama ditujukan untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh 

adanya kekurangan dana. Sehingga dalam memenuhi kewajibannya, bank 

terpaksa harus mencari dana dengan tingkat bagi hasil pasar, atau bank 

terpaksa menjual sebagian asetnya dengan risiko rugi yang relatif besar 

                                                             
 

7
 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 

123. 
8
 Ibid., 113. 
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sehingga akan mempengaruhi pendapatan bank. Apabila keadaan ini terus 

berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya erosi kepercayaan 

masyarakat terhadap bank tersebut. Seberapa besar tingkat likuiditas suatu 

bank merupakan cerminan seberapa jauh bank tersebut dapat mengelola 

dananya dengan sebaik-baiknya.
9
 

Untuk melihat kinerja bank dari aspek likuiditas dapat dilihat dengan 

menggunakan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR/LDR). FDR ini 

menyatakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana 

yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit 

kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi 

permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya yang telah 

disalurkan oleh bank berupa kredit. Semakin tinggi rasio tersebut 

memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank yang 

bersangkutan.
10

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9
 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 548. 
10

 Ibid., 559. 
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Berikut merupakan pertumbuhan DPK, Pembiayaan dan FDR BUS di 

Indonesia tahun 2014-2017. 

 

 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (data diolah) 

Gambar 1.2 Pertumbuhan DPK, Pembiayaan dan FDR BUS di Indonesia 

Tahun 2014-2017. 

 

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa selama 4 tahun terakhir 

DPK pada BUS di Indoneisa mengalami pertumbuhan yang sangat 

signifikan. DPK selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal ini 

membuktikan bahwa BUS di Indonesia mampu menjaga kepercayaan yang 

diberikan oleh masyarakat. FDR akan mengalami peningkatan apabila 

pemberian kredit atau pembiayaan mengalami peningkatan.
11

 Pembiayaan 

                                                             
11

 Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah” dalam https://ojk.go.id/id/kanal 

/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx (diakses pada tanggal 20 

Januari 2019, jam 10.30). 
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BUS di Indonesia pada 4 tahun tersebut juga mengalami peningkatan yang 

signifikan setiap tahunnya. 

Semakin tinggi nilai FDR, maka semakin rendah tingkat likuiditas 

karena banyaknya dana yang harus diberikan pada pemberian kredit dan 

kurang tersedianya dana yang akan diambil oleh pihak ketiga. Pada faktanya, 

selama 4 tahun terakhir ini, FDR pada BUS di Indonesia mengalami fluktuatif 

(naik turun). Sedangkan DPK dan pembiayaan mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Pada tahun 2016 DPK mengalami peningkatan, pembiayaan juga 

mengalami peningkatan, namun pada rasio FDR mengalami penurunan. Hal 

ini membuktikan bahwa tingkat FDR pada suatu perusahaan juga dipengaruhi 

oleh beberapa faktor selain DPK.
12

 

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah akan 

menimbulkan suatu risiko, yaitu risiko pengembalian modal dari nasabah ke 

pihak bank syariah. Risiko ini disebut dengan Non Performing Financing 

(NPF). Non Performing Financing adalah pembiayaan yang tidak menepati 

jadwal angsuran yang telah ditetapkan sehingga terjadi tumpukan dana 

angsuran. Tingkat NPF akan berpengaruh pada tingkat profitabilitas suatu 

perusahaan. Hal ini dikarenakan tingkat NPF mungkin dapat menurunkan 

tingkat profitabilitas perusahaan pada tahun berjalan.
13

 

Menurut Dendawijaya, Non Performing Financing apabila tidak 

ditangani dengan tepat akan mengakibatkan diantaranya hilangnya 

                                                             
12

   Ibid. 

 
13

 Muhammad Choirul Ichwan dan Muhammad Nafik H.R ”Faktor-Faktor Yang 

Berpengaruh Terhadap Likuiditas Bank Syariah”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2 

(2016), 151.  
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kesempatan memperoleh pendapatan (income) dari kredit yang diberikan, 

sehingga mengurangi laba dan mengurangi kemampuan untuk memberikan 

kredit. Banyaknya kredit bermasalah membuat bank tidak berani 

meningkatkan penyaluran kreditnya apalagi dana pihak ketiga tidak dapat 

dicapai secara optimal maka dapat mengganggu likuiditas suatu bank, oleh 

karena itu kredit bermasalah berpengaruh negatif terhadap LDR atau FDR.
14

 

Berikut ini adalah gambar pertumbuhan NPF dan FDR Bank Umum Syariah 

di Indonesia periode 2014-2017. 

 

 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (data diolah) 

Gambar 1.3 Pertumbuhan NPF dan FDR BUS di Indonesia Tahun 2014-

2017 

 

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa selama 4 tahun terakhir 

ini, NPF dan FDR mengalami fluktuatif (naik turun). Semakin tinggi NPF, 

maka semakin rendah rasio likuiditas (FDR). Begitu juga sebaliknya, 

                                                             
 

14
 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 82. 
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semakin rendah tingkat NPF maka semakin tinggi tingkat rasio likuiditas 

(FDR). Namun pada faktanya pada tahun 2016 NPF mengalami penurunan 

dan FDR mengalami penurunan juga. Hal ini membuktikan bahwa tingkat 

FDR juga dipengaruhi oleh beberapa faktor selain NPF.
15

 

 Kecukupan atas modal dan perlindungan atas semua risiko 

merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pihak bank untuk menjaga 

kepercayaan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kecukupan 

modal ini dapat diukur dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR 

adalah suatu rasio yang mengukur berapa jumlah dari aktiva bank secara 

keseluruhan yang mengandung suatu risiko. Risiko ini terjadi pada kredit, 

surat berharga, penyertaan, kewajiban pada bank lain yang ikut dibiayai oleh 

modal sendiri dari bank tersebut. Disamping bank tersebut memperoleh dana-

dana dari pihak ekstern, seperti simpanan nasabah (DPK), kewajiban (utang) 

dan lain-lain.  

Besarnya modal yang harus disediakan oleh bank umum yaitu 

minimal sebesar 8% total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Hal 

ini sudah menjadi keputusan Bank Indonesia dan menjadi hal yang wajib 

bagi bank umum yang ada di seluruh Indonesia.
16

 Berikut ini adalah gambar 

pertumbuhan CAR dan FDR Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-

2017. 

                                                             
 

15
 Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah” dalam https://ojk.go.id/id/kanal 

/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx (diakses pada tanggal 20 

Januari 2019, jam 10.30). 

 
16

 Delsy Setiawati Ratu Edo dan Ni Luh Putu Wiagustini, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, 

Non Performing Loan, dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Loan to Deposit Ratio dan Return 

On Assets Pada Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia”, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana, 3, 11 (2014), 654. 

https://ojk.go.id/id/kanal%20/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx
https://ojk.go.id/id/kanal%20/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx
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 Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (data diolah)  

Gambar 1.4 Pertumbuhan CAR dan FDR BUS di Indonesia tahun 2014-

2017 

 

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa CAR dan FDR dalam 

kondisi fluktuasi (naik turun). Semakin tinggi tingkat CAR maka semakin 

tinggi pula tingkat likuiditas (FDR). Begitu pula sebaliknya semakin rendah 

tingkat CAR maka semakin rendah pula tingkat likuiditas (FDR). Hal ini 

untuk menanggulangi risiko pembiayaan ynag terjadi. Semakin tinggi 

pembiayaan maka risiko terhadap pembiayaan tersebut semakin besar. 

Faktanya, pada tahun 2015 CAR mengalami penurunan sedangkan FDR 
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mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 CAR mengalami peningkatan 

sedangkan FDR mengalami penurunan.
17

 

Dari penjelasan latar belakang diatas, muncul ketertarikan penulis 

untuk meneliti tentang manajemen likuiditas yang merupakan salah satu aspek 

yang dinilai untuk melihat tingkat kinerja perbankan syariah dalam mengelola 

dananya. Dengan adanya hal tersebut penulis mengambil penelitian dengan 

judul ”Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing 

(NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Likuiditas Bank Umum 

Syariah (BUS) di Indonesia Periode 2013-2017.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis dapat 

menemukan beberapa rumusan masalah diantaranya: 

a. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap rasio tingkat 

likuiditas (FDR) BUS di Indonesia? 

b. Bagaimana pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap rasio 

tingkat likuiditas (FDR) BUS di Indonesia? 

c. Bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap rasio 

tingkat likuiditas (FDR) BUS di Indonesia? 

d. Bagaimana Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing 

Financing (NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) secara simultan 

terhadap rasio tingkat likuiditas (FDR) BUS di Indonesia? 

                                                             
 

17
 Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah” dalam https://ojk.go.id/id/kanal 

/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx (diakses pada tanggal 20 

Januari 2019, jam 10.30). 

https://ojk.go.id/id/kanal%20/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx
https://ojk.go.id/id/kanal%20/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx
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e. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap rasio 

tingkat likuiditas (FDR) BUS di Indonesia?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian ini 

bertujuan: 

a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) 

terhadap rasio tingkat likuiditas (FDR) BUS di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Non Performing Financing 

(NPF) terhadap rasio tingkat likuiditas (FDR) BUS di Indonesia. 

c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Capital Adequacy Ratio 

(CAR) terhadap rasio tingkat likuiditas (FDR) BUS di Indonesia. 

d. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), 

Non Performing Financing (NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR)  

secara simultan terhadap rasio tingkat likuiditas (FDR) BUS di Indonesia 

e. Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan berpengaruh 

terhadap rasio tingkat likuiditas (FDR) BUS di Indonesia 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat dan kegunaan sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

memperluas wawasan mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), 

Non Performing Financing (NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

terhadap likuiditas (Financing To Deposit Ratio) bank syariah dan dapat 

dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi pihak bank (BUS di Indonesia) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kritik 

konstruktif dalam proses pengambilan keputusan untuk menghimpun 

dan menyalurkan dana pihak ketiga dan tetap mempertahankan 

ataupun meningkatkan tingkat likuiditas pihak bank agar kepercayaan 

dari masyarakat tetap terjaga. 

2. Bagi masyarakat atau nasabah. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

proses keputusan untuk menyimpan ataupun meginvestasikan 

dananya kepada pihak bank. 

3. Bagi peneliti. 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman 

praktis tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing 
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Financing (NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

tingkat likuiditas bank. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bekal unruk menjadi tenaga perbankan yang profesional. 

E. Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini disajikan dalam sistematika pembahasan yang 

terdiri dari 5 bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan penelitian. Bab ini mempunyai fungsi memberikan arah 

yang jelas pada penelitian. 

Bab II Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir Dan Hipotesis. 

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang relevan dengan variabel 

penelitian. Teori-teori yang dibahas yaitu teori tentang likuiditas (FDR), Dana 

Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Capital 

Adequacy Ratio (CAR). Kajian penelitian terdahulu yang relevan terhadap 

penelitian ini, kerangka pemikiran dan hipotesis juga dipaparkan dalam bab 

ini. Bab ini berfungsi sebagai penjelas teori-teori yang akan diuji. 

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini membahas tentang rancangan 

penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Bab ini 

berfungsi sebagai penjelas tentang prosedur penelitian, mulai dari 

pengumpulan data sampai analisis data. 
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Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil pengujian, 

pengolahan data, dan analisis data, baik analisis secara deskriptif ataupun 

analisis mengenai hipotesis yang telah diajukan. Pembahasan selanjutnya 

yaitu mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

pada penelitian ini. Bab ini berfungsi sebagai penguji teori dengan data yang 

diambil sekaligus pembuktian atas teori-teori yang telah dipaparkan.  

Bab V Penutup. Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dan saran 

atas hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti. Bab ini berfungsi 

untuk mengetahui hasil pembuktian dari teori. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Likuiditas 

a. Pengertian likuiditas 

Banyak yang menyangka bahwa kebangkrutan suatu perusahaan 

disebabkan oleh laba perusahaan yang semakin sedikit. Pada faktanya 

banyak faktor lain yang menyebabkan hal itu terjadi. Salah satunya 

yaitu faktor likuiditas. Kegagalan ataupun kebangkrutan suatu bank 

disebabkan oleh sedikitnya kebutuhan likuiditas yang tersedia. 

Likuiditas yaitu kemampuan suatu perusahaan ataupun bank dalam 

menyediakan kebutuhan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas dalam 

suatu bank diantaranya kewajiban kepada dana pihak ketiga, 

permintaan pembiayaan nasabah, kebutuhan yang mendesak, dan 

kefleksibilitasan dalam memberikan kesempatan seseorang untuk 

berinvestasi dan meraih banyak keuntungan.
18

  

Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk 

mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (cash), sedangkan dari 

sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan 

dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.
19

 

 

                                                             
 

18
 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, 224. 

 
19

 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 

182. 

17 
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b. Teori Manajemen Likuiditas Perbankan 

Ada beberapa teori yang berhubungan dengan likuiditas 

perbankan yaitu: 

1) Theory of shiftability to the market 

Teori ini mengemukakan bahwa kondisi suatu perbankan 

akan terjamin jika bank tersebut menempatkan salah satu kebijakan 

finansialnya dengan membeli dan memiliki commercial paper 

(surat berharga) dari perusahaan atau negara dan juga daerah yang 

menjual obligasi, dimana commercial paper yang dibeli tersebut 

memiliki prospek dan kondisi yang baik, yang selanjutnya 

kepemilikan portofolio commercial paper tersebut akan menjadi 

current asset perusahaan yang sewaktu-waktu bisa diuangkan atau 

bisa diubah untuk mendukung likuiditas perusahaan.
20

 

2) The anticipated income theory 

Teori ini mendasarkan pada kemampuan seorang debitur 

dalam membayar pinjamannya dengan melihat pada future income 

debitur yang bersangkutan. Dengan future income seorang debitur 

yang semakin baik maka akan menjamin kelancaran pembayaran 

secara tepat waktu dan terkendali, sehingga dampak lebih jauh 

likuiditas bank selalu terjaga. 

 

 

                                                             
 

20
 Irham Fahmi, Pengantar Perbankan: Teori dan Aplikasi (Bandung: Penerbit Alfabeta, 

2014), 117. 
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3) Commercial loan theory 

Teori ini memfokuskan pada kondisi aktiva suatu lembaga 

perbankan yang terdapat di balance sheet dalam usahanya menjaga 

kondisi likuiditas bank secara stabil. Teori ini bisa berlaku apabila 

kredit yang bersifat jangka pendek (short term credit) atau yang 

bersifat self liquidating yang disalurkan tersebut berlangsung secara 

normal. 

4) Theory doctrine of assets shiftability 

Theory doctrine of assets shiftability adalah suatu kondisi 

dimana pasar keuangan sudah berada dalam kondisi yang benar-

benar stabil sesuai dengan yang diharapkan, dalam artian demand 

and supply yang masuk ke pasar pasti selalu terserap atau dapat 

diserap oleh pasar.
21

 

c. Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah 

Baik bank konvensional maupun bank syariah wajib mengelola 

likuiditasnya karena pengelolaaan likuiditas tersebut diperlukan untuk 

memenuhi kewajiban bank, terutama kewajiban jangka pendek. 

Sekalipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan 

likuiditas dalam bank dengan berbasis syariah.
22

 Adapun kendala-

kendala tersebut antara lain: 

 

 

                                                             
 

21
 Ibid., 118. 

22
 Umam, Manajemen Perbankan Syariah, 185. 
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1) Kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek 

2) Kurangnya akses ke pasar uang sehingga bank syariah hanya dapat 

memelihara likuiditas dalam bentuk kas 

3) Kendala operasional, kesulitan dalam mengendlikan likuiditasnya 

secara efisien, sebagai contoh tidak tersedianya kesempatan 

investasi segera atas dana-dana yang diterimanya. 

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, ada beberapa pilihan 

yang banyak dilakukan oleh pengelola bank-bank Islam yang bersifat 

darurat, yaitu: 

1) Mengupayakan dana di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip 

syariah dengan menggunakan berbagai instrumen pasar uang yang 

tersedia di pasar uang tersebut. 

2) Meginvestasikan dalam bentuk emas dan/atau logam mulia lainnya 

secara tunai dengan kontak berjangka. 

3) Menyimpan dananya di bank konvensional tanpa menerima.
23

 

Menurut Rivai dan Arviyan, semakin banyak dana yang dapat 

dihimpun oleh bank dalam waktu tertentu maka bank akan semakin 

likuid. Semakin rendah ongkos yang dibutuhkan untuk menambah dana 

dalam waktu tertentu maka aset tersebut akan semakin likuid.
24

  

Bank mempunyai beberapa alternatif untuk mencapai likuiditas, 

yaitu: 

1) Menyediakan uang kas yang cukup 

                                                             
23

 Ibid. 

 
24

 Rivai, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, 553. 
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2) Mengkonventir aset ke dalam uang kas 

3) Meminjam dari bank lain 

Alternatif tersebut menyangkut pertentangan antara liquidity dan 

profitability. Sebagai contoh, apabila bank semuanya merupakan uang 

kas, tentulah bank tersebut sangat likuid, tetapi tidak profitable. 

Sebaliknya, apabila semua aset bank berupa kredit kepada nasabah, 

dapat dipastikan keuntungan yang diharapkan akan besar, tetapi bank 

tersebut tidak likuid. Dalam hal ini bank tidak mempunyai uang kas dan 

hanya kemungkinan yang sangat terbatas untuk menjual sejumlah kredit 

jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin menarik 

dananya dari bank.
25

 

d. Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas merupakan bentuk risiko yang dialami oleh 

suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi 

kewajiban dana pendeknya, sehingga berdampak pada terganggunya 

aktivitas perusahaan ke posisi tidak normal. Oleh karena itu, risiko 

likuiditas sering disebut dengan short term liquidity risk.
26

 Sebagaimana 

bank-bank pada umumnya, bank syariah juga menghadapi risiko 

likuiditas seperti berikut: 

1) Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, 

khususnya perbankan syariah. 

                                                             
 

25
 Ibid., 554. 

26
 Fahmi, Pengantar Perbankan: Teori dan Aplikasi, 126. 
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2) Turunnya kepercayaan nasabah pada bank syariah yang 

bersangkutan 

3) Ketergantungan pada sekelompok deposan 

4) Dalam Mudharabah kontrak, memungkinkan nasabah untuk 

menarik dananya kapan saja, tanpa pemberitahuan lebih dahulu. 

5) Mismatching antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka 

panjang. 

6) Keterbatasan instrumen keungan untuk solusi likuiditas. 

7) Bagi hasil antar bank kurang menarik, karena final settlement-nya 

harus menunggu selesainya perhitungan cash basis pendapatan bank 

yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan.
27

 

Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang risiko likuiditas 

dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi kemampuan suatu 

perusahaan yang dapat dilihat dari segi: 

1) Analisis arus kas 

2) Analisis kewajiban jangka pendek 

3) Melakukan analisis terhadap arus dana jangka pendek.
28

 

e. Pengukuran Likuiditas 

Menurut Rivai, untuk mengukur likuiditas jangka panjang dapat 

dilakukan dengan Likuidity Ratio, Likuidity Index dan Loan to Deposit 

atau Financing to Deposit Ratio (FDR).
29

 Financing to Deposit Ratio 

                                                             
 

27
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keungan (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2006), 274-275. 
28

 Fahmi, Pengantar Perbankan: Teori dan Aplikasi, 126. 

 
29

  Rivai, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, 560. 
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(FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas sebuah 

bank dalam memenuhi kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah 

dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya, dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan 

oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).
30

 Secara sistematis 

Financing to Deposit Ratio (FDR) sebagai berikut: 

 

    
                            

              
      

 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993, 

termasuk dalam pengertian dana yang diterima bank adalah sebagai 

berikut. 

1) KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) (jika ada) 

2) Giro, Deposito, dan tabungan masyarakat 

3) Pinjaman dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, tidak 

termasuk pinjaman subordinasi 

4) Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih 

dari 3 bulan 

5) Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu 

lebih dari sebulan 

 

                                                             
 

30
 Muhammad Choirul Ichwan dan Muhammad Nafik H.R”, Faktor-Faktor Yang 

Berpengaruh Terhadap Likuiditas Bank Syariah”, 150. 



 

24 
 

6) Modal pinjaman 

7) Modal Inti 

Semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi semakin rendahnya 

kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena 

jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin 

besar.
31

 Berdasarkan ketentuan lama, suatu bank umum diberikan predikat 

“tidak sehat” (dengan nilai kredit = 0) untuk rasio FDR sebesar 110% atau 

lebih dan diberi predikat “sehat” (dengan nilai kredit = 100) untuk rasio 

FDR kurang dari 110%.
32

  

 

2. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

a. Pengertian Dana Pihak ketiga (DPK) 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk 

kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak.
33

 Terdapat beberapa macam dana yang yang 

dihimpun oleh pihak bank, salah satunya yaitu dana pihak ketiga. Dana 

pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti 

masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, 

koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam 

valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini 

                                                             
 

31
 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 116. 

 
32

 Ibid., 154. 

 
33

 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 
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umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan 

fungsi bank sebagai penghimpun dana.
34

 

Dari kaca mata manajemen risiko, pengelolaan sumber dana ini 

mengandung risiko yang tinggi, dalam artian jika suatu saat nasabah 

melakukan penarikan dana besar-besaran (rush) maka bank akan 

kesulitan untuk menyediakan dana tersebut secara tepat. Kondisi rush 

ini terjadi umumnya pada saat perekonomian suatu negara berada dalam 

keadaan tidak menentu, misalnya seperti kejadian pada tahun 1997/1998 

yang membawa reaksi pada kegelisahan masyarakat khususnya 

penabung. Apalagi jika ditambah dengan berbagai isu dan berita lainnya. 

Sehingga mereka berfikir untuk mengamankan uangnya yaitu dengan 

menarik seluruh simpanan atau deposito yang ada di bank tersebut.
35

 

b. Bentuk-Bentuk Kegiatan Penghimpunan Dana  

  Kegiatan menghimpun dana pada bank syariah dilakukan 

melalui mekanisme giro (demand deposit), tabungan (saving deposit) 

dan deposito (time deposit). Tujuan utama masyarakat menyimpan uang 

di bank adalah keamanan atas uang, investasi dengan harapan 

memperoleh bagi hasil, serta untuk memudahkan melakukan transaksi 

pembayaran. Berikut merupakan bentuk-bentuk kegiatan penghimpunan 

dana dalam dunia perbankan: 

 

 

                                                             
34

 Rivai, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, 579. 
35

 Fahmi, Pengantar Perbankan: Teori dan Aplikasi, 53. 
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1) Simpanan giro (demand deposit)  

Simpanan giro (demand deposit) atau yang lebih populer 

dengan rekening giro menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 

1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat 

dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran 

lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan pengertian 

simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada 

bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, 

tabungan atau yang dapat depersamakan dengan itu.
36

 

2) Tabungan (saving deposit)  

Tabungan (saving deposit) adalah simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang 

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat 

lainnya yang dipersamakan dengan itu. Penarikan dapat dilakukan 

dengan datang langsung membawa buku tabungan, slip penarikan 

atau melalui sarana ATM. 

3) Deposito (time deposit)  

Deposito (time deposit) adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian 

antara nasabah penyimpan dengan pihak bank. Jangka waktu 

penarikan biasanya berkisar antara satu bulan, tiga bulan, enam 

                                                             
 

36
 Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah, 79. 
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bulan dan seterusnya. Dengan kata lain, penarikannya dapat 

dilakukan setelah tanggal jatuh tempo.
37

 

Selanjutnya, terdapat beberapa produk perbankan syariah 

dalam penghimpunan dana (funding), diantaranya: 

1) Giro Wa>di’ah 

Giro Wa>di’ah adalah produk pendanaan bank syariah 

berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro 

(current account) untuk keamanan dan kemudahan 

pemakaiannya. Krakteristik giro wa>di’ah ini mirip dengan giro 

pada bank konvensional, yaitu nasabah penyimpan diberi garansi 

untuk dapat menarik sewaktu-waktu dengan menggunakan 

berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, 

dan kartu ATM. Bank boleh menggunakan dana nasabah yang 

terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang 

berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas 

bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak 

menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena 

sifatnya yang jangka pendek.
38

 

2) Tabungan 

Tabungan dalam dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah terdiri dari dua macam yaitu 

yang berdasarkan prinsip bagi hasil (mud}a>rabah) dan 

                                                             
 

37
 Ibid., 80. 

 
38

 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 113-114. 
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berdasarkan prinsip titipan (wa>di’ah). Tabungan Wa>di’ah 

merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad wa>di’ah/ 

titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. 

Tabungan ini tidak bisa ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat 

lainnya yang dipersamakan dengan itu.
39

   

Sedangkan Tabungan Mud}a>rabah merupakan produk 

penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad 

mud}a>rabah mut}laqah. Bank Syariah bertindak sebagai mud}a>rib 

dan nasabah sebagai S}a>hib al-Ma>l. Nasabah menyerahkan 

pengelolaan dana tabungan mud}a>rabah secara mutlak kepada 

mud}a>rib (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis 

investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh 

bertentangan dengan prinsip syariah Islam.
40

 

3) Deposito Mud}a>rabah. 

Dalam bank syariah, praktik deposito mud}a>rabah dapat 

dijelaskan dengan merujuk beberapa aspek berikut: 

a) Deposito Mud}a>rabah merupakan kategori investasi, sehingga 

disebut investment accounts bukan saving accounts 

sebagaimana tabungan. 

b) Dana deposito boleh diberdayakan pihak bank, dan deposan 

akan mendapatkan bagi hasil. 

                                                             
 

39
 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), 74. 
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c) Dana deposito pada prinsip dasarnya tidak boleh diambil 

sesuai dengan permintaan deposan (off call), kecuali pada 

tanggal yang telah disepakati. 

d) Penentuan jangka waktu berdasarkan “regulasi perbankan” 

yaitu 1, 3, 6, serta 12 bulan. 

e) Jika tanggal waktu deposito habis maka perjanjian akan habis 

pada tepat waktunya dan tidak diperpanjang, dengan atau 

tidak pemberitahuan dari deposan. 

f) Automatic Rol Over merupakan model lain dari deposito 

biasa. 

g) Perjanjian atau akad mencantumkan S}a>hib al-Ma>l yaitu 

nasabah sebagai pihak pertama, mud}a>rib yaitu bank sebagai 

pihak kedua.
41

 

c. Pengukuran Dana Pihak Ketiga 

Dengan adanya penjelasan tentang bentuk-bentuk penghimpunan 

dana pihak ketiga di atas, maka menurut Umam dan Setiawan, DPK 

dapat dirumuskan sebagai berikut:
42

  

 

DPK = Giro + Tabungan +Deposito 
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 Ahmad Dahlan, Bank Syariah (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 151-152. 

42
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30 
 

3. Non Performing Financing (NPF) 

a. Pengertian Non Performing Financing (NPF) 

Kredit macet/ NPL (termasuk NPF) pada mulanya selalu diawali 

dengan terjadinya wanprestasi (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu 

keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-

janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit 

(termasuk perjanjian pembiayaan).
43

 Menurut Umam, ada beberapa 

pengertian kredit bermasalah, yaitu: 

1) Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau 

memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank. 

2) Kredit yang memungkinkan timbulnya risiko kemudian hari bagi 

bank dalam artian luas. 

3) Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, 

baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau 

pembayaran bunga, denda keterlambatan ongkos-ongkos bank yang 

menjadi beban nasabah yang bersangkutan. 

4) Kredit dimana kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-

sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak 

cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai atau 

memenuhi target yang diinginkan oleh bank. 

5) Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali 

sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi 
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kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kembungkinan 

timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam artian luas. 

6) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian beberapa kewajiban 

terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank 

yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan. 

7) Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan 

macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.
44

 

Sedangkan pengertian Non Performing Financing (NPF) 

menurut Fahmi adalah kredit atau pembiayaan yang dikategorikan 

dalam tiga kualitas yaitu pertama kredit dengan kualitas kurang lancar, 

kedua kredit dengan kualitas yang diragukan dan ketiga kredit macet 

atau yang biasa disebut dengan bad debt.
45

 

b. Jenis-jenis NPF 

Terdapat dua jenis NPF, yaitu: 

1) Non Performing Financing Gross (NPF Gross) 

NPF Gross adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah 

dengan formula sebagai berikut:
46

 

           
                     

                
  

Kererangan: 

- Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aset bank umum. 
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- Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas 

kurang lancar, diragukan, dan macet, dan dihitung berdasarkan 

nilai tercatat dalam neraca secara gross (belum dikurangi 

CKPN). 

- Total Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam 

neraca secara gross (belum dikurangi CKPN) 

- Angka rasio dihitung perposisi (tidak disetahunkan) 

2) Non Performing Financing Net (NPF Net) 

NPF Net adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah 

setelah dikurangi CKPN terhadap total kredit dengan formula 

sebagai berikut:
47

 

         
                                                 

                
  

Keterangan: 

- Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aset bank umum. 

- Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas 

kurang lancar, diragukan, dan macet, dan dihitung berdasarkan 

nilai tercatat dalam neraca. 

- CKPN Pembiayaan adalah cadangan yang wajib dibentuk bank 

sesuai ketentuan dalam PSAK mengenai instrumen keuangan 

dan PAPI, yang mencakup CKPN pembiayaan secara individual 

dan kolektif. 
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- Total Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam 

neraca secara gross (belum dikurangi CKPN). 

- Angka rasio dihitung per posisi (tidak disetahunkan).  

c. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah 

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena 

kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Terdapat dua 

faktor yang menyebabkan perusahaan nasabah mengalami kendala atau 

kesulitan dari segi financingnya. diantaranya yaitu: 

1) Faktor Internal  

Faktor Internal adalah faktor yang terdapat dalam 

perusahaan itu sendiri dan faktor yang paling menonjol adalah dari 

segi manajerialnya. Munculnya kesulitan ataupun kendala keuangan 

suatu perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat 

dilihat dari beberapa hal, kurangnya perencanaan dan strategi yang 

tepat dalam membeli bahan produksi dan menjual hasil produksi, 

lemahnya pengendalian terhadap biaya dan pengeluaran, pemberian 

piutang yang kurang tepat, pengalokasian aktiva tetap yang 

berlebihan dan persediaan modal yang tidak cukup.
48

 

2) Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang bersumber dari 

luar perusahaan. Perusahaan tidak bisa meminimalisir ataupun 

mengendalikan dari eksternal ini. Faktor tersebut diantaranya yaitu, 
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bencana alam, perubahan-perubahan teknologi, peperangan dan 

lain-lain.
49

 

c. Analisis Kredit 

Suatu kredit bisa dikatakan bermasalah atau tidak setelah 

diadakannya analisis kredit. Analisis kredit akan menimbulkan 

beberapa pertimbangan dan pertimbangan yang biasa ditimbulkan 

adalah sebagai berikut: 

1) Lancar 

Hal ini membuktikan bahwa kredit yang diberikan berjalan normal 

dan tidak bermasalah. 

2) Diperhatikan secara khusus 

Ada bukti-bukti kelemahan pada kondisi keuangan nasabah atau 

skedul pembayaran yang tidak realistis. 

3) Di bawah standar 

Tren keuangan yang semakin jelek, atau perkembangan manajerial, 

ekonomi, dan politik yang membutuhkan penanganan yang cepat. 

4) Meragukan  

Pembayaran penuh utang dipertanyakan. Beberapa kerugian sangat 

mungkin terjadi. Keuntungan kredit tidak diperoleh. 

5) Kerugian  

Kredit dipertimbangkan tidak kembali.
50
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d. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah 

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia, restrukturisasi 

pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan melalui: 

1) Penjadwalan kembali (rescheduling) 

Penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan jadwal 

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak 

termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudarabah atau 

musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo 

serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan 

membayar.
51

 

2) Persyaratan kembali (reconditioning) 

Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau 

seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok 

kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain 

meliputi: perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah 

angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah, perubahan 

proyeksi bagi hasil dan pemberian potongan. 

3) Penataan kembali (restructuring) 

Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan persyaratan 

pembiayaan yang meliputi: 

a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS dan UUS. 

b) Konversi akad pembiayaan. 
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c) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah 

Berjangka Waktu Menengah. 

d) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara 

pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan 

rescheduling atau reconditioning.
52

 

e. Pengukuran NPF 

Untuk mengetahui besarnya Non Performing Financing (NPF) 

suatu bank, maka diperlukan suatu ukuran. Bank Indonesia 

menginstruksikan perhitungan Non Performing Financing (NPF) dalam 

laporan keuangan perbankan nasional sesuai dengan Surat Edaran No. 

6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, tentang perhitungan rasio keuangan 

bank yang dirumuskan sebagai berikut:
53

 

 

 

NPF = 
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4. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

a. Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis 

perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal tinggi 

menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan 

modal bank menunjukkan keadaan yang dinyatakan dengan suatu rasio 

tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy 

Ratio (CAR).
54

 CAR yaitu bagaimana sebuah perbankan mampu 

membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang 

dimilikinya. Dengan kata lain, Capital Adequacy Ratio adalah rasio 

kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank 

untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, 

misalnya kredit yang diberikan.
55

  

Semakin tinggi rasio CAR, maka semakin baik kinerja bank 

tersebut. Ketentuan pemenuhan modal (Capital Adequacy Ratio) yang 

memadai bertujuan untuk menjaga likuiditas bank dan untuk 

menghindari penyaluran pembiayaan tanpa memiliki pertimbangan 

yang tepat apalagi terhadap intuisi atau individu yang memiliki afilisi 

dengan bank yang bersangkutan.
56
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b. Pengukuran CAR 

Tingkat permodalan suatu bank dapat dikur dengan dua cara 

yaitu: 

1) Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga 

Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, 

perbandingan antara modal dengan pos-pos pasiva merupakan 

petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada 

bank. Perhitungannya merupakan rasio modal dikaitkan dengan 

simpanan pihak ketiga (giro, deposito dan tabungan) sebagai 

berikut:
57

 

 

CAR = 
                   

                         
       

 

 

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio modal atas 

simpanan cukup dengan 10% dan dengan rasio itu permodalan bank 

dianggap sehat. Rasio antara modal dan simpanan masyarakat harus 

dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung 

risiko. Oleh karena itu, modal harus dilengkapi oleh berbagai 

cadangan sebagai penyangga modal, sehingga secara umum modal 

bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.
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2) Membandingkan modal dengan aktiva berisiko 

Ukuran kedua inilah yang dewasa ini menjadi kesepakatan 

BIS (Bank for International Settlements) yaitu organisasi bank 

sentral dari negara-negara maju yang disponsori oleh Amerika 

Serikat, Kanada, negara-negara Eropa Barat dan Jepang. 

Kesepakatan tentang ketentuan permodalan itu dicapai pada tahun 

1998, dengan menetapkan CAR, yaitu rasio minimum yang 

mendasarkan kepada perbandingan antara modal dengan aktiva 

berisiko.
59

 

 

CAR = 
                   

                                
       

 

Kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan 

para ahli perbankan negara-negara maju, termasuk para pakar IMF 

dan World Bank, tentang adanya ketimpangan struktur dan sistem 

perbankan internasional. Hal ini didukung oleh beberapa indikasi 

sebagai berikut: 

1) Krisis pinjaman negara-negara Amerika Latin telah 

mengganggu kelancaran arus peredaran uang internasional. 

2) Persaingan yang dianggap unfair antara bank-bank Jepang 

dengan bank-bank Amerika dan Eropa di Pasar Uang 

Internasioanal. Bank-bank Jepang memberikan pinjaman amat 
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lunak (bunga rendah) karena ketentuan CAR di negara itu 

amat lunak, yaitu antara 2 sampai 3 persen saja. 

3) Terganggunya situasi pinjaman internasional yang berakibat 

terganggunya perdagangan internasional.
60

 

c. Ketentuan Batas Minimum CAR 

Ketentuan mengenai batas minimum CAR dari waktu ke waktu 

pada dasarnya telah diubah oleh Bank Indonesia, antara lain: 

1) Surat keputusan direksi Bank Indonesia No.26/20/KEP/DIR tanggal 

29 Mei 1993, Bank Indonesia menetapkan CAR sebesar 8% dari 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 

2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/146/KEP/DIR 

tanggal 12 November 1998 menjadi 4% dari ATMR. Penurunan ini 

dikarenakan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia 

pada waktu itu.
61

 

 

B. Kajian Pustaka Terdahulu 

Banyak artikel, jurnal, maupun buku yang membahas dan meneliti 

tentang likuiditas. Masing-masing penelitian memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian ini. Ada beberapa penelitian diantaranya yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Naeli Kamilia Fikriati dengan judul 

“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing 
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(NPF) dan Inflasi Terhadap Financing To Deposit Ratio (FDR) BPRS Di 

Indonesia”.  

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa DPK dapat 

mempengaruhi tingkat FDR secara negatif dan signifikan dengan nilai 

        sebesar 5,965273, nilai signifikansi sebesar 0,0000 dan nilai 

koefisien regresi sebesar -0,908030. NPF tidak dapat mempengaruhi 

tingkat FDR secara signifikan dengan nilai         sebesar 0,472093 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,6392. Inflasi tidak dapat mempengaruhi tingkat 

FDR dengan nilai         0,347196 dan nilai signifikansi 0,7301. Secara 

simultan, variabel DPK, NPF, dan Inflasi mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap FDR dengan nilai F statistik sebesar 12,80278 dan 

nilai probabilitas sebesar 0,000004.  

Hal yang membedakan dengan penelitian ini yaitu penggunaan 

variabel independen. Pada penelitian tersebut menggunakan variabel 

indipenden DPK, NPF dan Inflasi. Sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan variabel independen DPK, NPF dan CAR. Lokasi penelitian 

juga menjadi pembeda dengan penelitian ini. Penelitian tersebut meneliti 

laporan keuangan di BPRS, sedangkan penelitian ini meneliti di BUS. 

Pada penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi yang juga 

digunakan di penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan adanya persamaan 

metode yang digunakan.
62
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Delsy Setiawati Ratu Edo dan Ni Luh Putu 

Wiagustini dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing 

Loan, dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Loan to Deposit Ratio dan 

Return On Assets Pada Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia”.  

Pada penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa DPK memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap LDR dengan nilai koefisien jalur 

sebesar 0,175 dan nilai signifikansi sebesar 0,02 < 0,05. NPL memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap LDR dengan nilai koefisien 

jalur sebesar -0,187 dan nilai signifikansi sebesar 0,08 > 0,05. CAR 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap LDR dengan nilai 

koefisien jalur sebesar 0,328 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 < 0,05. Hal 

yang menjadi pembeda dengan penelitian ini yaitu penggunaan variabel 

dependen dan metode analisa. 

 Pada penelitian tersebut menggunakan dua variabel dependen 

yaitu FDR dan ROA. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan satu 

variabel dependen yaitu FDR. Metode analisa yang digunakan dalam 

penelitian tersebut yaitu Path Analysis dengan metode pengumpulan data 

Nonparticipant Observation. Sedangkan pada penelitian ini metode 

analisa yang digunakan yaitu analisis regresi dengan pengumpulan data 

menggunakan data dokumentasi. Penggunaan variabel independen yang 

sama menjadi persamaan dengan penelitian ini.
63
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Lina Nugraha Rani dengan judul “Analisis 

Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Perbankan Terhadap Likuiditas 

Perbankan Syariah Di Indonesia”.  

Pada penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa NPF memiliki 

pengaruh negatif terhadap FDR, RRD memiliki pengaruh positif terhadap 

FDR, EK memiliki pengaruh negatif terhadap FDR, variabel INF (Inflasi) 

dan D07 (Dummy Krisis Keuangan Global) tidak dapat mempengaruhi 

FDR. Penelitian Lina tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini 

yaitu penggunaan salah satu variabel independen (NPF) dan variabel 

dependen (FDR). Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian ini yaitu 

penggunaan metode analisa. Pada penelitian ini menggunakan analisis 

regresi berganda, sedangkan pada penelitian tersebut menggunakan Uji 

Stasioner dan Uji Kointegrasi. Penggunaan salah satu variabel independen 

yang sama yaitu NPF menjadikan persamaan dengan penelitian ini.
64

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Lukman Santoso dan Tekad 

Sukihanjani dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Likuiditas Perbankan Di Indonesia”. 

Pada penelitian tersebut menggunakan lima variabel independen 

yaitu CAR, NPL, ROE, Suku Bunga Deposito dan Suku Bunga Kredit. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap likuiditas dengan nilai         variabel 12,740 dan 

nilai signifikansi 0,000. NPL berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 
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terhadap likuiditas dengan nilai         sebesar 0,988  dan nilai 

signifikansi 0,325. Hal yang membedakan dengan penelitan ini yaitu 

penggunaan variabel independen dan lokasi penelitian. Pada penelitian 

tersebut menggunakan dua variabel independen yantu CAR dan NPL, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu 

DPK, NPF dan CAR. Penggunaan variabel dependen dan metode analisis 

regresi menjadi persamaan dengan penelitian ini.
65

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah dengan judul “Pengaruh Dana 

Pihak Ketiga (DPK) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap 

Tingkat Likuiditas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah 

Muamalah Berkah Sejahtera”.  

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa DPK tidak 

berpengaruh dan signifikan terhadap FDR. Hal ini berdasarkan hasil 

pengujian regresi linier berganda pada variabel DPK terhadap FDR 

diperoleh         -6,285        2,042 dengan nilai signifikansi 0,000 < 

0,05. Varibel NPF secara parsial juga tidak memiliki pengaruh dan 

signifikan terhadap FDR.  Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh 

        -6,022 <        2,042 dengan nilai signifikansi  0,000 < 0,05. 

Dilihat dari penggunaan dua variabel independen dan metode analisis 

regresi, penelitian yang dilakukan Mahmudah memiliki persamaan dengan 
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penelitian ini. Hal yang membedakan dengan penelitian ini yaitu lokasi 

penelitian, periode penelitian dan satu variabel independen yang berbeda.
66

 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choirul Ichwan dan 

Muhammad Nafik H.R dengan judul “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh 

Terhadap Likuiditas Bank Syariah”.  

Pada penelitian tersebut menggunakan 5 variabel independen yaitu 

PYD, BOPO, NPF, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa PYD berpengaruh tidak signifikan terhadap 

FDR dengan nilai         sebesar 1,420 dan nilai signifikansi sebesar 

0,163. BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap FDR dengan nilai 

        sebesar -1,680 dan nilai signifikansi sebesar 0,100. NPF tidak 

berpengaruh signifikan tehadap FDR dengan nilai         sebesar -1,291 

dan nilai signifikansi sebesar 0,204. Inflasi berpengaruh signifikan 

terhadap FDR dengan nilai         sebesar -2,206 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,033. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap 

FDR dengan nilai         sebesar -3,933 dan nilai  signifikansi 0,000. 

Secara simultan, variabel PYD, BOPO, NPF, Inflasi dan Pertumbuhan 

Ekonomi berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Syariah di Indonesia.  
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Penggunaan salah satu variabel independen yang sama yaitu NPF 

menjadi persamaan dengan penelitian ini. Hal yang membedakan dengan 

penelitian ini yaitu penggunaan variabel independen yang lain, yaitu selain 

NPF.
67

 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Anthony Wijaya dengan 

judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loan Deposit Ratio 

Bank Swasta Nasional Di Bank Indonesia”.  

Pada penelitian tersebut menggunakan 4 variabel independen yaitu 

CAR, NIM, BOPO dan Suku Bunga. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa CAR, NIM, BOPO dan Suku Bunga berpengaruh 

secara simultan terhadap Loan Deposit Ratio Bank Swasta Nasional Di 

Bank Indonesia. Secara parsial, CAR tidak berpengaruh terhadap FDR 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,201 dan nilai koefisien regresi sebesar -

0,003. NIM berpengaruh positif terhadap LDR dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,001 dan nilai koefisien regresi sebesar 1,773. BOPO 

berpengaruh positif tehadap LDR nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai 

koefisien regresi sebesar 0,207. Suku Bunga berpengaruh positif terhadap 

FDR dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefisien regresi 

sebesar 5,336.  
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Penggunaan salah satu variabel independen yang sama yaitu CAR 

menjadi persamaan dengan penelitian ini. Hal yang membedakan dengan 

penelitian ini yaitu penggunaan variabel independen yang lain, yaitu selain 

NPF dan lokasi penelitian.
68

 

Lebih ringkasnya, penelitian-penelitian tersebut dirangkum dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 Kajian Pustaka Terdahulu 

No Penulis & Judul 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan Hasil 

Penelitian 

1 Naeli Kamilia Fikriati, 

”Analisis Pengaruh 

Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Non Performing 

Financing (NPF) dan 

Inflasi Terhadap 

Financing to Deposit 

Ratio (FDR) BPRS Di 

Indonesia Periode 

2010-2013”.
45

 

 Metode 
analisis 

regresi 

berganda 

 Pengguna
an dua 

variabel x 

yaitu DPK 

& NPF 

 Pengguna

an 

variabel y 

yaitu FDR 

 Pengguna
an salah 

satu 

variabel x 

 Lokasi 
penelitian 

DPK 

berpengaruh 

signifikan 

negatif 

terhadap 

FDR, NPF 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan 

terhadap 

FDR dan 

inflasi 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

terhadap 

FDR  

2 Delsy Setiawati Ratu 

Edo dan 

Ni Luh Putu 

Wiagustini,” Pengaruh 

Dana Pihak Ketiga, Non 

Performing Loan, dan 

Capital Adequacy Ratio 

(CAR) Terhadap Loan 

to Deposit Ratio dan 

Return On Assets Pada 

 Penggunn
aan dua 

variabel x 

yang sama 

 Pengguna

an 

variabel y 

(FDR) 

 Pengguna
an salah 

satu 

variabel x 

 Pengguna

an 

variabel y 

(ROA) 

 Metode 

DPK 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

FDR, NPF 

berpengaruh 

negatif dan 

tidak 

signifikan 

                                                             
68
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Sektor Perbankan di 

Bursa Efek 

Indonesia”.
46

 

analisa 

data 

 Lokasi 

penelitian 

terhadap 

FDR, dan 

CAR 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

FDR 

 

3  Lina Nugraha Rani, ” 

Analisis Pengaruh 

Faktor Eksternal dan 

Internal Perbankan 

Terhadap Likuiditas 

Perbankan Syariah  

Di Indonesia Periode 

Januari 2003 – Oktober 

2015”.
47

 

 Pengguna
an salah 

satu 

variabel x 

(NPF) 

 Pengguna
an 

variabel y 

(FDR) 

 Metode 
analisa 

 Variabel x 
yang lain 

 Lokasi 

penelitian 

NPF 

memiliki 

pengaruh 

negatif 

terhadap 

FDR, RRD 

memiliki 

pengaruh 

positif 

terhadap 

FDR, kinerja 

ekonomi 

memiliki 

pengaruh 

negatif dalam 

persamaan 

jangka 

panjang 

4 Arif Lukman Santoso 

dan Tekad Sukihanjani, 

”Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi  

Likuiditas Perbankan 

Di Indonesia”.
48

 

 Pengguna
an dua 

variabel x 

yang sama 

 Variabel y 

yang sama 

 Metode 
analisis 

regresi 

berganda 

 

 Pengguna
an 

variabel x 

yang lain 

 Lokasi 

penelitian 

 

CAR, 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

likuiditas. 

Sedangkan 

ROE, NPL, 

Suku Bunga 

Deposito, 

Suku Bunga 

Kredit 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

likuiditas 

5 Mahmudah, ”Pengaruh 
Dana Pihak Ketiga 

(DPK) dan Non 

Performing Financing 

 Pengguna
an dua 

variabel x 

yang sama 

 Pengguna
an 

variabel x 

yang lain 

DPK secara 
parsial tidak 

berpengaruh 

dan 
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(NPF) Terhadap 

Tingkat 

Likuiditas Koperasi 

Simpan Pinjam 

Pembiayaan 

Syariah Muamalah 

Berkah Sejahtera”.
49

 

 Variabel y 

sama 

 Metode 
analisis 

regresi 

berganda  

 Lokasi 

penelitian 

signifikan 

terhadap 

FDR. 

Sedangkan 

NPF secara 

parsial tidak 

memiliki 

pengaruh dan 

signifikan 

terhadap 

FDR. 

6 Muhammad Choirul 

Ichwan dan Muhammad 

Nafik H.R,” Faktor-

Faktor Yang Berpengaruh 

Terhadap Likuiditas Bank 

Syariah”.
50 

 

 Pengguna
an satu 

variabel x 

yang sama 

yaitu NPF 

 Variabel y 
sama 

 Metode 

analisis 

regresi 

berganda  

 Pengguna
an 

variabel x 

yang lain 

 Lokasi 
penelitian 

 

PYD 

berpengaruh 

tidak 

signifikan 

terhadap 

FDR.  NPF 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

tehadap 

FDR, BOPO 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

FDR. Inflasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

FDR, 

pertumbuhan 

ekonomi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

FDR 

7 Agustina dan Anthony 

Wijaya, “Analisis 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Loan 

Deposit Ratio Bank 

Swasta Nasional Di 

Bank Indonesia”.
51

 

 Pengguna
an satu 

variabel x 

yang sama 

yaitu 

CAR 

 Variabel y 

sama 

 Metode 

 Pengguna
an 

variabel x 

yang lain 

 Lokasi 

penelitian 

CAR tidak 

berpengaruh 

terhadap 

LDR, NIM 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

LDR, BOPO 

berpengaruh 
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analisis 

regresi 

berganda  

positif 

terhadap 

LDR, dan 

Suku Bunga 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

LDR 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Untuk mengetahui seberapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) dilakukan 

penjumlahan dari penghimpunan dana yaitu giro, tabungan dan deposito. 

Pembiayaan bermasalah dapat diketahui dengan rasio Non Performing 

Financing (NPF), sedangkan rasio kecukupan modal untuk mengatasi kredit 

bermasalah dapat diketahui dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Ketiga variabel tersebut memiliki hubungan dengan tingkat likuiditas bank 

dalam menyediakan kewajibannya terhadap pihak ketiga. Tingkat likuiditas 

suatu bank dapat diketahui dengan salah satu rasio yaitu Financing to Deposit 

Ratio (FDR). Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

DPK 

(X1) 

NPF 

(X2) 

CAR 

(X3) 

Likuiditas (FDR) 

(Y) 

𝐻1 

𝐻2 

𝐻3 

𝐻4 
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Keterangan : 

   : Pengaruh Parsial 

--------------- : Pengaruh Simultan 

 

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa DPK, NPF, dan 

CAR memiliki hubungan ataupun pengaruh terhadap FDR. Hubungan antar 

variabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Likuiditas (FDR) 

Likuiditas (FDR) merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan suatu bank dalam menyediakan kebutuhan jangka 

pendeknya. Kebutuhan tersebut diantaranya yaitu tersedianya dana yang 

dihimpun dari nasabah apabila nasabah sewaktu-waktu mengambilnya. 

Bagi dunia perbankan, masalah likuiditas penting sekali, karena berkaitan 

dengan kepercayaan masyarakat atau nasabah.
69

 Setelah Dana Pihak 

Ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi 

intermediary-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut 

untuk pembiayaan . Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi 

penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi 

berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini bertujuan 

untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang 

rendah serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga 

agar posisi likuiditas aman.
70
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Dalam mengalokasikan dananya ada dua pendekatan. Salah satu 

dari pendekatan tersebut yaitu Pool of funds atau pendekatan 

pengumpulan pendanaan. Pengukuran ini dibuat oleh pihak bank, 

termasuk dengan mempertimbangkan dampak atau mampu memberi 

pengaruh positif pada likuiditas dan profitabilitas.
71

 Dengan adanya hal 

tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi DPK maka tingkat likuiditas 

juga semakin tinggi apabila tingkat pembiayaan lebih rendah daripada 

DPK. FDR yang tinggi mengindikasikan bahwa pembiayaan tinggi 

sehingga dana yang disediakan untuk pihak ketiga berkurang. Namun, 

skala FDR dikatakan normal apabila masih di angka 75 – 100%.
72

 Maka 

dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga memiliki hubungan positif 

dengan likuiditas dan hubungan yang negatif dengan FDR. 

2. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dengan Likuiditas (FDR) 

Dana yang dihimpun oleh bank dipakai untuk kredit atau 

pembiayaan. Penyaluran kredit termasuk salah satu keuntungan 

perbankan diperoleh oleh bank, jika ditaksir bisa mencapai 90% 

keuntungan perbankan diperoleh dari kredit. Sehingga wajar jika bank 

sangat hati-hati dalam menentukan kelayakan siapa yang berhak 

menerima kucuran kredit, guna mengantisipasi timbulnya kredit macet 

atau Non Performing Financing (NPF).  
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Dampak terjadinya kredit macet bukan hanya kepada menurunnya 

penerimaan perbankan dari segi kredit namun juga bisa menurunkan 

reputasi perbankan dimata publik dan mitra bisnis. Salah satu penilaian 

reputasi itu terjadi karena pihak publik dan mitra bisnis menganggap 

bahwa pihak bank gegabah atau tidak hati-hati dalam melakukan 

penilaian siapa yang layak dan tidak layak atau tegasnya kualitas kontrol 

manajemen kredit perbankan lemah.
73

 Hal tersebut menjadi salah satu 

penyebab risiko likuiditas yaitu perusahaan telah melakukan kebijakan 

strategi yang salah sehingga memberi pengaruh pada kerugian yang 

bersifat jangka pendek dan jangka panjang.
74

 

Menurut Dendawijaya, Non Performing Financing apabila tidak 

ditangani dengan tepat, akan mengakibatkan diantaranya hilangnya 

kesempatan memperoleh pendapatan (income) dari kredit yang diberikan, 

sehingga mengurangi laba dan mengurangi kemampuan untuk 

memberikan kredit. Banyaknya kredit bermasalah membuat bank tidak 

berani meningkatkan penyaluran kreditnya apalagi dana pihak ketiga 

tidak dapat dicapai secara optimal maka dapat mengganggu likuiditas 

suatu bank. Oleh karena itu kredit bermasalah berpengaruh negatif 

terhadap LDR atau FDR.
75

 Maka, dapat disimpulkan bahwa NPF 

memiliki hubungan yang negatif dengan FDR. Semakin tinggi tingkat 

rasio NPF maka semakin rendah tingkat likuiditas (FDR) dan semakin 

rendah tingkat rasio NPF maka semakin tinggi tingkat likuiditas (FDR). 
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3. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan Likuiditas (FDR) 

Baik bank nasional maupun internasional harus memenuhi rasio 

modal kecukupannya (Capital Adequacy Ratio).
76

 Di dalam neraca, 

sumber modal terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan 

cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, 

sedangkan rekening cadangan adalah berasal dari bagian keuntungan 

yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk 

keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan untuk menjaga 

likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau menjurus 

kepada macet.
77

  

Dengan adanya hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin 

tinggi tingkat rasio CAR maka semakin tinggi pula tingkat likuiditas dan 

semakin rendah tingkat rasio CAR maka semakin rendah pula tingkat 

likuiditas. Rasio CAR memiliki hubungan yang positif dengan likuiditas 

dan memiliki hubungan negatif terhadap FDR. Hal ini dikarenakan 

tingkat FDR yang tinggi menunjukkan tingkat likuiditas semakin rendah 

karena kurangnya dana yang tersedia untuk pihak ketiga. 
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D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara pada sebuah penelitian. 

Dugaan sementara ini bisa dijadikan sebagai jawaban sementara sehingga 

perlu adanya pengujian kembali terhadap hipotesis tersebut untuk diketahui 

kebenarannya.
78

 Berdasarkan hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1.   1  : Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap tingkat 

likuiditas (FDR). 

  1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap tingkat likuiditas 

(FDR). 

2.   2  : Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap 

tingkat likuiditas (FDR). 

  2  : Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap tingkat 

likuiditas (FDR) 

3.   3 : Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap tingkat 

likuiditas (FDR). 

  3  : Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap tingkat 

likuiditas (FDR). 

4.   4 : Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh secara simultan 

terhadap tingkat likuiditas (FDR). 
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  4 : Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh secara simultan terhadap 

tingkat likuiditas (FDR). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian diartikan sebagai pedoman, prosedur, atau 

teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai penduan untuk 

membangun strategi yang menghasilkan model penelitian. Rancangan 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono, 

metode penelitian kuantitatif yaitu metode yang digunakan unruk meneliti 

sampel atau populasi tertentu. Pada metode ini teknik pengambilan sampel 

dilakukan secara random dan pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian. Analisis data pada metode ini bersifat kuantitatif/ statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan oleh peneliti.
79

  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat variabel yang pada  

dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. 

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan variabel independen (yang 

mempengaruhi) berupa variabel X dan variabel dependen (yang dipengaruhi 

berupa variabel Y yaitu: 

-  1: Dana Pihak Ketiga (DPK) 

-  2 : Non Performing Financing (NPF) 
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-  3 : Capital Adequacy Ratio (CAR) 

-   : Likuiditas atau Financing to Deposit Ratio (FDR)  

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau objek yang memiliki 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.  

Macam-macam variabel dapat dibedakan menjadi: 

1. Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau 

biasa disebut dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel 

dependen (Y) yang digunakan untuk diteliti adalah Likuiditas (Financing 

to Deposit Ratio/ FDR) 

2. Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain atau 

biasa disebut dengan variabel bebas.
80

 Dalam penelitian ini, variabel 

independen (X) yang akan diteliti yaitu: 

-  1: Dana Pihak Ketiga (DPK) 

-  2 : Non Performing Financing (NPF) 

-  3 : Capital Adequacy Ratio (CAR) 
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Adapun definisi operasional variabel dan pengukuran variabel 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3.1Definisi Operasional Variabel dan Indikator Variabel 

Variabel 

Penelitian 

Definisi Operasional Indikator Rumus 

Likuiditas 

(FDR) 

Rasio yang 

digunakan untuk 

mengukur likuiditas 

sebuah bank dalam 

memenuhi kembali 

penarikan dana yang 

dilakukan nasabah 

dengan 

mengandalkan 

pembiayaan yang 

diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya. 

a. Jumlah dana 

yang 

diberikan 

b. Total dana 

yang 

diterima 

meliputi 

DPK dan 

modal 

 

    
                            

              
 

 

Dana Pihak 

Ketiga 

(DPK) 

Dana yang dihimpun 

dari masyarakat baik 

berupa giro, tabungan 

ataupun deposito. 

a. Giro  

b. Tabungan 

c. Deposito 

 

DPK = Giro + Tabungan +Deposito 

 

Non 

Performing 

Financing 

(NPF) 

Risiko kerugian pada 

sebuah bank akibat 

dari pembiayaan yang 

bermasalah 

a. Pembiayaan 

bemasalah 

b. Total 

Pembiayaan 

 

NPF = 
          

                
 

 

Capital 

Adequacy 

Ratio 

(CAR) 

Rasio kinerja bank 

untuk mengukur 

kecukupan modal 

yang dimiliki bank 

untuk menunjang 

aktiva yang 

mengandung atau  

menghasilkan risiko, 

misalnya kredit yang 

diberikan. 

a. Modal dan 

cadangan 

b. ATMR 
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C.  Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Menurut Furchan dalam Tukiran, populasi dirumuskan sebagai 

semua anggota kelompok orang kejadian atau objek yang telah 

dirumuskan secara jelas.
81

 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi 

penelitian adalah Laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia 

periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang terdaftar di Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK). Berikut merupakan tabel yang menampilkan daftar 

Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. 

Tabel 3.2 Data Bank Umum Syariah 

No Bank Umum Syariah 

1 PT. Bank Aceh Syariah 

2 PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah 
3 PT. Bank Muamalat Indonesia 
4 PT. Bank Victoria Syariah 
5 PT. Bank BRI Syariah 
6 PT. Bank Jabar Banten Syariah 
7 PT. Bank BNI Syariah 
8 PT. Bank Syariah Mandiri 
9 PT. Bank Mega Syariah 
10 PT. Bank Panin Dubai Syariah 
11 PT. Bank Syariah Bukopin 
12 PT. BCA Syariah  
13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 
14 PT. Maybank Syariah Indonesia 
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2. Sampel 

Menurut Hendri dan Abrista, sampel adalah bagian kecil dari 

anggota populasi yang diambil berdasarkan teknik tertentu sehingga dapat 

mewakili populasinya.
82

 Dalam penelitian ini yang menjadi sampel 

adalah laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah (BUS) selama 5 

tahun, yaitu sebanyak 50 laporan keuangan. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Probability Sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. Dalam sampel ini peneliti menggunakan 

sampling purposive, yakni menentukan sampel dilakukan dengan 

pertimbangan tertentu.
83

  

Kriteria perbankan yang menjadi sampel penelitian ini adalah:  

a. Bank Umum Syariah yang sudah ada dan masih terdaftar di Bank 

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 

b. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan 

selama periode penelitian di OJK atau web masing-masing bank 

umum syariah.  

c. Bank Umum Syariah yang memberi kelengkapan data yang 

dibutuhkan selama periode penelitian. 
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Berikut merupakan tabel yang menyajikan prosedur pemilihan 

sampel. 

          Tabel 3.3 Prosedur Pemilihan Sampel 

No Keterangan Jumlah 

1 Bank Umum Syariah (BUS) yang 

sudah ada dan masih terdaftar di 

Bank Indonesia, Otoritas Jasa 

Keuangan pada tahun 2018 

14 

2 Dikurangi: Bank Umum Syariah 

(BUS) yang belum didirikan pada 

tahun 2013. Hal ini berhubungan 

dengan pelaporan keuangan yang 

digunakan yaitu mulai tahun 2013 

2 

3 Dikurangi: Bank Umum Syariah 

yang tidak memberi kelengkapan 

data yang dibutuhkan selama 

periode 2013-2017 

2 

5 Jumlah sampel Bank Umum Syariah 10 

 

Berdasarkan Tabel 3.3 peneliti berhasil memperoleh sampel 

sebanyak 10 sampel BUS dengan periode 2013-2017. Dengan adanya 

hal tersebut, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 50 sampel 

yang berupa laporan keuangan tahunan dari masing-masing Bank 

Umum Syariah tersebut. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data 

kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka.
84

 Sedangkan jenis data menurut 

data ekonomatrika dalam penelitian ini disebut dengan data panel 

(panelpooled data). Data panel yaitu gabungan antara data cross section 

dan time series. Data dalam penelitian ini dikatakan data panel karena 

melakukan penelitian di berbagai Bank Umum Syariah di Indonesia 

selama kurun waktu tertentu atau runtut waktu tertentu. Penelitian ini 

melakukan observasi terhadap 10 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia 

selama runtut waktu 5 tahun.
85

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh tidak 

secara langsung dari objek penelitian.
86

 Dalam penelitian ini sumber data 

sekunder berasal dari laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia 

periode 2013-2017. Pengambilan data dilakukan pada web dari masing-

masing BUS. Adapun alamat web dari masing-masing BUS adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.4 Alamat Web Bank Umum Syariah (BUS)     

No Bank Umum Syariah Alamat Web 

1 PT. Bank Aceh Syariah www.bankaceh.co.id  

2 PT. Bank Muamalat Indonesia www.bankmuamalat.co.id  

3 PT. Bank Victoria Syariah www.bankvictoriasyariah.co.id  

4 PT. Bank BRI Syariah www.bris.co.id  

5 PT. Bank BNI Syariah www.bnisyariah.co.id  

6 PT. Bank Syariah Mandiri www.syariahmandiri.co.id  

7 PT. Bank Mega Syariah www.megasyariah.co.id  

18 PT. Bank Panin Dubai Syariah www.paninbanksyariah.co.id  

9 PT. Bank Syariah Bukopin www.syariahbukopin.co.id  

10 PT. BCA Syariah  www.bcasyariah.co.id  

 

E. Metode Pengumpulan data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan 

dan penjelasan serta pemikiran fenomena yang masih aktual dan sesuai 

dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari 

menghimpun dokumen, memilih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, 

mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubung-hubungkan dengan 

fenomena lain.
87

  

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dugunakan untuk 

mengidentifikasi rasio-rasio yang dibutuhkan dalam penelitian. Rasio-rasio 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), 
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rasio Non Performing Financing (NPF), rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), 

dan rasio Financing To Deposit Ratio (FDR) atau likuiditas. Dokumentasi 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan Bank Umum 

Syariah (BUS) di Indonesia  periode 2013 sampai dengan tahun 2017. 

 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Metode Analisis Deskriptif 

Metode analisis deskripsi atau penggambaran sekumpulan data 

secara visual dapat dilakukan dalam dua bagian, diantaranya: 

a. Deskripsi dalam bentuk tulisan/teks. Tulisan terdiri atas bagian-

bagian yang penting yang menggambarkan isi data secara 

keseluruhan, seperti mean (rata-rata) data, standar deviasi (bagaimana 

data bervariasi dalam kelompoknya), varian data dan sebagainya. 

Namun demikian, pada SPSS, output teks tetap disertai dengan grafik 

standar seperti histogram, box plot, steam, dan leaf dan sebagainya. 

b. Deskripsi dalam bentuk gambar/grafik. Grafik sebuah data biasanya 

disajikan untuk melengkapi deskripsi berupa teks, agar tampak lebih 

impresif dan komunikatif dengan para penggunanya.
88

  

2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukannya analisis data dengan teknik tertentu (yang 

tergolong uji statistik parametrik) harus memenuhi uji asumsi klasik. Uji 

asumsi klasik merupakan uji data yang digunakan untuk mengetahui 

                                                             
 

88
 Ibid., 208.  



 

66 
 

apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut, 

guna menjawab hipotesis penelitian.
89

 Ada banyak jenis pengujian asumsi 

klasik untuk analisis regresi, diantaranya yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Sebelum memberikan interpretasi pada hasil regresi, 

dilakukan pengujian asumsi normalitas residual sebagai syarat 

analisis parametrik. Apabila berdistribusi normal, maka analisis 

parametrik seperti analisis regresi dapat dilanjut, sebaliknya apabila 

tidak berdistribusi normal, maka digunakan statistika non-parametrik 

untuk menguji hipotesis. Pengujian normalitas ini menggunakan 

diagram histogram untuk memprediksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak. Error dikatakan berdistribusi normal apabila grafik 

histogram membentuk kurva seperti lonceng.
90

  

Uji normalitas juga dilakukan dengan nilai Kolmogorov-

Smirnov dan menggunakan Probability Plot Residual. Pengambilan 

keputusan dengan nilai Kolmogorov-Smirnov yaitu apabila nilai 

probabilitas ≥ 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal, 

sebaliknya jika nilai probabilitas < 0,05 maka data dinyatakan 

berdistribusi tidak normal. Pengambilan keputusan dengan uji 

Probability Plot Residual yaitu apabila Probability Plot Residual 
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berada di sekitar garis horizontal, maka error dari model regresi 

tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal.
91

 

b. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi artinya adanya korelasi antara anggota 

serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam 

data cross sectional). Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam 

dalam suatu model regresi, dapat dilakukan pengujian terhadap nilai 

uji Durbin-Watson. Kriteria pengujian Durbin-Watson dapat dilihat 

sebagai berikut:
 92

 

Tabel 3.5 Kriteria Pengujian Autokorelasi 

Durbin-Watson Simpulan 

<1,10 

1,10 s.d 1,54 

1,55 s.d 2,46 

2,46 s.d 2,90 

>2,91 

Ada autokorelasi 

Tanpa simpulan 

Tidak ada autokorelasi 

Tanpa simpulan 

Ada autokorelasi 

 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas merupakan syarat untuk semua uji 

hipotesis kausalitas (regresi). Multikolinieritas dapat dideteksi dengan 

menghitung korelasi ganda dan membandingkannya dengan koefisien 

korelasi antar variabel bebas. Uji Multikolinieritas digunakan untuk 

mengetahui kesalahan standar estimasi model dalam penelitian. 

Menguji adanya kasus multikolinieritas adalah dengan patokan nilai 

VIF (Variance Inflation Factor) dan koefisien korelasi antarvariabel 
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bebas. Karim dan Hadi berpendapat bahwa untuk melihat adanya 

kasus multikolinieritas adalah dengan melihat VIF, apabila nilai VIF 

suatu model kurang dari 10, maka model tersebut dinyatakan bebas 

dari multikolinieritas.
93

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak 

terjadi Heteroskedastisitas.
94

 Cara yang digunakan untuk mendeteksi 

ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara 

nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan 

residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Dasar pengambilan 

keputusan analisisnya adalah:  

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 
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2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.
95

 

Kemudian, menurut Gujarati untuk menguji ada tidaknya 

heteroskedastisitas digunakan uji Rank Spearman yaitu dengan 

mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolute dari 

residual (error). Untuk mendeteksi gejala uji heteroskedastisitas, 

maka dibuat persamaan regresi dengan asumsi tidak ada 

heteroskedastisitas kemudian menentukan nilai absolute residual, 

selanjutnya meregresikan nilai absolute residual diperoleh sebagai 

variabel dependen serta dilakukan regresi dari variabel independen. 

Jika nilai koefisien korelasi antara variabel independen dengan nilai 

absolute dari residual signifikan, maka kesimpulannya terdapat 

heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen).
96

  

3. Analisis Regresi Ganda 

Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti untuk meramalkan 

bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen apabila dua atau 

lebih variabel independen dinaik turunkan nilainya. Jadi analisis regresi 

ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua 

variabel. Pada penelitian ini menggunakan tiga variabel independen. 

Maka, persamaan regresi untuk tiga variabel independen adalah
97
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      1    2    3   e 

 

 

Dimana: 

Y : Varaibel dependen (Likuiditas/ FDR) 

 1  : Variabel independen (Dana Pihak Ketiga/ DPK)  

 2  : Variabel independen (Non Performing Financing/ NPF)  

 3  : Variabel independen (Capital Adequacy Ratio/ CAR)  

   : Constanta 

  : Koefisien regresi pada variabel x 

e : Error 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data log natural 

(ln) pada semua variabel penelitian. Hal ini dikarenakan penyertaan data 

dari variabel tersebut satuan datanya berbeda.
98

 Sehingga model 

persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

          1      2      3 + e 
 

Dimana: 

LnY : Logaritma natural Likuiditas (FDR) 

Ln 1  : Logaritma natural Dana Pihak Ketiga (DPK)  

Ln 2  : Logaritma natural Non Performing Financing (NPF)  

Ln 3  : Logaritma natural Capital Adequacy Ratio (CAR)  
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   : Constanta 

  : Koefisien regresi pada logaritma natural variabel x 

e : Error 

4. Koefisien Determinasi 

Uji koefeisien determinasi dalam regresi berganda digunakan 

untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen 

secara serentak terhadap variabel dependen.
99

 Koefisien determinasi ( 2) 

pada persamaan regresinya linier, dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

                      2 = 
   

   
 

Dimana: 

 2 : Koefisien determinasi/ proporsi keragaman variabilitas total di 

sekitar nilai tengah y yang dapat dijelaskan oleh model regresi (biasanya 

dinyatakan dalam bentuk prosentase).
100

 

5. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel 

yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu 

pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis 

tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak.
101

 Jika hipotesis 

awal (hipotesis nihil) dari hasil uji dinyatakan diterima dan menolak 
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hipotesis kedua (hipotesis alternatif), berarti yang benar adalah 

pernyataan awal. Namun sebaliknya hipotesis awal dinyatakan ditolak 

dan hipotesis kedua diterima, berarti pernyataan awal tidak benar dan 

yang benar adalah pernyataan kedua.
102

 Terdapat dua uji hipotesis dalam 

peneliatian ini, yaitu: 

a) Uji t  (Parsial) 

Pengujian t atau uji parsial (individu) untuk mengetahui 

pengaruh signifikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat 

(Y).
103

 Uji ini dilakukan dengan syarat sebagai berikut: 

1) Jika         <        maka    diterima dan     ditolak. 

2) Bila         >         maka    ditolak dan     diterima.
104

 

Selain itu pengujian juga dapat dilakukan dengan 

membandingkan nilai probability t-statistic dengan taraf nyata (= 

0,05), dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika probabilitas (signifikansi) > 0,05 (α) maka    diterima dan 

    ditolak 

2) Jika probabilitas (signifikansi) < 0,05 (α) maka    ditolak dan 

    diterima.
105

 

b) Uji F (Simultan) 

Pengujian ini melibatkan kedua variabel bebas terhadap 

variabel terikat dalam menguji ada tidaknya pengaruh yang 
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signifikan secara simultan atau bersama-sama. Pengajuan secara 

simultan menggunakan distribusi F yaitu membandingkan antara 

        (F rasio) dengan       . Kritera pengujiannya sebagai 

berikut: 

1) Jika         <        maka    diterima dan     ditolak, artinya 

bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2) Jika         >        maka    ditolak dan     diterima, artinya 

bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen.  

Pengujian ini juga dapat menggunakan pengamatan nilai 

signifikan F pada tingkat yang digunakan menggunakan tingkat 

sebesar 5% / 0,05. Analisis ini didasarkan pada perbandingan antara 

nilai probability F-Statistik dengan nilai signifikasi atau taraf nyata 

0,05, dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

1) Jika probability F-Statistic < 0,05 (α), maka    ditolak, artinya 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

2) Jika probability F-Statistic > 0,05 (α), maka    diterima, artinya 

variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen.
106
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengujian Deskripsi 

Pengujian deskripsi atau statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui 

jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi. 

Berikut merupakan hasil statistik deskrptif dari masing-masing variabel 

penelitian.  

Tabel 4.1 Pengujian Deskripsi Variabel FDR (Y) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ln_FDR 50 4,24 4,63 4,4860 0,08257 

Ln_DPK 50 13,83 18,17 16,1360 1,24088 

Ln_NPF 50 -2,30 2,53 1,0197 1,01428 

Ln_CAR 50 2,41 3,60 2,8620 0,27101 

Valid N 

(listwise) 

50     

Sumber: Output SPSS (lampiran) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah likuiditas (FDR). 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diperoleh nilai minimum, 

maksimum, mean, dan standar deviasi dari variabel FDR (Y). Nilai 

minimum variabel FDR sebesar 4,24. Nilai minimum ini diperoleh dari PT 

Bank BRI Syariah pada tahun 2013. Nilai maksimum variabel FDR 

sebesar 4,63. Nilai maksimum ini diperoleh dari PT Bank Aceh Syariah 

pada tahun 2017. Nilai mean (rata-rata) variabel FDR sebesar 4,4860, 

sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,08257. Nilai standar deviasi 

74 
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variabel FDR (Y) lebih kecil dari mean (rata-rata). Hal ini menunjukkan 

bahwa sampel yang diperoleh tidak bervariasi.  

Kemudian, variabel independen yang pertama (  1 ) dalam 

penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Berdasarkan hasil uji 

statistik deskriptif diperoleh nilai minimum, maksimum, mean, dan 

standar deviasi dari variabel DPK ( 1 ). Nilai minimum variabel DPK 

 sebesar 13,83. Nilai minimum ini diperoleh dari PT Bank Victoria Syariah 

pada tahun 2013. Nilai maksimum variabel DPK sebesar 18,17. Nilai 

maksimum ini diperoleh dari PT Bank Mandiri Syariah pada tahun 2017. 

Nilai mean (rata-rata) variabel DPK sebesar 16,1360, sedangkan nilai 

standar deviasi sebesar 1,24088. Nilai standar deviasi variabel DPK ( 1) 

lebih kecil dari mean (rata-rata). Hal ini menunjukkan bahwa sampel yang 

diperoleh tidak bervariasi.  

Variabel independen yang kedua ( 2) dalam penelitian ini adalah 

Non Performing Financing (NPF). Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif 

diperoleh nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari 

variabel NPF ( 2 ). Nilai minimum variabel NPF sebesar -2,30. Nilai 

minimum ini diperoleh dari PT BCA Syariah pada tahun 2013. Nilai 

maksimum variabel NPF sebesar 2,53. Nilai maksimum ini diperoleh dari 

PT Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2017. Nilai mean (rata-rata) 

variabel NPF sebesar 1,0197, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 

1,01428. Nilai standar deviasi variabel NPF lebih kecil dari mean (rata-

rata). Hal ini menunjukkan bahwa sampel yang diperoleh tidak bervariasi.  
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Variabel independen yang ketiga ( 3) dalam penelitian ini adalah 

Capital Adequacy Ratio (CAR). Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif 

diperoleh nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari 

variabel CAR ( 3 ). Nilai minimum variabel CAR  sebesar 2,41. Nilai 

minimum ini diperoleh dari PT Bank Syariah Bukopin pada tahun 2013. 

Nilai maksimum variabel CAR sebesar 3,60. Nilai maksimum ini 

diperoleh dari PT BCA Syariah pada tahun 2016. Nilai mean (rata-rata) 

variabel CAR sebesar 2,8620, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 

0,27101. Nilai standar deviasi variabel CAR ( 3) lebih kecil dari mean 

(rata-rata). Hal ini menunjukkan bahwa sampel yang diperoleh tidak 

bervariasi.  

 

B. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

Data yang akan dianalisis dengan menggunakan statistik uji tertentu 

harus di uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji ini digunakan untuk 

mengetahui apakah data memenuhi syarat atau tidak untuk di analisis lebih 

lanjut. Terdapat beberapa uji asumsi klasik untuk analisa regresi berganda, 

diantaranya yaitu:  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah asumsi 

normalitas residual terpenuhi atau tidak. Apabila residual berdistribusi 

normal, maka data memenuhi syarat normalitas dan dapat digunakan 
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untuk analisis lebih lanjut. Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Tabel Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 50 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 0,0000000 

Std. Deviation 0,07418696 

Most Extreme Differences 

Absolute 0,060 

Positive 0,060 

Negative -0,057 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,427 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,993 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Output SPSS (lampiran) 

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,993. Nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05 yang menunjukkan 

bahwa error berdistribusi normal. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji ada atau tidaknya 

autokorelasi dalam model regresi. Uji Autokorelasi dalam penelitian 

ini dapat diketahui dengan melihat nilai dari Durbin-Watson. Berikut 

merupakan hasil olah data untuk uji autokorelasi. 
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Tabel 4.3 Uji Autokorelasi 

                                                     Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

 

1 0,439a 0,193 0,140 0,07657 2,079 

a. Predictors: (Constant), Ln_CAR, Ln_DPK, Ln_NPF 

b. Dependent Variable: Ln_FDR 

     Sumber: Output SPSS (lampiran) 

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh nilai Durbin- Watson sebesar 

2,079. Nilai tersebut berada diantara 1,55 – 2,46 yang menunjukkan 

bahwa tidak adanya autokorelasi. Dengan demikian, data atau model 

regresi memenuhi asumsi autokorelasi. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui kesalahan 

standar estimasi model dalam penelitian. Uji Multikolinieritas dalam 

penelitian ini dapat diketahui dengan melihat nilai VIF. Berikut 

merupakan hasil olah data untuk uji multikolinieritas.  

Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas 

                                                            Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 5,329 0,273  19,549 0,000   

Ln_DPK -0,030 0,010 -0,451 -3,116 0,003 0,837 1,195 

Ln_NPF -0,012 0,016 -0,150 -,787 0,435 0,481 2,080 

Ln_CAR -0,121 0,061 -0,396 -1,986 0,053 0,440 2,270 

a. Dependent Variable: Ln_FDR 

Sumber: Output SPSS (lampiran) 
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Berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh Nilai VIF untuk variabel DPK 

sebesar 1,195, variabel  NPF sebesar 2,080, dan variabel CAR sebesar 

2,270. Nilai VIF dari masing-masing variabel < 10. Hal ini menunjukkan 

bahwa asumsi multikolinieritas terpenuhi. 

d. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan kepengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini menggunakan analisis Rank Spearman. Analisis Rank 

Spearman dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi 

lebih dari 0,05 maka model regresi tidak terjadi kasus 

heteroskedastisitas. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas: 

Tabel 4.5 Analisis dengan Rank Spearman 

No Variabel Correlation 

Coefficient 

Sig. 

1 Ln_DPK dengan ABS_RES 0,184 0,201 

2 Ln_NPF dengan ABS_RES 0,44 0,760 

3 Ln_CAR dengan ABS_RES 0,124 0,360 

Sumber: Output SPSS (lampiran) 

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh nilai signifikansi untuk 

variabel DPK ( 1) sebesar 0,201, variabel NPF ( 2) sebesar 0,760, dan 

variabel CAR (  3 ) sebesar 0,390. Nilai signifikansi dari ketiga 

variabel tersebut lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 

asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.  
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2. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti untuk meramalkan 

bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen apabila dua atau 

lebih variabel independen dinaik turunkan nilainya. Jadi analisis regresi 

ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua 

variabel. Pada penelitian ini menggunakan tiga variabel independen. 

Berikut merupakan hasil olah data untuk analisis regresi berganda. 

a. Persamaan regresi linier berganda 

Tabel 4.6 Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5,329 0,273  19,549 0,000 

Ln_DPK -0,030 0,010 -0,451 -3,116 0,003 

Ln_NPF -0,012 0,016 -0,150 -0,787 0,435 

Ln_CAR -0,121 0,061 -0,396 -1,986 0,053 

a. Dependent Variable: Ln_FDR  

Sumber: Output SPSS (lampiran) 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, maka diperoleh model 

persamaan regresi sebagai berikut: 

LnY= 5,329 – 0,030 Ln 1 - 0,012 Ln 2 – 0,121 Ln 3 + error 

Keterangan: 

LnY : Logaritma natural Likuiditas (FDR) 

Ln 1 : Logaritma natural Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Ln 2 : Logaritma natural Non Performing Financing (NPF) 

Ln 3 : Logaritma natural Capital Adequacy Ratio (CAR) 
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Dari persamaan model regresi di atas dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Diperoleh nilai konstanta sebesar 5,329. Artinya, apabila variabel 

bebas (independen) yaitu DPK, NPF dan CAR tidak ada nilai/ 

ketiganya ketiganya nol, maka  nilai Y atau FDR sebesar 5,329.  

2) Nilai koefisien regresi variabel Dana Pihak Ketiga ( 1) sebesar      

-0,030. Artinya, apabila variabel dana pihak ketiga mengalami 

kenaikan sebesar 1 satuan, maka FDR mengalami penurunan 

sebesar 0,030. Dengan asumsi variabel yang lain tetap/ tidak 

mengalami perubahan. Koefisien bernilai negatif yang 

mengindikasikan adanya hubungan negatif antara variabel DPK 

dengan variabel FDR. Semakin tinggi nilai DPK maka semakin 

rendah nilai FDR. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah nilai 

DPK, maka semakin tinggi nilai FDR. 

3) Nilai koefisien regresi variabel Non Performing Financing (NPF) 

sebesar - 0,012. Artinya, apabila variabel NPF mengalami 

kenaikan sebesar 1 satuan, maka FDR mengalami penurunan 

sebesar 0,012. Dengan asumsi variabel yang lain tetap/ tidak 

mengalami perubahan. Koefisien bernilai negatif yang 

mengindikasikan adanya hubungan negatif antara variabel NPF 

dengan variabel FDR. Semakin tinggi nilai NPF maka, semakin 

rendah nilai FDR. Keadaan tersebut akan berlaku apabila tingkat 

signifikansi < 0,05. 
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4) Nilai koefisien regresi variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) 

sebesar –0,121. Artinya, apabila variabel CAR mengalami 

kenaikan sebesar 1 satuan, maka FDR mengalami penurunan 

sebesar 0,121. Dengan asumsi variabel yang lain tetap/ tidak 

mengalami perubahan. Koefisien bernilai negatif yang 

mengindikasikan adanya hubungan negatif antara variabel DPK 

dengan variabel FDR. Semakin tinggi nilai DPK maka semakin 

rendah nilai FDR. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah nilai 

DPK, maka semakin tinggi nilai FDR. Koefisien bernilai negatif 

yang mengindikasikan adanya hubungan negatif antara variabel 

CAR dengan variabel FDR. Semakin tinggi nilai CAR maka, 

semakin rendah nilai FDR. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah 

nilai CAR, maka semakin tinggi nilai FDR. Keadaan tersebut akan 

berlaku apabila tingkat signifikansi < 0,05. 

b. Koefisien Determinasi ( 2) 

Uji koefeisien determinasi dalam regresi berganda digunakan 

untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen secara serentak terhadap variabel dependen. Berikut 

merupakan hasil olah data untuk koefisien determinasi. 
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Tabel 4.7 Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 0,439
a
 0,193 0,140 0,07657 

b. Dependent Variable: Ln_FDR 

     Sumber: Output SPSS (lampiran) 
Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, menunjukkan R dan R Square. 

Diperoleh nilai R yang diperoleh dari tabel diatas yaitu sebesar 0,439 

atau 43,9%. Nilai tersebut menunjukkan seberapa besar hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Pada penelitian ini, 

terdapat hubungan yang kuat antara variabel DPK, NPF, dan CAR 

dengan variabel FDR yaitu sebesar 43,9%. Untuk sisanya yaitu sebesar 

56,1% dimiliki hubungan variabel atau faktor lain diluar model 

penelitian ini. 

Kemudian, nilai R Square yang diperoleh dari tabel diatas 

sebesar 0,193 atau 19,3%. Nilai tersebut menunjukkan seberapa 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengaruh 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat dalam 

penelitian ini sebesar 19,3%. Untuk sisanya yaitu sebesar 80,7% 

dipengaruhi variabel atau faktor lain diluar model penelitian ini. 

3. Uji hipotesis  

Uji Hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis atau dugaan yang 

diajukan oleh peneliti. Prosedur pada uji hipotesis didasarkan bukti sampel 

apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar, sehingga 
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hipotesis diterima ataupun hipotesis tersebut tidak wajar pernyataannya 

sehingga harus ditolak. Terdapat dua pengujian hipotesis, yaitu:  

a. Uji Parsial (uji t) 

Uji Parsial digunakan untuk mengetahui bagiamana pengaruh 

dari masing-masing variabel independen (bebas) secara individu 

terhadap variabel dependen (bebas) dalam penelitian. Berikut 

merupakan hasil olah data untuk uji parsial. 

Tabel 4.8 Uji Parsial (Uji t) 

                                                             Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5,329 0,273 
 

19,549 0,000 

Ln_DPK -0,030 0,010 -0,451 -3,116 0,003 

Ln_NPF -0,012 0,016 -0,150 -0,787 0,435 

Ln_CAR -0,121 0,061 -0,396 -1,986 0,053 

a. Dependent Variable: Ln_FDR 

Sumber: Output SPSS (lampiran) 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, diperoleh nilai signifikansi 

untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1) Pengujian hipotesis 1 untuk variabel Dana Pihak Ketiga ( 1 ). 

Hipotesisnya yaitu: 

  1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap tingkat 

likuiditas (FDR). 

  1  : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap tingkat 

likuiditas (FDR). 
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Berdasarkan tabel 4.8 diatas, nilai signifikansi variabel 

DPK sebesar 0,003. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, 

sehingga   1  ditolak dan   1 diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara 

parsial terhadap variabel Likuiditas (Financing to Deposit Ratio). 

2) Pengujian hipotesis 2 untuk variabel Non Performing Financing 

( 2 . Hipotesisnya yaitu: 

  2  : Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh 

terhadap tingkat likuiditas (FDR). 

  2  : Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap 

tingkat likuiditas (FDR). 

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, nilai signifikansi variabel 

NPF sebesar 0,435. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, 

sehingga   2  diterima dan   2  ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel Non Performing Financing (NPF) tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel Likuiditas (Financing 

to Deposit Ratio). 

3) Pengujian hipotesis 3 untuk variabel Capital Adequacy Ratio ( 3). 

Hipotesisnya yaitu: 

  3 : Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap 

tingkat likuiditas (FDR). 

  3 : Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap tingkat 

likuiditas (FDR). 
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Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, nilai signifikansi variabel 

CAR sebesar 0,053. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 

0.05, sehingga   3 diterima dan   3 ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap variabel Likuiditas (Financing to Deposit 

Ratio). 

b. Uji Simultan (uji F) 

Uji Simultan digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

dalam penelitian. Hipotesis untuk uji simultan adalah sebagai berikut: 

  4 : Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), 

dan Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh secara simultan 

terhadap tingkat likuiditas (FDR). 

  4  : Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) 

dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh secara simultan 

terhadap tingkat likuiditas (FDR). 

Berikut merupakan hasil olah data untuk uji simultan. 

Tabel 4.9 Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 0,064 3 0,021 3,663 0,019
b
 

Residual 0,270 46 0,006 
  

Total 0,334 49 
   

a. Dependent Variable: Ln_FDR 

b. Predictors: (Constant), Ln_CAR, Ln_DPK, Ln_NPF 

Sumber: Output SPSS (lampiran) 
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Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, nilai         sebesar 11,834 

dengan nilai signifikansi 0,019. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa   4  ditolak dan   4  diterima. Maka 

kesimpulannya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing 

Financing (NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 

secara simultan (bersama-sama) terhadap Likuiditas (Financing to 

Deposit Ratio). 

 

C. Pembahasan 

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Likuiditas (Financing to 

Deposit Ratio) 

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh nilai signifikansi dari variabel 

Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 0,003 < 0,005 (sig. < α). Hal ini 

menujukkan bahwa   1  ditolak dan   1  diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap likuiditas 

(FDR). Nilai koefisien regresi untuk variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) 

adalah –0,030. Nilai koefisien negatif menunjukkan adanya hubungan 

negatif antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Financing to Deposit 

Ratio (FDR). Apabila dana pihak ketiga mengalami peningkatan, maka 

FDR akan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya, apabila dana 

pihak ketiga mengalami penurunan, maka FDR akan mengalami 

peningkatan.  
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Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Naeli (2015) bahwa dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap FDR. 

Dalam penelitian tersebut, diperoleh nilai         sebesar 5.965273, nilai 

signifikansi sebesar 0,0000 dan nilai koefisien regresi sebesar -

0908030.
107

  

Menurut Muhamad, setelah dana pihak ketiga (DPK) telah 

dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediary-nya 

maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk 

pembiayaan.
108

 Dalam mengalokasikan dananya ada dua pendekatan. 

Salah satu dari pendekatan tersebut yaitu Pool of funds atau pendekatan 

pengumpulan pendanaan. Pengukuran ini dibuat oleh pihak bank, 

termasuk dengan mempertimbangkan dampak atau mampu memberi 

pengaruh positif pada likuiditas dan profitabilitas.
109

 Dari teori tersebut 

apabila disandingkan dengan hasil penelitian, maka teori ini mendukung 

hasil penelitian.  

Dalam penelitian ini menujukkan adanya hubungan negatif antara 

dana pihak ketiga dan FDR. Adanya hubungan negatif ini 

mengindikasikan bahwa apabila tingkat dana pihak ketiga lebih tinggi 

daripada pembiayaan maka akan ada penurunan pada FDR. Terjadinya 

penurunan pada FDR menunjukkan bahwa likuiditas terjaga sehingga 

pihak bank dapat menyediakan dana apabila nasabah sewaktu-waktu 
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mengambil dananya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa dana pihak 

ketiga berpengaruh positif terhadap likuiditas bank.  

Begitu juga sebaliknya, apabila dana pihak ketiga cenderung lebih 

sedikit ataupun peningkatannya lebih rendah daripada pembiayaan, maka 

FDR mengalami peningkatan. Terjadinya peningkatan FDR menunjukkan 

bahwa kinerja bank terhadap dana kurang likuid sehingga penyediaan 

dana terhadap pihak ketiga akan mengalami kendala. Penyediaan dana 

terhadap pihak ketiga juga akan terhambat apabila terjadi tingkat 

pembiayaan bermasalah yang cenderung besar.  

2. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Likuiditas 

(Financing to Deposit Ratio) 

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh nilai signifikansi dari variabel 

Non Performing Financing (NPF) sebesar 0,435 > 0,005 (sig. > α). Hal 

ini menujukkan bahwa   2  diterima dan   2  ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap likuiditas (FDR). 

Nilai koefisien regresi untuk variabel Non Performing Financing (NPF) 

adalah -0,012. Nilai koefisien negatif menunjukkan adanya hubungan 

negatif antara Non Performing Financing (NPF) dengan Financing to 

Deposit Ratio (FDR). Apabila NPF mengalami peningkatan, maka FDR 

akan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya, apabila NPF 

mengalami penurunan, maka FDR akan mengalami peningkatan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Delsy dan Ni Luh (2014) yang menyatakan bahwa Non Performing 
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Financing (NPF) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap FDR. 

Dalam penelitian tersebut, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar -0,187 

dan nilai signifikansi sebesar 0,08 > 0,05 (sig. > α).
110

 

Menurut Dendawijaya, Non Performing Financing apabila tidak 

ditangani dengan tepat, akan mengakibatkan diantaranya hilangnya 

kesempatan memperoleh pendapatan (income) dari kredit yang diberikan, 

sehingga mengurangi laba dan mengurangi kemampuan untuk 

memberikan kredit. Sehingga akan menurunkan nilai FDR.
111

 Dari teori 

tersebut apabila disandingkan dengan hasil penelitian, maka teori ini 

mendukung hasil penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara 

NPF dan FDR. Adanya hubungan negatif tersebut mengindikasikan 

bahwa apabila nilai NPF mengalami peningkatan, maka nilai FDR akan 

mengalami penurunan. Nilai FDR yang rendah karena pembiayaan yang 

diberikan cenderung rendah karena banyakanya pembiayaan bermasalah 

mengakibatkan pendapatan berkurang dan pengembalian modal juga 

mengalami hambatan. Maka pihak bank cenderung berhati-hati dalam 

memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk menekan nilai NPF agar 

stabil. 
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Dalam penelitian ini, nilai NPF tidak signifikan. Hal ini 

memunjukkan bahwa NPF tidak memberikan pengaruh terhadap tinggi 

rendahnya tingkat FDR. Nilai NPF yang tidak signifikan karena nilai 

NPF tidak mengalami penurunan dan peningkatan drastis. Nilai NPF 

cenderung stabil pada saat mengalami penurunan ataupun peningkatan. 

Sehingga hal tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap besar 

kecilnya rasio FDR.  

Selanjutnya, NPF tidak berpengaruh terhadap FDR dikarenakan 

jumlah pendapatan dan pembiayaan masing-masing BUS mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Teori mengatakan bahwa adanya 

pembiayaan bermasalah akan mengurangi jumlah pendapatan sehingga 

pihak bank cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. 

Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat FDR. Namun, pada 

kenyataannya ketika pembiayaan bermasalah meningkat, jumlah 

pembiayaan dan pendapatan masing-masing BUS tetap mengalami 

peningkatan. Sehingga, tinggi rendahnya tingkat NPF tidak 

mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat FDR (likuiditas).  

3. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Likuiditas (Financing 

to Deposit Ratio) 

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh nilai signifikansi dari variabel 

Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 0,053 > 0,005 (sig. > α). Hal ini 

menujukkan bahwa    diterima dan    ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap likuiditas (FDR). 
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Nilai koefisien regresi untuk variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) 

adalah –0,121. Nilai koefisien negatif menunjukkan adanya hubungan 

negatif antara Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan Financing to 

Deposit Ratio (FDR). Apabila CAR mengalami peningkatan, maka FDR 

akan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya, apabila NPF 

mengalami penurunan, maka FDR akan mengalami peningkatan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Agustina dan Anthony (2013) menyatakan bahwa Capital Adequacy 

Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap FDR. Dalam penelitian tersebut, 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,201 dan nilai koefisien regresi 

sebesar –0,003.
112

 

Menurut Muhamad, baik bank nasional maupun internasional 

harus memenuhi rasio modal kecukupannya (Capital Adequacy Ratio).
113

 

Di dalam neraca, sumber modal terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu 

rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para 

pemegang saham, sedangkan rekening cadangan adalah berasal dari 

bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang 

digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan 

untuk menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau 
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menjurus kepada macet.
114

 Dari teori tersebut apabila disandingkan 

dengan hasil penelitian, maka teori ini mendukung hasil penelitian. 

Hasil penelitian ini menujukkan adanya hubungan negatif antara 

CAR dan FDR. Adanya hubungan negatif  tersebut mengindikasikan 

bahwa apabila nilai CAR mengalami peningkatan maka FDR mengalami 

penurunan. Nilai CAR yang tinggi menunjukkan bahwa kecukupan 

modal atas penyediaan dana untuk segala risiko tercukupi. Risiko tersebut 

termasuk dengan adanya pembiayaan masalah yang terjadi. Nilai FDR 

yang rendah menunjukkan bahwa tersedianya dana pihak ketiga yang 

menunjukkan bahwa likuiditas bank dalam menyediakan kebutuhan 

jangka pendek terpenuhi. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai FDR 

tinggi menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan semakin banyak. 

Pembiayaan yang tinggi mengandung risiko berupa pembiayaan 

bermasalah apabila bank kurang hati-hati dalam memilih calon nasabah. 

Dalam penelitian ini, nilai CAR tidak signifikan. Hal ini 

memunjukkan bahwa CAR tidak memberikan pengaruh terhadap tinggi 

rendahnya tingkat FDR. Nilai CAR yang tidak signifikan karena nilai 

CAR tidak mengalami penurunan dan peningkatan drastis. Nilai CAR 

cenderung stabil pada saat mengalami penurunan ataupun peningkatan. 

Sehingga hal tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap besar 

kecilnya rasio FDR. 
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Selanjutnya, ketika ada pembiayaan bermasalah, kecukupan 

modal yang memadai dapat menekan risiko likuiditas yang disebabkan 

oleh pembiayaan bermasalah. Namun, pada kenyatannya tinggi 

rendahnya CAR tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat FDR 

(likuiditas). Hal ini dikarenakan jumlah dana pihak ketiga dan 

pembiayaan yang meningkat setiap tahunnya. Sehingga akan 

mempengaruhi besar kecilnya tingkat FDR.  

4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), 

dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Likuiditas (Financing to 

Deposit Ratio) 

Berdasarkan tabel 4.8 yang menyajikan uji simultan (Uji F) 

diperoleh nilai         sebesar 11,834 dengan nilai signifikansi 0,019. 

Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa   4 

ditolak dan   4 diterima. Maka kesimpulannya yaitu Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap Likuiditas 

(Financing To Deposit Ratio). 

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh 

pihak bank dari nasabah/masyarakat dalam bentuk simpanan giro, 

tabungan dan deposito. Setelah dana pihak ketiga dihimpun, tugas dari 

bank untuk selanjutnya yaitu menyalurkannya kepada masyarakat yang 

membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Perbandingan antara dana 

pihak ketiga dan pembiayaan harus dilakukan secara seimbang untuk 



 

95 
 

menjaga likuiditas dan profitabilitas bank. Semakin tinggi tingkat 

pembiayaan daripada dana pihak ketiga yang tersedia, maka likuiditas 

(FDR) akan semakin tinggi juga. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin 

banyak pembiayaan akan meningkatkan profitabilitas bank. Namun, dana 

bank dianggap kurang likuid karena banyaknya dana yang harus 

disediakan oleh pihak ketiga. Rasio FDR dianggap normal apabila nilai 

rasio berkisar diantara 75%-80%. 

Likuiditas merupakan salah satu aspek yang dinilai untuk melihat 

kinerja suatu bank. Tingkat likuiditas bank tidak boleh terlalu tinggi dan 

terlalu sedikit. Tingkat likuiditas yang tinggi mengindikasikan bahwa 

banyaknya dana yang disediakan untuk pihak ketiga apabila sewaktu-

waktu mengambil dananya di bank. Namun, hal ini memberikan efek 

negatif pada tingkat profitabilitas suatu bank karena banyaknya dana 

yang menganggur. Begitu juga sebaliknya, tingkat likuiditas yang rendah 

mengindikasikan bahwa banyaknya dana yang digunakan untuk 

pembiayaan sehingga akan meningkatkan profitabilitas bank tetapi dana 

yang disediakan oleh pihak ketiga mengalami kekurangan. Tingkat FDR 

yang tinggi (likuidiitas rendah) biasanya dilakukan oleh ban-bank yang 

cenderung agresif.  

Dalam menyediakan dana pihak ketiga, pihak bank mengalami 

hambatan. Salah satu dari hambatan tersebut yaitu adanya pembiayaan 

bermasalah (Non Performing Financing). Pembiayaan bermasalah ini 

terjadi karena kurang hati-hatinya pihak bank dalam melakukan analisis 
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kelayakan dalam memilih calon nasabah pembiayaan. Tingkat rasio NPF 

yang tinggi menunjukkan banyaknya pembiayaan bermasalah yang 

terjadi sehingga berkurangnya income yang didapatkan oleh pihak bank. 

Pembiayaan bermasalah juga akan menyebabkan terhambatnya 

pengembalian modal yang diberikan oleh pihak bank ke nasabah 

pembiayaan. Modal yang diberikan kepada nasabah pembiayaan 

merupakan dana yang berasal dari pihak ketiga. Maka hal tersebut 

menyebabkan likuiditas bank dalam menyediakan dana jangka pendeknya 

mengalami hambatan dan kurang terjaga. 

Untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah, maka rasio 

kecukupan modal harus terpenuhi. Rasio ini merupakan Capital 

Adequacy Ratio (CAR). Semakin tinggi rasio CAR, maka semakin baik 

kinerja bank tersebut. Ketentuan pemenuhan modal (Capital Adequacy 

Ratio) yang memadai bertujuan untuk menjaga likuiditas bank dan untuk 

menghindari penyaluran pembiayaan tanpa memiliki pertimbangan yang 

tepat apalagi terhadap intuisi atau individu yang memiliki afilisi dengan 

bank yang bersangkutan. Bank Indonesia menetapkan batas minimum 

CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 

5. Variabel yang dominan berpengaruh terhadap Likuiditas (Financing to 

Deposit Ratio) 

Berdasarkan tabel 4.5 yang menyajikan uji parsial (uji t) diperoleh 

nilai signifikansi untuk variabel DPK sebesar 0.003 < 0,05, variabel NPF 

sebesar 0.435 > 0,05, dan variabel CAR sebesar 0, 053 > 0,05. Dari 
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ketiga variabel independen tersebut yang nilai signifikannya < 0,05 

adalah vaiabel dana pihak ketiga (DPK). Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel independen yang berpengaruh terhadap FDR adalah DPK. 

Sehingga variabel yang dominan berpengaruh terhadap likuiditas adalah 

dana pihak ketiga (DPK).  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan interprestasi data yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara signifikan 

terhadap Likuiditas (Financing to Deposit Ratio) Bank Umum Syariah 

(BUS) di Indonesia periode 2013-2017. Hal ini berdasarkan perolehan 

hasil uji regresi berganda dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 dengan 

nilai koefisien regresi variabel Dana Pihak Ketiga ( 1) sebesar -0,030. 

Artinya, apabila variabel dana pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar 1 

satuan, maka FDR mengalami penurunan sebesar 0,030. Artinya, apabila 

variabel NPF mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka FDR 

mengalami penurunan sebesar 0,012. Dengan asumsi variabel yang lain 

tetap/ tidak mengalami perubahan. 

2. Variabel Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Likuiditas (Financing to Deposit Ratio) Bank Umum 

Syariah (BUS) di Indonesia periode 2013-2017. Hal ini berdasarkan 

perolehan hasil uji regresi berganda dengan tingkat signifikansi sebesar 

sebesar 0,435. Sedangkan nilai koefisien regresi variabel Non Performing 

Financing (NPF) sebesar -0,012. Artinya, apabila variabel NPF 

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka FDR mengalami penurunan 
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sebesar 0,012. Dengan asumsi variabel yang lain tetap/ tidak mengalami 

perubahan. Dikarenakan nilai signifikansi variabel NPF > 0,05, maka hal 

ini tidak berlaku.  

3. Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Likuiditas (Financing to Deposit Ratio) Bank Umum 

Syariah (BUS) di Indonesia periode 2013-2017. Hal ini berdasarkan 

perolehan hasil uji regresi berganda dengan tingkat signifikansi sebesar 

sebesar 0,053. Nilai koefisien regresi variabel Capital Adequacy Ratio 

(CAR) sebesar –0,121. Artinya, apabila variabel dana pihak ketiga 

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka FDR mengalami penurunan 

sebesar 0,121. Dengan asumsi variabel yang lain tetap/ tidak mengalami 

perubahan. Dikarenakan nilai signifikansi variabel NPF > 0,05, maka hal 

ini tidak berlaku. 

4. Secara simultan atau bersama-sama, variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), 

variabel Non Performing Financing (NPF), dan variabel Capital Adequacy 

Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Likuiditas (Financing to Deposit 

Ratio) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2013-2017. Hal 

ini berdasarkan perolehan hasil uji regresi berganda dengan tingkat 

signifikansi sebesar sebesar 0,019. 

5. Variabel yang dominan berpengaruh terhadap Likuiditas (Financing to 

Deposit Ratio) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2013-

2017 adalah variabel Dana Pihak Ketiga (DPK).  
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B. Saran 

Adapun saran yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

barikut: 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan tiga variabel 

independen yaitu variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), variabel Non 

Performing Financing (NPF), dan variabel Capital Adequacy Ratio 

(CAR). Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel-

variabel lain di luar variabel agar memperoleh hasil yang variatif dan 

dapat mengemukakan variabel apa yang dapat mempengaruhi tingkat 

Likuiditas (Financing to Deposit Ratio). 

2. Bagi Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia 

a. Untuk Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia agar selalu menjaga 

likuiditasnya yang dapat dilihat dari rasio Financing to Deposit Ratio 

(FDR) sebagai perbandingan antara dana pihak ketiga dan 

pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan pihak bank harus 

melihat seberapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal ini untuk 

mengupayakan ketersediaan Dana Pihak Ketiga (DPK) agar tidak 

terjadi permasalahan likuiditas. 

b. Bank Umum Syariah (BUS) diharapkan untuk berhati-hati dalam 

memberikan pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah 

atau Non Performing Financing (NPF). Pembiayaan bermasalah dapat 

mempengaruhi tingkat likuiditas karena tidak kembalinya modal yang 
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diberikan. Meskipun pengaruhnya tidak begitu signifikan, tetap 

menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen likuiditas 

bank. 

c. Bank Umum Syariah (BUS) diharapkan memperhatikan tingkat 

kecukupan modal untuk menanggulangi risiko seperti adanya risiko 

pembiayaan bermasalah. Rasio kecukupan modal ini dapat dilihat 

dengan menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR).  

Kecukupan modal dapat menekan kekurangan dana seperti penyediaan 

dana untuk pihak ketika. Meskipun pengaruhnya tidak begitu 

signifikan, tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam 

manajemen likuiditas bank. 
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