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ABSTRAK 

 

Rofidah, Hasna. 2019. “Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, dan 

Dana  Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  

pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Periode 2012-2017.” Skripsi. 

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Agung Eko 

Purwana, SE., MSI 

Kata Kunci : OJK, Time Deposit, Regulasi 

 

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi di 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah yaitu setiap tahunnya Tingkat Pembiayaan 

Mura>bah}ah  meningkat namun NPF dan Inflasi juga meningkat sedangkan DPK 
mengalami penurunan, hal ini berbanding terbalik dengan teori yang ada.  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dan jenis 

data yang digunakan yaitu data sekunder. Populasi dan Sample yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan BRISyariah meliputi NPF, 

DPK dan Pembiayaan Mura>bah}ah  dan laporan inflasi triwulan BI pada periode 
2012-2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

statistik deskriptif variabel, uji asumsi klasik, regresi linier berganda dengan 

tingkat signifikansi 5% dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini diolah dengan 

program SPSS Versi 21 for Window.   

 Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial (Uji t) variabel NPF 

(X1) berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan mura>bah}ah, dengan nilai sig-t 
0,001 < 0,05, dengan kesimpulan tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank 

mengalami kesulitan dan penurunan tingkat kesehatan bank, sehingga bank 

berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan yang berdampak pada berkurangnya 

minat masyarakat. Variabel Inflasi (X2) tidak berpengaruh terhadap tingkat 

pembiayaan mura>bah}ah, dengan nilai sig-t 0,622 > 0,05, hal itu terjadi sebab 
sistem perjanjian diawal akad yaitu angsuran yang selalu tetap sampai jangka 

waktu selesainya angsuran baik harga pokok dan margin, sehingga terjadinya 

inflasi tidak akan mempengaruhi nasabah untuk mengajukan pembiayaan 
mura>bah}ah. Sedangkan variabel DPK (X3) berpengaruh terhadap tingkat 

pembiayaan mura>bah}ah, dengan nilai sig-t 0,040 < 0,05, dengan hasil jika sumber 
daya finansial yang dimiliki suatu bank untuk melakukan kegiatan pembiayaan 

tinggi maka pihak bank memiliki sumber dana yang besar pula untuk melakukan 

kegiatan penyaluran dana.  

Secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa variabel NPF (X1) dan Inflasi 

(X2), NPF (X1) dan DPK (X3), Inflasi (X2) dan DPK (X3) serta variabel NPF (X1), 

Inflasi (X2) dan DPK (X3) masing-masing secara simultan  berpengaruh terhadap 

tingkat pembiayaan mura>bah}ah. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig-F 0,000 yang 
lebih kecil dari signifikansi 5% yaitu 0,05.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya dalam 

bidang financial seperti sekarang ini, tidak terlepas dari adanya intitusi 

komersial modern, yang bergerak dibidang keuangan, salah satunya adalah 

bank. Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 

1, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf  hidup 

rakyat banyak. 
1
 Dipandang dari segi perekonomian, bank berperan 

sebagai jantungnya perekonomian negara, dengan hadirnya bank 

diharapkan mampu untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, 

yang tidak hanya berfokus pada profitabilitas dan kemajuan pada bank itu 

saja, tetapi juga memberikan konstribusi pada masyarakat untuk menaruh 

kepercayaan terhadap bank itu sendiri.
2
  

Bank Syariah di dalam roda perekonomian memiliki pengaruh 

yang sangat besar bagi masyarakat terutama dalam hal produk 

pembiayaan. Dimana menjadi salah satu pacuan perekonomian yang kuat 

dan menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan 

perekonomian yang ada dimasyarakat saat ini, terutama bagi UKM atau 

                                                             
1
 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 5.  

2
 Herman Darmawi, Manajemen Perbankan (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 2.   

1 
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usaha mikro yang mana sangat membutuhkan suntikan dana berupa modal 

usaha. 
3
  

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana 

dalam bentuk tagihan atau angsuran yang berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara penyedia dana (bank) dengan pihak lain (nasabah) 

yang mewajikan pihak yang dibiayai (nasabah) untuk mengembalikan 

dana atau tagihan baik secara tunai atau angsuran tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dari keuntungan usaha yang 

telah disepakati. 
4
  

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil 

maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai, sebagai suatu 

hal terpenting dalam melakukan aktivitas penyaluran dana kepada 

masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah 

bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat 

apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. 
5
  

Ditengah kondisi perekonomian yang masih fluktuatif, Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) Syariah yang merupakan salah satu bank umum 

yang berbasis syariah, masih mencatatkan kinerja positif dimana pada 

Triwulan  I 2017 perseroan membukukan Aset sebesar Rp.28,51 Triliun 

                                                             
3
 Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah (Jakarta: GP Press Group, 2014), 103.   

4
 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 

2015), 2-3.  

5
 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Depok:  Rajawali Pres, 2017), 114.  
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yang secara year−on−year meningkat sebesar 17,46% apabila 

dibandingkan Triwulan I tahun sebelumnya yang sebesar Rp.24,27 

Triliun." Konstribusi aset  Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah ini masih 

bertumpu pada penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana. 
6
  

Dalam menjalankan aktivitas penyaluran dana yang mana 

didalamnya tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi, 

salah satunya adalah dalam memperoleh pendapatan berupa kredit macet 

NPF (Non Performing Financing), tingkat kesehatan perekonomian berupa 

inflasi, dan tingkat dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat.  

Salah satu risiko penghimpunan dana yang sering terjadi di 

perbankan adalah risiko kredit macet atau pengembalian pembiayaan tidak 

lancar dan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). 

Pembiayaan dapat dikatakan bermasalah adalah pembiayaan yang 

kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan sampai 

dengan macet.
7
  

NPF mencerminkan risiko kemungkinan kerugian yang akan 

timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya NPF membuat bank 

perlu membentuk percadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar, hal 

ini akan menurunkan pendapatan bank dan akan berpengaruh terhadap 

menurunnya modal yang dimiliki oleh bank, padahal besarnya modal yang 

                                                             
6
 Kinerja BRISyariah Triwulan I Tahun 2017 Aset BRISyariah meningkat 17,56%, dalam 

www.brisyariah.co.id  (diakses pada 27 Februari 2019, jam 13.05)  

7
 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2014), 66.  

http://www.brisyariah.co.id/
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dimiliki oleh bank akan berpengaruh kepada besarnya ekspansi dalam 

penyaluran dana berupa pembiayaan. 
8
 Jadi, bisa dikatakan bahwa 

besarnya NPF sangat berpengaruh terhadap besarnya penyaluran dana 

yang dilakukan oleh bank, begitu juga sebaliknya.  

Statistik Perbankan Syariah yang dilansir OJK menyebut rasio 

pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/ NPF) bank umum 

syariah seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah serta 

BTN Syariah, tembus 5,68% (gross). Angka ini melampaui ketentuan, 

yakni maksimal 5%. Sementara, NPF unit usaha syariah terkendali di level 

3,49% (gross). Secara keseluruhan, NPF perbankan syariah, baik bank 

umum syariah maupun unit usaha syariah, mencapai lebih dari 5% per Juni 

2016. Hal ini tentu menjadi warning bagi pelaku bank syariah dalam 

menjaga kualitas kreditnya.
9
  

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah merupakan salah satu bank 

yang tingkat NPFnya mengalami fluktuatif dan cenderung mengalami 

kenaikan, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan Triwulan BRIS tahun 

periode 2012-2017 yang dikeluarkan oleh BRISyariah. Berdasarkan tabel 

1.1 pada Triwulan IV  2012 sampai Triwulan I 2013 NPF naik sebesar 

0,17 % , kenaikan juga terjadi pada Triwulan II 2013 sampai Triwulan III 

2013 sebesar 0,20 % serta kenaikan juga terus terjadi pada Triwulan I dan 

                                                             
8
 Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta: Kencana, 2010), 

125.   

9
CNN Indonesia, “Rasio Pembiayaan Macet Bank Syariah”, (dalam m.cnnindonesia.com 

(diakses pada  1 Februari 2019, jam  06.51).  



5 
 

 

II tahun 2017 sebesar 0,17%. Namun pada penyaluran pembiayaan, BRIS 

selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, hal ini dapat dilihat 

pada laporan keuangan Triwulan IV 2012 sampai Triwulan I 2013 

mengalami kenaikan sebesar 503,074, kenaikan juga terjadi pada Triwulan 

II dan III 2013 sebesar 504.760, serta terus mengalami kenaikan pada 

Triwulan I dan II 2017 sebesar 148.895.  Adapun data perkembangan NPF 

dan Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  pada BRISyariah  sebagai berikut :  

Tabel 1.1 

Perkembangan NPF Triwulan Tahun 2012-2017 PT. Bank Rakyat 

Indonesia Syariah (BRIS)
10

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 1.2 pada Triwulan I 2017 adalah sebesar 

Rp.17,98 Triliun atau secara year−on−year meningkat sebesar 6,45% 

apabila dibandingkan Triwulan I tahun sebelumnya yang sebesar Rp.16,89 

Triliun. Segmentasi pembiayaan yang menjadi fokus penyaluran masih 

                                                             
10

 Laporan Keuangan Triwulan BRIS Tahun 2012-2017, dalam www.brisyariah.co.id, 

(diakses pada 10 November 2018, jam 10.00).  

TAHUN 

PERIODE 

TRIWULAN 

NPF (%) 

2012-IV 1,84 

2013-I 2,01 

2013-II 1,94 

2013-III 2,14 

2017-I 3,33 

2017-II 3,50 

http://www.brisyariah.co.id/
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pada segmen mikro dan konsumer, serta tetap mendorong segmen lainnya 

untuk terus berkembang. 11 

Tabel 1.2 

Perkembangan Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  Triwulan 

Tahun 2012-2017 PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)
12

 

 

 

 

 

Berdasarkan data tersebut, hal ini bertolak belakang dengan teori 

diatas, tertulis bahwa jika NPF naik maka Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  

akan mengalami penurunan dan sebaliknya. Namun hal tersebut berbeda 

pada BRISyariah ketika NPF mengalami kenaikan, tapi Tingkat 

Pembiayaan al-murabah}ah yang disalurkan juga terus mengalami 

kenaikan.  

Perhitungan NPF yang diminta oleh Bank Indonesia dalam 

pelaporan rutin perbankan adalah NPF gross dan NPF net. NPF gross 

adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total 

                                                             
11

 Kinerja BRISyariah Triwulan I Tahun 2017 Aset BRISyariah meningkat 17,56%, 

dalam www.brisyariah.co.id,  (diakses pada 5 Maret 2019, jam 15.05).  

12 Laporan Keuangan Triwulan BRIS Tahun 2012-2017, dalam www.brisyariah.co.id, 

(diakses pada 10 November 2018).  

TAHUN 

PERIODE 

TRIWULAN 

MURA>BAH{AH   

2012-IV 9.790.370 

2013-I 10.293.444 

2013-II 11.331.109 

2013-III 11.835.869 

2017-I 15.195.847 

2017-II 15.344.742 

http://www.brisyariah.co.id/
http://www.brisyariah.co.id/
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pembiayaan sebelum dikurang dengan CKPN (Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai). Sedangkan NPF net adalah perbandingan antara 

pembiyaan bermasalah setelah dikurangi CKPN terhadap total 

pembiayaan. Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan cadangan 

yang dibentuk oleh bank untuk menghadapi terjadinya risiko kerugian 

akibat penanaman dana dalam aktiva produktif. 
13

 Pada penelitian ini 

menggunakan NPF net dengan alasan NPF net telah memperlihatkan 

pembiayaan bermasalah dengan mengurangi CKPN, sehingga semakin 

tinggi rasio ini, maka akan menunjukkan bahwa bank kurang teliti dalam 

menganalisis calon pemimjam dengan baik. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi perekonomian di 

Indonesia salah satunya adalah Inflasi. Ketika terjadi Inflasi tinggi maka 

nilai rill mata uang akan turun, hal ini berakibat dimana masyarakat lebih 

suka menggunakan uangnya untuk membeli aset berupa tanah dan 

bangunan atau minat terhadap uang berkurang, hal ini berdampak pada 

berkurangnya likuiditas bank, yang berujung pada berkurangnya 

pembiayaan yang diberikan.
14

 Kondisi perekonomian nasional seperti 

inflasi akan secara langsung mempengaruhi iklim usaha perbankan dalam 

                                                             
13

Teguh Hidayat, “Mengenal Fundamental Perbankan”, dalam 

www.teguhhidayat.com/2010/11/mengenal-fundamental-perbankan.html?m=1, (diakses pada 1 

Februari  2019, pukul 14.45).   

 

14
 Muh, Zakki Fahruddin, “ Pengaruh Inflasi, Capital Adequacy Ratio, Credit Risk, Dana 

Pihak Ketiga dan Jaminan Terhadap Pembiayaan Pada bank Umum Syariah Tahun 2006-2008 ”, 

Skripsi (UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2009), 4.     

http://www.teguhhidayat.com/2010/11/mengenal-fundamental-perbankan.html?m=1


8 
 

 

pembiayaan dan pengumpulan dana dari nasabah yang telah dibiayai. Hal 

ini pasti berpengaruh pada besarnya pendapatan yang akan diperoleh oleh 

bank dan kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman. Oleh karena 

itu, bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan dananya. 
15

 Jadi, jika 

inflasi mengalami kenaikan maka penghimpunan dana akan mengalami 

penurunan sehingga berakibat pada tingkat penyaluran pembiayaan yang 

diberikan bank kepada masyarakat dan sebaliknya.  

Namun hal ini berbanding terbalik dengan tingkat penyaluran dana 

pada BRIS berupa pembiayaan Mura>bah}ah yang terus mengalami 

kenaikan dengan tingkat Inflasi yang naik, yang mana apabila Inflasi 

mengalami kenaikan, maka tingkat penghimpunan dana akan mengalami 

penurunan dan berakibat pada tingkat penyaluran dana yang dilakukan 

oleh bank, dan sebaliknya.Berikut ini perkembangan Inflasi dan tingkat 

pembiayaan Mura>bah}ah  sebagai berikut:  

Berdasarkan tabel 1.3, menjelaskan perkembangan tingkat Inflasi 

Triwulan tahun 2012-2017 bergerak sangat fluktuatif, namun Inflasi 

cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2012-2014. Jika dilihat 

pada Triwulan I-II 2012 inflasi mengalami penigkatan sebesar 0,56 %, 

pada Triwulan II-III 2013 inflasi masih terus mengalami peningkatan 

sebesar 2,5 %, begitu juga pada Triwulan III-IV 2014 inflasi masih 

cenderung mengalami penaikan sebesar 3,83%, hal tersebut disebabkan 

oleh kenaikan kelompok barang dan jasa. Peningkatan inflasi administered 

                                                             
15

 Darmawi, Manajemen Perbankan, 17.  
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prices terutama didorong oleh kenaikan harga bensin premium dan bensin 

solar, tarif angkutan dalam kota, serta bahan bakar rumah tangga.  

Tabel 1.3 

Perkembangan Inflasi Triwulan Tahun 2012-2017  

TAHUN 

PERIODE 

TRIWULAN 

INFLASI (%) 

2012-I 3,97 

2012-II 4,53 

2013-II 5,90 

2013-III 8,40 

2014-III 4,53 

2014-IV 8,36 

 Sumber: Bank Indonesia (www.bi.go.id) 
16

 

Tabel 1.4 

Perkembangan Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  Triwulan 

Tahun 2012-2017 PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)
17

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
16 Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2012-2017, dalam www.bi.co.id, (diakses pada 

12 November 2018, jam 10.09) 

17 Laporan Keuangan Triwulan BRIS Tahun 2012-2017, dalam , (diakses pada 12 

November 2018, jam 16.00) 

TAHUN 

PERIODE 

TRIWULAN 

MURA>BAH{AH   

2012-I 7.860.275 

2012-II 8,559,018 

2013-II 11.331.109 

2013-III 11.835.869 

2014-III 13.437.003 

2014-IV 14.075.598 

http://www.bi.go.id/
http://www.bi.co.id/
http://www.brisyariah.co.id/
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Berdasarkan data diatas tingkat pembiayaan Mura>bah}ah  pada 

BRIS cenderung mengalami peningkatan meskipun Inflasi juga 

mengalami peningkatan. Pada Triwulan I-II 2012 tingkat pembiayaan 

Mura>bah}ah  naik sebesar 698.743, pada Triwulan II-III 2013 naik sebesar 

504.760, serta pada Triwulan III-IV tetap mengalami peningkatan sebesar 

638.595.  

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang penting bagi 

perbankan. Dimana sumber dana pihak ketiga mudah untuk dicari dan 

mudah dalam persyaratannya. 
18

 Dana-dana yang dihimpun dari 

masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling 

diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90%  dari seliruh dana yang 

dikelolah oleh bank). 
19

 DPK juga ikut berkonstribusi dalam peningkatan 

aset BRISyariah, terhitung dalam penghimpunan dana, pada Triwulan I 

2017 BRISyariah telah menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 

Rp.23,01 Triliun atau meningkat sebesar 13,45% secara year−on−year 

dimana DPK TW I 2016 sebesar Rp.20,28 Triliun. Secara rinci, 

berturut−turut DPK yang mengalami pertumbuhan yaitu Giro meningkat 

28,30%, Tabungan meningkat 18,92% serta Deposito meningkat 10,80% 

secara year−on−year.
20

 

                                                             
18

 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013), 60.  

19 Dendawijaya, Manajemen Perbankan,  49.  

20 Kinerja BRISyariah Triwulan I Tahun 2017 Aset BRISyariah meningkat 17,56%, 

dalam www.brisyariah.co.id (diakses pada 27 Februari 2019, jam 09.00)  

http://www.brisyariah.co.id/
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Besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah 

sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dana pihak ketiga (DPK). 
21

 

Sehingga,  apabila dana pihak ketiga tinggi maka pemberian pembiayaan 

juga semakin tinggi, dan sebaliknya apabila dana pihak ketiga rendah 

maka pemberian pembiayaan juga rendah. Namun faktanya ketika DPK 

pada BRIS mengalami penurunan meskipun itu tidak berlangsung lama, 

namun tingkat pembiayaan Mura>bah}ah  pada BRIS juga terus mengalami 

peningkatan, hal ini bertolakbelakang dengan teori terkait. Berikut 

pekembangan DPK triwulan tahun 2012-2017 PT Bank Rakyat Indonesia 

Syariah dan perkembangan Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  pada BRIS :  

Tabel 1.5 

Perkembangan DPK Triwulan Tahun 2012-2017 PT. Bank 

Rakyat Indonesia (BRIS) 

TAHUN 

PERIODE 

TRIWULAN 

DPK 

2012-I 10.655.731 

2012-II 8.739.378 

2013-III 19.945.030 

2013-IV 12.395.680 

2016-IV 20.736.863 

2017-I 5.606.577 

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan BRIS 
22

  

                                                             
21 Wibowo, Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan 

Perbankan Syariah) (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), 45.   

22
 Laporan Keuangan triwulan BRIS tahun 2012-2017, dalam www.brisyariah.co.id, 

(diakes pada 12 Novemberi 2018, jam 16.05).  

http://www.brisyariah.co.id/
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Pada tabel diatas dapat dilihat dana pihak ketiga PT. Bank Rakyat 

Indonesia (BRIS) terus mengalami penurunan. Pada Triwulan I-II 2012 

mengalami penurunan sebesar 1.916.353, pada Triwulan III-IV 2013 juga 

mengalami penurunan sebesar 7.549.350, hal yang sama juga terjadi pada 

Triwulan IV 2016 – Triwulan I 2017 penurunan sebesar 15.130.286.  

Tabel 1.6 

Perkembangan Pembiayaan Mura>bah}ah  Triwulan Tahun 2012-

2017 PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)
23

 

 

Berdasarkan tabel diatas, pada Triwulan I-II 2012 mengalami 

kenaikan sebesar 698.743, pada Triwulan III-IV 2013 juga mengalami 

kenaikan sebesar 620.131, hal yang sama juga terjadi pada Triwulan IV 

2016 – Triwulan I 2017 kenaikan sebesar 95.000.  

Didalam pelaksanaan operasionalnya salah satu produk financing 

pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah yang banyak digemari 

masyarakat adalah pembiayaan Mura>bah}ah, yang mana setiap tahunnya 

                                                             
23 Laporan Keuangan Triwulan BRIS Tahun 2012-2017, dalam www.brisyariah.co.id 

(diakses pada 12 November 2018, jam 16.30).  

TAHUN 

PERIODE 

TRIWULAN 

MURA>BAH{AH   

2012-I 7.860.275 

2012-II 8,559,018 

2013-III 11.835.869 

2013-IV 12.456.000 

2016-IV 15.100.133 

2017-I 15.195.847 

http://www.brisyariah.co.id/
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mengalami peningkatan dan yang paling mendominasi dibandingkan 

dengan pembiayaan yang lainnya.
24

  

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah adalah salah satu bank 

umum yang berbasis syariah. Dalam perkembangan terdapat fenomena 

yang terjadi di PT BRI Syariah ini, setiap tahunnya pembiayaan 

Mura>bah}ah  yang dikeluarkan oleh BRI Syariah mengalami kenaikan, 

tetapi NPF (Non Performing Financing) atau kredit macet dan Inflasi juga 

terus mengalami peningkatan.  

Ketika NPF mengalami peningkatan maka pembiayaan Mura>bah}ah  

yang disalurkan mengalami penurunan dan dapat menyebabkan kerugian 

terhadap bank, sebaliknya, jika NPF mengalami penurunan maka 

pembiayaan murabahah yang disalurkan mengalami peningkatan. 

Sedangkan, jika DPK mengalami peningkatan maka pembiayaan 

Mura>bah}ah yang disalurkan juga mengalami peningkatan begitu juga 

dengan sebaliknya, jika DPK mengalami penurunan maka pembiayaan 

Mura>bah}ah yang disalurkan juga mengalami penurunan. Begitu pula 

dengan inflasi, jika inflasi mengalami naik turun, maka pembiayaan tidak 

akan stabil dan menyebabkan masyarakat dapat melakukan penarikan uang 

dibank sehingga mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Jika 

jenis pembiayaan adalah jual beli (Mura>bah}ah), maka tingginya inflasi 

                                                             
24

 Bakya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah 

(Yogyakarta: UII Press, 2012), 26-28.  
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dapat membuat produk pembiayaan syariah secara umum menjadi relatif 

lebih mahal. 
25

 

Berdasarkan teori yang terkait apabila NPF dan Inflasi mengalami 

peningkatan maka aktivitas penghimpunan dana akan berkurang yang 

berakibat pada tingkat pembiayaan Mura>bah}ah  yang disalurkan menurun 

dan mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, jika NPF dan Inflasi mengalami 

penurunan maka pembiayaan Mura>bah}ah  yang disalurkan mengalami 

peningkatan. Begitu pula dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mana 

peran DPK sangat penting untuk melakukan penyaluran dana berupa 

pembiayaan al-murabah}ah. Jika DPK terus mengalami peningkatan maka 

Tingkat pembiayaan al-murabah}ah juga akan mengalami peningkatan. 
26

 

Namun fenomena yang terjadi di BRIS berbanding terbalik dengan teori 

yang ada, yaitu ketiga DPK mengalami penurunan, namun tingkat 

pembiayaan Mura>bah}ah  yang disalurkan BRIS tetap mengalami 

peningkatan.  

Begitu pula dengan Inflasi,  jika Inflasi mengalami kenaikan maka 

pembiayaan tidak akan stabil dan menyebabkan masyarakat dapat 

melakukan penarikan uang di bank sehingga mengakibatkan menurunnya 

daya beli masyarakat. Jika jenis akad pembiayaan berupa jual beli 

                                                             
25

 Herni Ali, Miftahurrohman, “Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan 

Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, Jurnal Bisnis dan Manajemen, UIN Syarif 

Hidayatullah Universitas Trisakti, Volume 6 (1), April 2016, 33.  

26 Liftin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, “ Pengaruh DPK, CAR, NPF dan 

SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012”, Jurmal 

Ilmu Manajemen, Volume 2 Nomor 4, Januari 2019, 1557-1558.  
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(Mura>bah}ah ), maka tingginya inflasi dapat membuat produk pembiayaan 

syariah secara umum menjadi relatif lebih mahal. 
27

      

Dengan berbagai risiko yang ada, pemberian pembiayaan 

Mura>bah}ah  sangat tergantung pada NPF, inflasi dan dana pihak ketiga. 

Namun dari ketiga faktor tersebut belum diketahui mana yang paling 

berpengaruh terhadap pemberian pembiayaan Mura>bah}ah  di BRISyariah.  

Beberapa peneliti juga pernah melakukan penelitian tentang 

pembiayaan Mura>bah}ah  , hasil dari penelitian terdahulu sebagaimana 

dikemukakan terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap 

pembiayaan Mura>bah}ah  , namun memiliki hasil yang berbeda atau tidak 

konsisten hasilnya, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul 

penelitian   “Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, dan 

Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  

Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Periode 2012-2017”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka penulis 

dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana  pengaruh antara Non Performing Financing (NPF) 

terhadap tingkat pembiayaan Mura>bah}ah  pada Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) Syariah periode 2012-2017 secara parsial ? 

                                                             
27 Saekhu, “ Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Syariah, Volume 

Pasar Uang Antar Bank Syariah, dan Posisi Outstanding Sertifikat Wadiah Bank Indonesia”, 

Jurnal, Volume VI, Edisi 1, Januari 2015, 105.  
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2. Bagaimana pengaruh antara inflasi terhadap tingkat pembiayaan 

Mura>bah}ah  pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah periode 2012-

2017 secara parsial ?  

3. Bagaimana pengaruh antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap 

tingkat pembiayaan Mura>bah}ah  pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Syariah periode 2012-2017 secara parsial ?  

4. Bagaimana pengaruh antara Non Performing Financing (NPF) dan 

inflasi terhadap tingkat pembiayaan Mura>bah}ah  pada Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) Syariah periode 2012-2017 secara simultan ? 

5. Bagaimana pengaruh antara Non Performing Financing (NPF) dan 

Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap tingkat pembiayaan Mura>bah}ah  

pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah periode 2012-2017 secara 

simultan ?  

6. Bagaimana pengaruh antara inflasi dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

terhadap tingkat pembiayaan Mura>bah}ah  pada Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) Syariah periode 2012-2017 secara simultan ?  

7. Bagaimana pengaruh Non Performing Financing (NPF), inflasi, dan 

Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan Mura>bah}ah  pada Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) Syariah periode 2012-2017 secara simultan ?  

C. Tujuan Penelitian    

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah :  
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1. Mengetahui pengaruh antara Non Performing Financing (NPF) 

terhadap tingkat pembiayaan Mura>bah}ah  pada Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) Syariah periode 2012-2017 secara parsial.  

2. Mengetahui pengaruh antara inflasi terhadap tingkat pembiayaan 

Mura>bah}ah  pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah periode 2012-

2017 secara parsial.  

3. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap tingkat 

pembiayaan Mura>bah}ah  pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah 

periode 2012-2017 secara parcial.  

4. Mengetahui pengaruh antara Non Performing Financing (NPF) dan 

inflasi terhadap tingkat pembiayaan Mura>bah}ah  pada Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) Syariah periode 2012-2017 secara simultan.  

5. Mengetahui pengaruh antara Non Performing Financing (NPF) dan 

Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap tingkat pembiayaan Mura>bah}ah  

pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah periode 2012-2017 secara 

simultan.  

6. Mengetahui pengaruh antara inflasi dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

terhadap tingkat pembiayaan Mura>bah}ah  pada Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) Syariah periode 2012-2017 secara simultan. 

7. Mengetahui pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, dan 

Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mura>bah}ah  pada 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah 2012-2017 secara simultan.  
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D. Kegunaan Penelitian  

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat sebagai berikut :  

1. Keilmuan Jurusan Perbankan Syariah   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempertajam dan 

memperkaya teori perbankan syariah, sekaligus menambah literatur 

keperpustakaan.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Perusahaan Perbankan   

Hasil dari penelitian dapat dijadikan referensi untuk memahami 

lebih dalam tentang Non Performing Financing (NPF), Inflasi, 

Dana Pihak Ketiga dan tingkat pembiayaan Mura>bah}ah.  

b. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang 

perekonomian dan perbankan.  

E. Sistematika Penulisan  

  Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat 

disusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

   Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang 

mendasari diadakannya penelitian. Rumusan masalah merupakan 

pertanyaan mengenai keadaan yang memerlukan jawaban 
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penelitian. Tujuan penelitian yang berisi tentang hal yang ingin 

dilakukan. Kegunaan penelitian merupakan hal yang diharapkan 

dapat dicapai dari penelitian. Sistematika penulisan mencakup 

uraian singkat pembahasan materi dari tiap bab.  

BAB II TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR 

DAN HIPOTESIS 

 Bab ini berisikan tentang teori yang digunakan dalam 

penelitian untuk mengembangkan kerangka berfikir, hipotesis 

penelitian dan penelitian terdahulu. Yang terpenting pada bab ini 

adalah untuk memperoleh pemahaman dan kerangka yang 

membangun teori guna dilaksanakannya penelitian ini 

BAB III METODE PENELITIAN  

   Bab ini berisi tentang penjelasan metode penelitian yang 

meliputi rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi 

operasional, populasi dan sample, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data 

yang digunakan dalam penelitian. Bab ini berfungsi menjelaskan 

prosedur penelitian mulai data pengumpulan data sampai analisis 

data.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN   

 Bab ini berisi tentang hasil analisis dari pengolahan data, baik 

analisis data secara deskriktif maupun analisis hasil pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan. Selanjutnya dilakukan 
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pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen yang diteliti. Dalam bab ini akan dibuktikan 

kebenaran teori dari statemen-statemen yang sistematik.    

BAB V PENUTUP  

 Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis data 

yang berkaitan dengan penelitian serta untuk mengetahui hasil 

dari pembuktian teori.   
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori  

1. Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah   

a. Pengertian 

  Mura>bah}ah  dapat didefinisikan jual beli barang dimana 

harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang telah 

disepakati. Dalam perbankan syariah mura>bah}ah  diartikan sebagai 

suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan pihak 

nasabah, dimana dalam praktiknya bank sebagai penyedia 

pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang 

dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah 

sebesar harga jual bank atau yang ditentukan bank yaitu harga beli 

bank + margin keuntungan, dan pembayarannya pada waktu yang 

telah ditentuakan baik tunai maupun angsuran. 
1
   

  Karakteristik pembiayaan mura>bah}ah berbeda dengan 

kredit yang terjadi di bank konvensional, perbedaannya yaitu pada 

bank konvensional harga jual kredit kepada konsumen memakai 

tingkat bunga yang tergantung pada situasi pasar, sedangkan pada 

bank syariah pembiayaan mura>bah}ah margin atau tingkat 

                                                             
1
 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,(Yogyakarta: Kalimedia, 

2015), 223-224.  

21 
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keuntungan mura>bah}ah  ditentukan bila sudah terjadi ijab kabul 

dimana harus bersifat tetap sehingga harga jual tidak boleh 

berubah. Dimana dimulainya perjanjian tersebut sampai dengan 

masa pelunasan bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga 

yang telah diperjanjikan atau diakadkan. Dan untuk barang yang 

diperjual belikan dalam bank syariah harus berupa harta yang jelas 

atau terlihat oleh mata. 
2
  

1) Syarat dalam  Pembiayaan Mura>bah}ah   

a) Mengetahui harga awal pembelian atau harga pokok 

Hal ini terkait dengan transaksi yang berdasarkan pada 

harga awal yang berkaitan dengan modal seperti 

pelimpahan wewenang, kerja sama dan kerugian, 

karena jika tidak mengetahui maka jual beli tersebut 

tidak sah hingga ditempat transaksi.  

b) Mengetahui berapa jumlah besarnya keuntungan dan 

cacat barang.  

Diharuskan karena merupakan bagian dari harga 

Penjual diwajibkan menunjukkan cacat pada barang 

sesudah pembelian kepada pembeli  

c) Kesepakatan akad harus bebas dari unsur riba  

d) Transaksi pertama haruslah sah secara syara’ (rukun 

yang ditetapkan)  

                                                             
2
 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Murabahah Pada Perbankan Syariah 

(Yogyakarta: UII Press, 2012), 224.  
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e) Penjual harus menyampaikan dengan jelas kepada 

pembeli, misalnya yang berhubungan dengan 

pengangsuran bahwa pembelian tersebut dilakukan 

secara hutang.  
3
  

  Tingkat pembiayaaan mura>bah}ah merupakan besar kecilnya 

pembiayaan atau penyaluran dana yang disalurkan dari 

penghimpun dana yaitu bank kepada nasabah atau masyarakat yang 

mengajukan permohonan pembiayaan.  

  Perhitungan pembiayaan mura>bah}ah  menurut PSAK 102 

tahun 2007 telah diatur penyajian pembiayaan mura>bah}ah  dalam 

laporan keuangan sebagai berikut: piutang mura>bah}ah  disajikan 

sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang 

mura>bah}ah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kemudian 

margin mura>bah}ah tangguhan disajikan sebagai pengurangan 

piutang mura>bah}ah.
4
  

2. Non Performing Financing (NPF) 

a. Pengertian Non Performing Financing (NPF)  

Non Performing Financing (NPF) yaitu suatu rasio 

pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan macet terhadap 

total dari suatu pembiayaan. Dalam menjalankan aktivitas 

penghimpunan dana yang mana didalamnya tidak terlepas dari 

                                                             
3
 Ibid. 32-33.  

4
 PSAK 102 Tahun 2007 
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berbagai risiko, salah satunya adalah dalam memperoleh 

pendapatan.  

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang 

tertulis di UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 yaitu dengan 

menetapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan penanaman 

dana dengan tujuan agar nasabah atau debitur mampu dalam 

pelunasan utang atau pengembalian pembiayaan yang sesuai 

dengan kesepakatan atau perjanjian sehingga dengan begitu resiko 

kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari. 
5
 

Dalam statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai 

isltilah Non Performing Financing (NPF) yang dapat diartikan 

sebagai “Pembiayaan No Lancar mulai dari kurang lancar, 

diragukan, sampai dengan macet”.
6
 Perhitungan NPF yang diminta 

oleh Bank Indonesia dalam pelaporan rutin perbankan adalah NPF 

gross dan NPF net.  

NPF gross adalah perbandingan antara total pembiayaan 

bermasalah dengan total pembiayaan sebelum dikurang dengan 

CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai). Sedangkan NPF net 

adalah perbandingan antara pembiyaan bermasalah setelah 

                                                             
5
 Amir mahmud dan Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di 

Indonesia (Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), 105-106.  

6 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2012), 90.   
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dikurangi CKPN terhadap total pembiayaan. Cadangan kerugian 

penurunan nilai merupakan cadangan yang dibentuk oleh bank 

untuk menghadapi terjadinya risiko kerugian akibat penanaman 

dana dalam aktiva produktif.
7
 

Adanya NPF dibidang pembiayaan sangat menentukan 

tingkat kesehatan dari bank tersebut, yaitu bank yang tingkat NPF 

rendah maka akan lebih dipercaya masyarakat dibandingkan 

dengan bank yang tingkat NPF nya tinggi. 
8
 Pembiyaan bermasalah 

(NPF) dihitung dengan cara membandingkan total pembiayaan 

bermasalah yang digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet 

dengan total pembiayaan. Rasio non performing financing ini 

dihitung dengan cara sebagai berikut:  

    
                                    

                 
      

Keterangan :  

NPF = Non Performing Financing  

KL = Kurang Lancar  

D = Diragukan 

M = Macet  

                                                             
7
Teguh Hidayat, “Mengenal Fundamental Perbankan”, dalam 

www.teguhhidayat.com/2010/11/mengenal-fundamental-perbankan.html?m=1, (diakses pada 1 

Februari  2019, jam 14.45).  

 

8
 Khoirul Umam,  Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di 

Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 204.  

http://www.teguhhidayat.com/2010/11/mengenal-fundamental-perbankan.html?m=1


26 
 

 

b. Penetapan Kualitas Pembiayaan  

Berdasarkan ketentuan pasal 8 PBI No. 13/13/PBI/2011 

tentang penilaian kualitas aktiva bagi Bank Umum Syariah dan 

Unit Usaha Syariah yang melakukan kegiatan usaha yang 

berdasarkan prinsip syariah, kualitas pembiayaan dinilai 

berdasarkan aspek-aspek. 
9
 

1) Prospek usaha  

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi :  

a) Potensi pertumbuhan usaha  

b) Kondisi pasar dan tingkat persaingan nasabah dalam 

usaha   

c) Kualitas manajemen dan ketenagakerjaan  

d) Upaya nasabah dalam pemeliharaan lingkungan dan 

usaha. 
10

 

2) Kinerja (performamce) nasabah  

Penilaian kinerja nasabah meliputi :  

a) Perolehan laba usaha    

b) Struktur dalam permodalan usaha   

c) Arus kas  dan tingkat pengaruh terhadap risiko pasar. 
11

 

 

                                                             
9
 Lihat pasal 8 PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilain Kualitas Aktiva Bagi bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.  

10
Umam, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di 

Indonesia, 216 – 217.  

11
 Ibid. 217. 
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3) Kemampuan membayar  

Kemampuan membayar meliputi : 

a) Ketepatan waktu dalam pembayaran pokok dan margin/ 

bagi hasil / fee  

b) Informasi keuangan dan dokumen pembiayaan nasabah 

jelas dan akurat 

c) Kepatuhan terhadap akad pembiayaan  

d) Kesesuaian penggunaan dana dan tingkat kewajaran 

sumber pembayaran angsuran. 
12

 

Atas dasar penilaian dari aspek-aspek tersebut kualitas 

pembiayaan digolongkan menjadi 5 (lima) golongan lancar, dalam 

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan mancet. 
13

 Dalam 

praktik perbankan kualitas dalam pembiayaan disebut juga dengan 

Golongan I (satu) untuk lancar, Golongan II (dua) untuk dalam 

perhatian khusus, Golongan III (tiga) untuk kurang lancar, 

Golongan IV (empat) untuk diragukan, Golongan V (lima) untuk 

macet, yaitu meliputi: 
14

   

(1) Lancar  

Digolongkan dalam kategori lancar apabila dalam 

pembayaran angsuran tepat waktu tanpa tunggakan, sesuai 

                                                             
12

 Ibid. 217.  

13
 Ibid. 216.  

14
 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2014), 67.  
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dengan persyaratan akad, selalu rutin dan akurat dalam 

menyampaikan laporan keuangan, serta dokumentasi 

perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat. 

(2) Dalam Perhatian Khusus  

Pembayaran angsuran pokok dan atau margin 

menunggak sampai dengan 90 hari, dalam menyampaikan 

laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi 

perjanjian piutang lengkap dan pengikat agunan kuat, serta 

pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang tidak 

prinsipil.  

(3) Kurang Lancar  

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 

atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 

hari, tidak teraturnya dan selalu ragu dalam penyampaian 

laporan keuangan, dokumentasi perjanjian piutang kurang 

lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran 

terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya 

melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan 

kesulitan keuangan.
15

  

(4) Diragukan  

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran 

pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai 

                                                             
15

 Ibid. 67 
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dengan 270 hari, tidak menyampaikan informasi keuangan 

atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang 

tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi 

pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok 

pinjaman piutang.  

(5) Macet  

Digolongkan dalam kategori macet apabila terdapat 

tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang 

telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang 

dan pengikatan agunan tidak ada. 
16

     

c. Sebab -Sebab Pembiayaan Bermasalah  

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah (Non 

Performing Financing / NPF) dapat dibedakan menjadi dua faktor 

penyebabnya yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri dan 

faktor yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya 

kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh 

faktor manajerial yang meliputi; kelemahan dalam kebijakan 

pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan 

pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan 

yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup. 
17

  

                                                             
16

 Ibid.77.  

17
Umam, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di 

Indonesia, 219.  
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Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah 

faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen 

perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-

perubahan teknologi dan lain-lain. 
18

 

3. Inflasi 

Dalam banyak literatur disebutkan bahwa inflasi didefinisikan 

sebagai kenaikan harga-harga umum baik berupa barang dan jasa 

secara terus menerus, yang terjadi karena tingginya permintaan 

dibandingkan dengan penawaran barang dipasar. 
19

   

Secara umum inflasi sering dipahami dengan naiknya harga barang 

secara keseluruhan.  Dengan demikian, tingkat daya beli uang 

menurun dan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat 

terhadap uang.
20

 Sehingga masyarakat cenderung lebih suka 

menyimpan aktiva dalam bentuk lain, seperti emas, tanah, rumah dan 

bangunan.
21

  

Ada berbagai penggolongan tingkat inflasi dalam perekonomian, 

penggolongan pertama didasarkan atas “parah” tidaknya inflasi 

tersebut, yaitu: 

 

                                                             
18

 Ibid. 219.  

19
Nurul Huda dan Mustafa Edwin, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2008), 175.  

20
 Ibid. 175-176.  

21
Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2013), 339.   
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a. Inflasi ringan (dibawah 10% setahun) 

b. Inflasi sedang (antara 10%-30% setahun) 

c. Inflasi berat (antara 30%-100% setahun) 

d. Hiperinflasi (diatas 100% setahun). 
22

 

Inflasi pada perekonomian Indonesia masih tetap terkendali dan 

termasuk dalam jenis tingkat inflasi ringan (dibawah 10% setahun).  

Inflasi IHK Januari 2018 tercatat 0,62% (mtm), menurun dibandingkan 

dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,71% (mtm).  

Secara tahunan, inflasi IHK tercatat 3,25% (yoy) atau berada 

dalam kisaran sasaran inflasi 2018 sebesar 3,5±1% (yoy). 

Terkendalinya inflasi dipengaruhi oleh tetap terkelolanya inflasi inti 

sejalan dengan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga 

stabilitas nilai tukar dan mengarahkan ekspektasi inflasi. 
23

 

Dalam kenyataanya, inflasi tidak bisa diprediksikan, berarti 

masyarakat sering kali dikagetkan dengan kenaikan harga yang tiba-

tiba. Maka apabila semakin cepat kenaikan inflasi, maka akan semakin 

sulit untuk memprediksikan inflasi dimasa yang akan datang.
24

 Inflasi 

yang terus menerus terjadi mengakibatkan dampak buruk secar umum 

                                                             
22

 Dr. Boediono, Ekonomi Moneter Edisi Ketiga (Yogyakarta: BPFE, 2014), 162.  

23 Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2017 dalam www.bi.co.id diakses pada 12 

November 2018, jam 14.00).  

24
Nurul Huda dan Mustafa Edwin, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoriti, 176. 

http://www.bi.co.id/
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dan keseluruhan baik kepada individu, masyarakat dan lembaga 

keuangan, dampak inflasi meliputi :  

a. Inflasi akan menurunkan pendapatan rill orang-orang yang 

berpendapatan tetap.   

Akibat inflasi daya beli masyrakat menjadi berkurang atau 

semakin rendah, terutama bagi masyarakat yang berpendapatan 

tetap, karena kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, 

maka inflasi ini menurunkan upah rill setiap individu yang 

berpendapatan tetap.
25

 

b. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.  

Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk 

uang. Simpanan di bank, yang meliputi simpanan tunai, dan 

simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain merupakan 

simpanan keuangan. Nilai rillnya akan menurun apabila inflasi 

berlaku.  

c. Memperburuk pembagian kekayaan  

Untuk masyarakat yang berpendapatan tetap akan 

menhadapi kemerosotan nilai rill dari pendapatannya dan pemilik 

kekayaan berupa uang akan mengalami penurunan juga. Namun 

bagi pemilik kekayaan tetap (aset tetap) seperti tanah atau 

bangunan dapat dipertahankan karena dapat menambah nilai rill 

kekayaanya.  

                                                             
25

 Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga,  339. 
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Demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa inflasi akan 

menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan 

berpendapatan tetap dengan pemilik kekayaan tetap menjadi 

semakin tidak merata.
26

  

Inflasi juga berdampak pada para penabung, oleh kreditor 

atau debitur dan oleh produsen,  yang diantaranya adalah 

menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata 

uang semakin menurun. 
27

 

Dampak inflasi bagi debitur atau yang meminjamkan uang 

kepada bank, inflasi ini justru menguntungkan karena pada saat 

pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang akan lebih rendah 

dibandingkan dengan pada saat meminjam, namun sebaliknya 

bagi pihak kreditur atau yang meminjamkan uang akan 

mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah 

dibandingkan pada saat peminjam. 
28

 

Inflasi dapat diukur dengan tingkat inflasi (rate of inflation) 

yaitu tingkat perubahan dari harga umum, dan dapat ditulis 

dengan persamaan sebagai berikut.  
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Ibid. 339.  

27
Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, 180.  

28
Ibid. 181.  
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Keterangan : 

 Tingkat harga t  = tingkat harga pada tahun t  

 Tingkat harga t-1 = tingkat harga sebelum tahun t  

4. Dana Pihak Ketiga (DPK)  

 Dana masyarakat atau dana pihak ketiga adalah dana-dana yang 

berasal dari masyarakat, baik secara perorangan maupun badan usaha 

yang didapatkan oleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen 

produk simpanan yang dimiliki bank.  

 Dana masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki 

bank, karena sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana 

dalam masyarakat. Dengan dana yang dimiliki suatu bank itu tinggi 

maka modal yang dimiliki bank juga akan tinggi pula, dan ini akan 

berdampak pada besarnya penyaluran yang akan disalurkan bank.  

  Dana masyarakat itu dihimpun bank dengan produk-produk 

simpanan seperti Giro atau wadi’ah dalam istilah bank syariah 

(demand deposits), Deposito (time deposits), dan Tabungan (saving).
29

  

Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga ini antara lain:   

a. Giro (demand deposit)  

 Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat 

perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. 

                                                             
29

 Ibid., 32.  
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Dalam pelaksanaanya, giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu 

rekening yang disebut “rekening koran”.  

 Jenis koran ini berupa rekening atas nama perorangan, 

badan usaha atau lembaga dan rekening bersama atau gabungan. 
30

 

Dengan demikian nasabah akan memperoleh bonus yang mana 

nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad. 
31

 

b. Deposito (time deposit)  

 Jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank 

dengan nasabah.  Deposito dibedakan menjadi berbagai jenis yaitu: 

1) Deposito Berjangka (time deposit) yaitusimpanan berjangka 

yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah 

disepakati.  

2) Sertifikat Deposito (certificate of deposit) yaitu simpanan 

berjangka yang diterbitkan dengan menggunakan sertifikat 

sebagai bukti kepemilikan oleh pemegang haknya.  

3) Deposit On Call yaitu simpanan berjangka yang 

penarikannya perlu memberitahunnya terlebih dahulu kepada 

bank penerbit.
32

  

 

                                                             
30

 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 49.  

31
 Umam, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di 

Indonesia,  81.  

32
 Ismail, Manajemen Perbankan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 45-46.  
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c. Tabungan (saving deposit)  

 Simpanan yang mana penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang disepakati, namun dalam 

penarikannya jenis simpanan ini tidak dapat ditarik dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang sama dengan 

itu. Nasabah hanya dapat melakukan penarikan dengan 

menggunakan fasilitas ATM atau datang ke bank langsung. Dalam 

produk perbankan jenis produk perbankan hanya terdapat dua jenis 

yaitu, tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. 
33

 

  Dana yang dihimpun dari masyarakat semakin besar hal 

tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat 

tinggi untuk menetapkan danyanya di bank tersebut.  

  Dari berbagai sumber dana tersebut, kemudian bank akan 

menyelurkan dana tersebut kepada masyarakat baik dalam bentuk 

pembiayaan secara efektif dan efisien. 
34

 

Jadi, Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat dirumuskan sebagai berikut:  

  

 

 

 

                                                             
33

 Umam, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di 

Indonesia, 88-89.  

34
 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 

273.  

Dana Pihak Ketiga (DPK) = DPK = Giro + Deposito + Tabungan 
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B. Penelitian Terdahulu  

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian 

terdahulu yang pernah dilaksanakan diantaranya oleh: 

Lifstin Wardiantika Rohmawati Kusumaningtias (2012), 

yang berjudul “Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap 

Pembiayaan Mura>bah}ah  Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-

2012”. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. 

Hasil analisis menunjukkan variabel DPK, CAR, NPF dan SWBI 

mendapatkan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan al-

murabah}ah. NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap 

pembiayaan mura>bah}ah. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. 

Variabel dependen sama, dan variabel independen menggunakan 

variabel DPK dan NPF. Perbedaan pada penelitian ini adalah 

variabel independen yaitu CAR, dan SWBI. 
35

 

Muhammad Luthfi Qolby (2013), dalam jurnal yang 

berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada 

Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007-2013”, 

menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Error Correction Model dengan uji prasyarat yaitu uji 

stasioneritas, uji statistik dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian 

                                                             
35 Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, “Pengaruh DPK, CAR, NPF dan 

SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012”. Jurnal 

Ilmu Manajemen, Volume 2 Nomor 4 Januari, 2019.  
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diperoleh menunjukkan bahwa dalam jangka panjang secara 

bersama-sama Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank 

Indonesia (SWBI) dan Return On Assets (ROA) berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan.. 
36

 Persamaan 

dengan penelitian ini terletak pada variabel independen 

menggunakan DPK, dengan uji statistik dan uji asumsi klasik. 

Perbedaan terletak pada penggunaan SWBI dan ROA sebagai 

variabel independen, sedangkan variabel dependennya 

menggunakan pembiayaan saja 

Prastanto (2013), dalam jurnal dengan judul, “Faktor yang 

Mempengaruhi Pembiayaan Mura>bah}ah. Pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan 

Mura>bah}ah.
37

 Persamaan terletak pada analisis data menggunakana 

analisis regresi linier berganda, variabel independen menggunakan 

NPF dan variabel dependen menggunakan pembiayaan 

Mura>bah}ah. Perbedaan terletak pada variabel independen 

menggunakana FDR, DER, QR, dan ROE.   

                                                             
36

 Muhammad Luthfi Qolby, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada 

Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007-2013”, Economics Development Analysis 

Journal 2 (4), 2013, ISSN 2252-6889.  

37
 Prastanto, “Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia”, Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 
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Supandi Rahman, dkk (2013), dalam jurnal yang 

berjudul,”Pengaruh Tingkat Inflasi dan Suku Bunga Bank 

Konvensional Terhadap Permintaan Pembiayaan Mura>bah}ah  Pada 

Bank Syariah di Indonesia”. Metode analisis data menggunakan 

regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap permintaan 

pembiayaan Mura>bah}ah  pada Bank Syariah Indonesia, dan 

terdapat pengaruh dari Inflasi dan Suku Bunga Bank Konvensional 

secara bersama-sama terhadap permintaan pembiyaan Mura>bah}ah  

pada Bank Syariah di Indonesia.. 
38

Persamaan dengan penelitian 

ini adalah penggunaan metode analisis regresi berganda dan Inflasi 

sebagai variabel independen. Perbedaan terletak pada variabel 

independen menggunakan suku bunga bank konvensional dan 

variabel dependen menggunakan permintaan pembiayaan 

Mura>bah}ah  pada Bank Syariah Indonesia 

Ahmad Samhan Yanis dan Maswar Patuh Priyadi (2015), 

dalam jurnalya yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Pembiayaan Mura>bah}ah  Pada Perbankan di Indonesia”. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh debt to equity ratio 

(DER), Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio 

(FDR), Current Ratio (CR), dan Return On Assets (ROA) terhadap 

                                                             
38

 Supandi Rahman, dkk, “Pengaruh Tingkat Inflasi dan Suku Bunga bank Konvensional 

Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, 2013.  
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pembiayaan Mura>bah}ah  pada perbankan syariah di Indonesia. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, variabel DPK 

berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mura>bah}ah  .  
39

 

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel independen 

menggunakan DPK, sedangkan variabel dependen yaitu 

pembiayaan Mura>bah}ah  Sedangkan perbedaan terletak pada 

penggunaan DER, FDR, CR dan ROA sebagai variabel 

independen. 

Fika Azmi (2016), “Faktor Internal dan Ekternal Yang 

Mempengaruhi Pembiayaan Mura>bah}ah  Pada Perbankan Syariah 

di Indoneisa”. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi 

berganda berupa data panel yaitu kombinasi antara data time series 

dan cross section. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK 

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mura>bah}ah  , margin 

Mura>bah}ah  berengaruh positif, inflasi dan NPF berpengaruh tidak 

signifikan.
40

 Persamaan dengan penelitian ini terletak pada 

penggunaan metode analisis regresi berganda dan Inflasi, NPF, dan 

DPK sebagai variabel dependen. Perbedaan terletak pada 

penggunaan margin Mura>bah}ah  dan SBIS sebagai variabel 

dependen.  

                                                             
39
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Devi Kusnianingrum (2016), dalam jurnal yang berjudul 

“Determinan Pembiayaan Mura>bah}ah  (Studi Pada Bank Syariah 

Mandiri)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF berpengaruh 

positif terhadap pembiayaan Mura>bah}ah  , dan DPK berpengaruh 

positif terhadap pembiayaan Mura>bah}ah  . 
41

 Persamaan dengan 

penelitian ini terletak pada penggunaan NPF, dan DPK sebagai 

variabel independen, pembiayaan Mura>bah}ah  sebagai variabel 

dependen serta penggunaan metode analisis regresi berganda. 

Perbedaan terletak pada penggunaan FDR dan CAR sebagai 

variabel independen.  

Posisi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah 

Penelitian ini menggunakan NPF (Non Performing Financing), 

Inflasi dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai varabel independen 

serta Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  sebagai variabel dependen. 

Metode analisis penelitian menggunakan metode analisis regresi 

linier berganda dengan alat bantu penelitian menggunakan 

windows SPSS Versi 21.0. Data penelitian diperoleh dari website 

resmi BI dan BRISyariah yang diinput mulai tahun periode 2012-

2017.  

C. Kerangka Berfikir  

Kerangka berfikir ini akan mencari pengaruh antara Non 

Performing Financing (NPF), Inflasi, dan Dana Pihak Ketiga 
                                                             

41
 Devi Kusnianingrum, “Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Syariah 
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(DPK) terhadap tingkat pembiayaan Mura>bah}ah  secara parsial dan 

simultan. 

1. Semakin tinggi NPF (Non Performing Financing) maka 

semakin berkurang tingkat pembiayaan Mura>bah}ah yang 

disalurkan.  

2. Semakin tinggi inflasi maka semakin berkurang tingkat 

pembiayaan Mura>bah}ah  yang disalurkan.  

3. Semakin tinggi DPK (Dana Pihak Ketiga) maka semakin 

bertambah tingkat pembiayaan Mura>bah}ah  yang disalurkan.  

Gambar 2.1  

Kerangka Berfikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori, review penelitian terdahulu dari 

kerangka berfikir diatas dapat ditarik hipotesisi penelitian, yaitu 

sebagai berikut: 

Non Performing 

Financing (NPF) 

(X1) 

Inflasi (X2) 

Dana Pihak Ketiga 

(DPK)               

(X3) 

Pembiayaan 

Mura>bah}ah  (Y) 

H3 

H2 

H1 
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1. Hipotesisi 1 

H1 : NPF (Non Performing Financing) berpengaruh  terhadap 

Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  .  

H0 : NPF (Non Performing Financing) tidak berpengaruh 

terhadap Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah   

2. Hipotesisi 2  

H1 : Inflasi berpengaruh terhadap Tingkat Pembiayaan 

Mura>bah}ah  .  

H0 : Inflasi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pembiayaan 

Mura>bah}ah   

3. Hipotesis 3  

H1 : DPK (Dana Pihak Ketiga) berpengaruh terhadap tingkat 

pembiayaan Mura>bah}ah   

H0 : DPK (Dana Pihak Ketiga) tidak berpengaruh terhadap 

tingkat pembiayaan Mura>bah}ah   

4. Hipotesis 4 

H1 : NPF (Non Performing Financing) dan inflasi berpengaruh 

terhadap tingkat pembiayaan Mura>bah}ah   

H0 : NPF (Non Performing Financing) dan Inflasi tidak 

berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan Mura>bah}ah   
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5. Hipotesis 5 

H1  : NPF (Non Performing Financing) dan DPK (Dana Pihak 

Ketiga) berpengaruh secara terhadap tingkat pembiayaan 

Mura>bah}ah  .  

H0  : NPF (Non Performing Financing) dan DPK (Dana Pihak 

Ketiga) tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan 

Mura>bah}ah  .  

6. Hipotesis 6 

H1 : Inflasi dan DPK (Dana Pihak Ketiga) berpengaruh 

terhadap tingkat pembiayaan Mura>bah}ah  .  

H0 : Inflasi dan DPK (Dana Pihak Ketiga) tidak berpengaruh 

terhadap tingkat pembiayaan Mura>bah}ah  .  

7. Hipotesis 7  

H1 : NPF (Non Performing Financing), Inflasi dan DPK (Dana 

Pihak Ketiga) berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan 

Mura>bah}ah  .  

H0 :  NPF (Non Performing Financing), Inflasi dan DPK (Dana 

Pihak Ketiga) tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiyaan 

Mura>bah}ah   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu data yang didapat dalam bentuk sudah jadi, atau merupakan hasil dari 

pengumpulan dan pengolahan pihak lain. 
1
 Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder yaitu data 

yang didapat dalam bentuk sudah jadi, atau merupakan hasil dari 

pengumpulan dan pengolahan pihak lain. sumber data dalam penelitian ini 

akan diperoleh dari laporan keuangan melaluli situs resmi Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) Syariah dan Bank Indonesia (BI) dengan alat bantu 

penelitian menggunakan windows SPSS versi 21.0.  

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

1. Variabel Penelitian  

  Variabel penelitian adalah suatu yang akan dijadikan objek 

penelitian atau yang akan diteliti, dan kemudian ditarik kesimpulan. 

2
 Dalam penelitian ini variabel yang diteliti dibagi menjadi dua 

kelompok besar yaitu variabel bebas (independen variabel) dan 

                                                             
1
Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian  (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2016), 7.   

2 Dr. Muhamad,  Metodologi Penelitian Ekonomi islam (Yogyakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2008), 68.  
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variabel terikat (dependent variabel). Definisi untuk masing-

masing variabel adalah sebagai berikut:  

a. Variabel Bebas (independen variabel)  

    Variabel independen yaitu variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen. 
3
 Dalam penelitian ini variabel 

independen adalah Non Performing Financing (NPF), Inflasi, 

dan Dana Pihak Ketiga (DPK) periode 2012-2017.  

b. Variabel Terikat (dependen variabel)  

    Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi 

atau akibat, karena adanya variabel bebas.
4
 Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Pembiayaan 

Mura>bah}ah  pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sayriah 

periode 2012-2017.   

2. Definisi Operasional  

  Definisi operasional adalah variabel penelitian 

dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian 

sebelum dilakukan analisis, instrumen, serta sumber pengukuran 

berasal dari mana. 
5
 Berikut definisi operasional dalam penelitian 

ini :  

                                                             
3
 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: PT 

Pustaka Baru, 2015), 75.  

4
 Ibid., 75-76.  

5
 Ibid., 77.  
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Tabel 3.1 

Definisi Operasioanal 

Variabel Definisi Variable Pengukuran Sumber  

NPF (X1) Non Performing 

Financing adalah 

rasio pembiayaan 

yang bermasalah 

atau pembiayaan 

macet dengan 

kategori kurang 

lancar, diragukan, 

macet terhadap total 

dari suatu 

pembiayaan.  

 

    
                                    

                 
      

 

Keterangan : 

KL   = Kurang Lancar  

D     = Diragukan  

M     = Macet  

(Amir 

Mahmud 

dan 

Rumana, 

2010)  

Inflasi (X2) Kenaikan harga 

barang dan jasa 

secara terus menerus 

dari suatu periode ke 

periode lainnya. 

Tingkat Inflasi 

diukur dengan (rate 

of inflation) yaitu 

suatu perubahan 

pada tingkat harga 

rata-rata tertimbang 

atas barang dan jasa 

dalam 

perekonomian suatu 

negara, dan waktu 

                 

 
                                 

                 
 

     

 
Keterangan :  

Tingkat harga t      = Tingkat Harga pada tahun t 

Tingkat Harga t-1  = Tingkat Harga sebelum tahun t 

(Naf’an, 

2014) 
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dasar yang 

digunakan adalah 

tahun dimana 

kondisi ekonomi 

dianggap stabil.  

DPK (X3) Sumber dana yang 

berasal dari 

masyarakat yang 

terhimpun melalui 

giro wadiah; 

tabungan wadiah 

dan mudharabah; 

dan deposito 

mudharabah. 

Dimana DPK 

diperoleh dari 

penjumlahan giro, 

deposito dan 

tabungan.  

 

DPK = Giro + Deposito + Tabungan 

 

 

(Nurul 

Huda 

dan 

Mustafa 

Edwin, 

2008) 

Pembiayaan 

Mura>bah}ah  

(Y)  

Akad jual beli 

barang pada harga 

yang telah 

ditentukan dengan 

tambahan 

keuntungan atau 

margin yang telah 

disepakati kedua 

belah pihak 

sebelumnya. 

Perhitungan 

 

                       

Keterangan :  

PM = Piutang Mura>bah}ah   

KP = Kerugian Piutang Mura>bah}ah   

(PSAK 

102, 

2007)  
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pembiayaan 

Mura>bah}ah  

menurut PSAK 102 

adalah piutang 

Mura>bah}ah  

disajikan sebesar 

nilai bersih yang 

dapat direalisasikan, 

yaitu saldo piutang 

Mura>bah}ah  

dikurangi 

penyisihan kerugian 

piutang. Kemudian 

margin Mura>bah}ah  

tangguhan disajikan 

sebagai 

pengurangan 

piutang Mura>bah}ah .   

Sumber: Diolah dari berbagai sumber  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

      Populasi yaitu kumpulan atau keseluruhan unsur atau 

individu yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu 

penelitian. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek atau 

pun objek dalam suatu penelitian, namun juga meliputi karakteristik 

yang dimiliki subjek / objek tertentu. 
6
  

                                                             
6
 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian  

(Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 9.  
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 Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) Syariah.  

2. Sampel  

   Sampel adalah kumpulan dari unsur atau individu yang 

merupakan bagian dari populasi atau bagian atau sejumlah cuplikan 

tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci. 
7
 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Purposive Sampling yaitu teknik penelitian sampel yang 

didalamnya menggunakan pertimbangan tertentu. Sampel dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Syariah dan bersumber dari Non Performing Financing (NPF), data 

DPK, dan data pembiayaan Mura>bah}ah. Data inflasi diperoleh 

melalui website Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah 

www.brisyariah.co.id dan data inflasi didapat melalui website Bank 

Indonesia www.bi.co.id periode 2012-2017.  

D. Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data  

 Jenis data ini termasuk dalam jenis data penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) 

dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara 

                                                             
7
 Muhamad,  Metodologi Penelitian Ekonomi, 162.  

http://www.brisyariah.co.id/
http://www.bi.co.id/
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lain dari kuantifikasi (pengukuran). 
8
 Data ini  diperoleh melalui 

laporan triwulan yang dipublikasikan website resmi BRISyariah 

dan website Bank Indonesia, dengan demikian penelitian ini 

menggunakan data time series yang diambil dalam periode 2012-

2017. Data time series adalah data yang dikumpulkan pada waktu 

tertentu.
9
 Dan data ini dianalisis menggunakan SPSS.  

2. Sumber Data  

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder, yaitu data yang didapat dari catatan seperti laporan 

keuangan publikasi perusahaan dan tidak perlu diolah lagi. 
10

 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui laporan 

keuangan triwulan melalui situs resmi Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) Syariah (BRIS) yaitu www.brisyariah.co.id  dan Bank 

Indonesia (BI) www.bi.co.id periode 2012-2017, dengan alat bantu 

penelitian menggunakan windows SPSS versi 16.0.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan cara dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan 

catatan-catatan yang dijadikan bahan-bahan penelitian berupa data 

laporan keuangan Triwulan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah 

                                                             
8 Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, 12.  

9 Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 7.  

10
 Ibid., 89.  

http://www.brisyariah.co.id/
http://www.bi.co.id/
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periode 2012-2017 yang diambil di website resmi BRI Syariah 

www.brisyariah.co.id dan website Bank Indonesia www.bi.go.id.  

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data  

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu data-data yang 

diperoleh kemudian dikumpulkan dengan metode yang sudah ditentukan 

dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Untuk 

mencapai lebih dalam tujuan penelitian ini digunakan analisis regresi 

linier berganda.  

 Analisis regresi linier berganda adalah hubungan antara satu 

veriabel terikat atau dependen dengan 2 atau lebih variabel independen.
11

 

Sebelum melakukan analisis regresi linier maka harus dilakukan uji 

asumsi klasik dengan tujuan untuk memastikan apakah model regresi 

ketika digunakan tidak terdapat masalah normalitas, multikolineritas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dibawah ini terdapat beberapa 

model analisis diantaranya:  

1. Analisis Deskriptif  

 Analisis deskriptif dalam penelitian ini diperlukan untuk 

mengetahui gambaran atau deskriptif dari data yang akan 

digunakan, yaitu dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, 

maximum, serta minimum. 

                                                             
11

 Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 127.   

http://www.brisyariah.co.id/
http://www.bi.go.id/
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2. Uji Asumsi Klasik  

 Dalam penelitian ini uji asumsi klasik meliputi uji 

normalitas, uji linieritas, uji heteroskedastisitas, uji 

multikolinieritas, dan uji autokorelasi.  

a) Uji Normalitas  

 Uji normalitas adalah uji kenormalan distribusi (pola) 

data. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

model regresi variabel penggangu atau residual memliliki 

distribusi normal atau tidak.  

 Beberapa uji statistika yang adapat digunakan untuk 

menguji normalitas data adalah uji lilifors dan uji kolmogorov 

smirnov. 
12

 Distribusi data normal jika tingkat ignifikansi 

kurang dari 0,05.  

b) Uji Linieritas  

 Uji Linieritas merupakan uji kelinieran garis 

regresi. Atau suatu uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah dua variabel tersebut mempunyai hubungan yang linier 

atau tidak secara signifikan. Dua variabel dapat dikatakan 

mempunyai hubungan yang signifikan bila signifikansi kurang 

dari 0,05. 
13

 

 

                                                             
12

 Ibid., 38.  
13

 Ibid., 55.  
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c) Uji Multikolinieritas  

  Uji multikolinieritas yaitu kondisi dimana adanya 

hubungan lancar antar variabel independen. Dengan tujuan 

untuk mengetahui dalama masing- masing variabel 

independen saling berhubungan secara linier. Jika nilai VIF < 

10 maka, model regresi yang diajukan tidak terjadi  

multikolinieritas atau tidak saling mempengaruhi, dan 

sebaliknya jika VIF ˃ 10 maka, terjadi multikolinieritas atau 

terdapat gangguan atau saling memperngaruhi. Caranya 

adalah dengan melihat nilai tolerance < 0,10. Itu 

menunjukkan adanya multikolinieritas.  

d) Uji Autokolerasi  

  Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji apakah ada 

korelasi antar variabel tersebut. Untuk menguji keberadaan 

aurtokorelasi dalam penelitian ini digunakan metode Durbin 

Watson test, dimana jika : 

Jika du≤dw≤(4-du) (tidak ada auto korelasi) 

Jika dw≤dl (ada autokorelasi positif) 

Jika dw≥(4-dl) (ada autokorelasi negatif) 

Jika du≤dw≤dl atau (4-du)≤dw≤(4-dl) (auto korelasi tidak 

dapat ditentukan)  
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e) Uji Heteroskedastisitas  

  Yaitu untuk mengetahui keadaan yang menujukkan 

faktor pengganggu (error) tidak konstan. Dalam hal ini adalah 

terjadi korelasi antara faktor pengganggu dengan variabel 

penjelas. Yaitu dapat dilihat berdasarkan tabel coefficient jika 

diperoleh nilai sig > 0,05, Hal ini menunjukkan variansi 

identik atau konstan.  

3. Analisis Regresi Linier Berganda  

  Regresi Linier Berganda adalah hubungan antara satu 

variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen (X1, 

X2, X3, ..... Xn). 
14

  

Bentuk umum persamaan regresi linier berganda adalah : 

 

Dimana :  

Y = Pembiayaan Murabahah  

a =  Konstanta  

b1  = Koefisien regresi variabel X1  

b2  = Koefisien regresi variabel X2  

X1  = Non Performing Financing (NPF)  

X2  = Inflasi  

X3  = Dana Pihak Ketiga (DPK)  

e = Tingkat kesalahan (error)
15

  

                                                             
14

 Ibid., 127.  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +e 
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4. Uji Hipotesis  

a. Uji t (secara parsial) 

  Uji ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial 

apakah antara variabel independen berpengaruh secara 

signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Jika 

nilai thitung ˃ ttabel berarti hal ini ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. Jika nilai thitung ˃ ttabel maka Ho ditolak, jika 

thitung < ttabel maka Ho diterima.  

b. Uji F (secara simultan)  

  Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

semua variabel independen mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Yaitu dengan 

derajat kepercayaan 5%. Jika nilai Fhitung ˃ Ftabel, maka 

hipotesis yang menyatakan bahwa semua variabel 

independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.   

 

 

  

 

  

                                                                                                                                                                       
15

 Tony Wijaya, Analisis Multivariat Teknik olah Data Untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi 

menggunakan SPSS (Yokyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 25-26.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Data  

1. Statistik Deskriptif Variabel  

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, maka berikut dalam 

tabel-tabel hasil analisis statistik deskriptif masing-masing variabel 

yang terdiri dari variabel dependen Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  

dan variabel independen yaitu NPF (Non Performing Financing), 

Inflasi, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) akan ditampilkan karakteristik 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah sample 

(N), rata-rata sample (mean), nilai maximum, dan nilai minumun. 

a. Non Performing Financing (NPF)  

Data statistik deskriptif dari nilai variabel penelitian yaitu 

Non Performing Financing (NPF) dapat dilihat pada Tabel 4.1 

sebagai berikut:  

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Non Performing Financing (NPF)
1
 

 

B

e

r 

                                                             
1
Data diolah oleh SPSS 21, 2019  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error 

NPF 24 1,84 4,72 3,2879 ,18040 

Valid N 

(listwise) 

24     

57 
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Berdasarkan Tabel 4.1 statistik deskriptif menunjukkan 

bahwa jumlah observasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah 

adalah sebanyak 24 data selama periode 2012-2017. Dari hasil 

perhitungan, dapat diketahui nilai terendah (minimum) NPF adalah 

1,84 dan nilai tertinggi (maximum) adalah 4,72 sedangkan nilai 

rata-rata (mean) adalah 3,2879. Hasil menunjukkan bahwa, nilai 

minimum maupun maximum, dan nilai rata-ratanya (mean) NPF 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah sudah baik, karena nilainya 

kurang dari standar yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia 

yaitu 5%, berarti Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah dalam 

menyalurkan pembiayaannya sudah optimal dengan menjalankan 

prinsip kehati-hatian.  

b. Inflasi  

Data statistik deskriptif dari nilai variabel penelitian yaitu 

inflasi dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai beikut:  

Tabel 4.2 

Startistik Deskriptif Inflasi
2
 

                                                             
2
Data diolah oleh SPSS 21, 2019. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error 

INFLASI 24 3,05 8,40 5,1529 ,37401 

Valid N 

(listwise) 

24     
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Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa statistik 

deskriptif menunjukkan bahwa jumlah observasi Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) Syariah adalah sebanyak 24 data selama periode 

2012-2017. Hasil statistik deskriptif dari variabel independen 

Inflasi memiliki nilai terendah (minimum) adalah 3,05 dan nilai 

tertinggi (maximum) sebesar 8,40 dengan rata-rata (mean) nya 

sebesar 5,1529.  

c. Dana Pihak Ketiga (DPK)  

Data statistik deskriptif dari nilai variabel penelitian yaitu 

DPK dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Statistik Deskripif Dana Pihak Ketiga (DPK)
3
 

 

B

e

r

d

a

sarkan Tabel 4.3  statistik deskriptif menujukkan bahwa jumlah 

observasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah adalah sebanyak 

24 data selama periode 2012-2017. Hasil statistik deskriptif dari 

variabel independen DPK memiliki nilai terendah (minimum) 

                                                             
3
Data diolah oleh SPSS 21, 2019. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 

Error 

DPK 
24 5606577 24096197 14981390,75 967905,4

91 

Valid N 

(listwise) 

24     
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adalah 5606577 dan nilai tetinggi (maximum) sebesar 24096197 

sedangkan rata-ratanya (mean) meninjukkan 14981390,75.  

d. Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah 

Data statistik deskriptif dari nilai variabel penelitian yaitu 

pembiayaan Murabahah dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai 

berikut:  

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Tingkat PembiayaanMura>bah}ah4
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 

Error 

Pembiayaan 

Murabahah 

24 7860275 15344742 12957152,

96 

474843,5

55 

Valid N 

(listwise) 

24     

 

Berdasarkan Tabel 4.4 statistik deskriptif menunjukkan 

bahwa jumlah observasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah 

adalah sebanyak 24 data selama periode 2012-2017. Hasil statistik 

deskriptif dari variabel independenMura>bah}ah memiliki nilai 

terendah (minimum) adalah 7860275 dan nilai tertingginya 

(maximum) sebesar 15344742 sedangkan rata-ratanya (mean) 

menunjukkan 12957152,96.  

 

 

                                                             
4
Data diolah oleh SPSS 21, 2019. 
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2. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi normal atau tidak. Data yang baik dan layak 

digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi 

normal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji normalitas 

dengan uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji Normal 

Probability Plot dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut:  

 

Gambar 4.1 

Normal Probability Plot
5
 

 

 

 

Dari Gambar 4.1, terlihat Normal Probability Plot di atas 

menunjukkan pola distribusi normal, data menyebar disekitar garis 

                                                             
5
Data diolah oleh SPSS 21, 2019. 
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diagonal dan mengikuti arahnya. Maka dapat disimpulkan bahwa 

asumsi normalitas telah terpenuhi.  

1) Uji Statistik Non Parametrik Kolmogorov- Smirnov test  

(K-S) 

Uji K-S adalah untuk menguji normalitas data residual, 

dalam pengujian ini data dikatakan terdistribusi secara normal 

apabila hasil dari sig > 0,05. Hasil uji K-S dapat dilihat pada 

Tabel 4.5 sebagai berikut:  

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas K-S
6
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 24 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 1283274,00669787 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,122 

Positive ,091 

Negative -,122 

Kolmogorov-Smirnov Z ,598 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,867 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 

Pada Tabel 4.5 terlihat bahwa nilai sig adalah 0,867 

dan diatas nilai signifikan 0,05 dengan kata lain variabel 

residual terdistribusi normal. Melalui uji normalitas yang 

dilakukan, maka dengan demikian secara keseluruhan dapat 

                                                             
6
Data diolah oleh SPSS 21, 2019. 
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disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi data telah terdistribusi 

normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang 

lainnya.  

b. Uji Linieritas  

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua 

variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara 

signifikan. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan Test For 

Linierity pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linier bila signifikansi (linierty) kurang 

dari 0,05. Hasil uji linieritas dapat dilihat sebagai berikut:  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Linieritas NP 

B

e

r

d

a

s

a

r

k

a

n

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Tingkat 

Pembiayaan 

Murabahah * 

NPF 

Between 

Groups 

(Combine

d) 

123954835

754718,330 

22 5634310

716123,

561 

11,082 ,233 

Linearity 

843108411

06423,890 

1 8431084

1106423

,890 

165,835 ,049 

Deviation 

from 

Linearity 

396439946

48294,440 

21 1887809

268966,

402 

3,713 ,391 

Within Groups 

508402003

344,500 

1 5084020

03344,5

00 

  

Total 
124463237

758062,830 

23 
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 Tabel 4.6 dibawah, dapat diketahui bahwa signifikansi pada 

Linierty sebesar 0,049 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

antara variabel NPF dan variabel Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  

terdapat hubungan yang linier. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Linieritas Inflasi 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Tingk

at  

Pembi

ayaan  

Mura

bahah 

 * 

INFL

ASI 

Between 

Groups 

(Combined) 
112022914

016939,950 

20 56011457008

46,998 

1,351 ,460 

Linearity 
390053072

0765,627 

1 39005307207

65,627 

,941 ,041 

Deviation 

from Linearity 

108122383

296174,330 

19 56906517524

30,228 

1,372 ,453 

Within Groups 
124403237

41123,000 

3 41467745803

74,334 

  

Total 

124463237

758062,950 

23 
   

Sumber: Data diolah oleh SPSS 21, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi pada linierty sebesar 0,041< 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa antara variabel Inflasi dan variabel Tingkat 

PembiayaanMura>bah}ah  terdapat hubungan yang linier.   

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi pada Linierty sebesar 0,042 < 0,05, maka dapat 
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disimpulkan bahwa antara variabel DPK dan variabel Tingkat 

PembiayaanMura>bah}ah   terdapat hubungan yang linier.   

Tabel 4.8 

Hasil Uji Linieritas DPK
7
 

ANOVA Table 
 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Tingkat 

Pembiaya

an 

Murabaha

h * DPK 

Between 

Groups 

(Combine

d) 

124041873004

058,420 

22 563826695472

9,929 

13,381 ,213 

Linearity 
438818012408

23,860 

1 438818012408

23,860 

104,142 ,042 

Deviation 

from 

Linearity 

801600717632

34,560 

21 381714627443

9,741 

9,059 ,257 

Within Groups 
421364754004,

500 

1 421364754004,

500 

  

Total 
124463237758

062,920 

23 
   

 

c. Uji Multikolonieritas  

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ada 

korelasi antara variabel independen dalam suatu model regresi 

yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari VIF 

dan tolerance. Apabila nilai VIF > 10 atau tolerance < 0,10 maka 

dinyatakan terjadi multikolinieritas. Sebaliknya jika VIF < 10 atau 

tolerance > 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala 

                                                             
7
 Data diolah oleh SPSS 21, 2019.  
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multikolinieritas. Hasilnya dapat dilihat  pada Tabel 4.9 sebagai 

berikut:   

Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolinieritas
8
 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

NPF ,607 1,648 

INFLASI ,985 1,015 

DPK 

,614 1,629 

Dependent Variable: Tingkat Pembiayaan Murabahah 
 

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas, dapat diketahui nilai 

Tolerance dan VIF untuk masing-masing variabel penelitian 

sebagai berikut:  

1) Nilai Tolerance untuk variabel NPF sebesar 0,607> 0,10 dan 

nilai VIF sebesar 1,648 < 10, sehingga variabel NPF 

dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.   

2) Nilai Tolerance untuk variabel Inflasi sebesar 0,985 > 0,10 

dan nilai VIF sebesar 1,015 < 10, sehingga variabel Inflasi 

dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.  

                                                             
8
 Data diolah oleh SPSS 21, 2019.  
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3) Nilai Tolerance untuk variabel DPK sebesar 0,614 > 0,10 dan 

nilai VIF sebesar 1,629 < 10, sehingga variabel DPK 

dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokolerasi digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokolerasi. Persyaratan 

yang harus terpenuhi adalah tidak adanya  autokolerasi dalam 

model regresi. Metode pengujian yang akan digunakan adalah 

dengan uji Durbin-Watson (Uji DW). Uji autokorelasi dilakukan 

dengan menggunakan uji Durbin-Watson, hasilnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.10 sebagai berikut:  

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Autokorelasi
9
 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 
,834

a
 ,696 ,650 1376158,059 ,619 

a. Predictors: (Constant), DPK, INFLASI, NPF 

b. Dependent Variable: Tingkat Pembiayaan Murabahah 
 

Dari hasil perhitungan dalam Tabel 4.10, bahwa diperoleh 

nilai D-W 0,619. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan 

bahwa angka D-W diantara -2 sampai +2 atau ≤ DW ≤+ berarti 

                                                             
9
Data diolah oleh SPSS 21, 2019. 
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tidak terjadi autokorelasi. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi dalam model regresi ini.  

e. Uji Heteroskedastisitas  

Pengujian ada atau tidak adanya heteriskedasitas dilakukan 

dengan melihat uji grafik scatterplot. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Adanya hasilnya seperti 

dalam gambar berikut ini:  

Gambar 4.2 

Uji Heteroskedastisitas
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan memperhatikan grafik scatterplot yang tampak 

pada gambar 4.2 terlihat bawa titik-titik menyebar secara acak dan 

tersebar merata baik diatas sumbu X ataupun sumbu Y, serta titik-

titik berkumpul disuatu tempat dan tidak membentuk suatu pola 

                                                             
10

 Data diolah oleh SPSS 21, 2019.  
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tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak mengalami 

masalah heteroskedastisitas pada model regresi ini, karena antara 

variabel independen tidak saling mempengaruhi.  

3. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis yang digunakan untuk mengetahui dua atau lebih 

variabel independen (NPF, Inflasi dan DPK) terhadap variabel 

dependen (Tingkat PembiayaanMura>bah}ah). Hasil dari penggunaan 

analisis regresi linier berganda ini dapat digunakan untuk memutuskan 

nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif. Berikut ini hasil pengolahan data uji 

regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 4.11 sebagai berikut:  

Tabel 4.11 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda
11

 

 

B

e

r

d

a

s

                                                             
11

 Data diolah oleh SPSS 21, 2019.  

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardi

zed 

Coefficien

ts 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5452718,725 1400623,276 
 

3,893 ,001 

NPF 1524360,114 409899,280 ,579 3,719 ,001 

INFLASI -72488,696 144896,486 -,057 -,500 ,622 

DPK ,186 ,085 ,344 2,200 ,040 

a. Dependent Variable: Tingkat Pembiayaan Murabahah 



70 
 

 

 Berdasarkan tabel 4.11 diatas, bentuk regresi liniernya adalah : 

Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  = 5452718,725 + 1524360,114 NPF 

-72488,696 Inflasi + 0,186 DPK  

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Nilai konstanta (a) adalah 5452718.725 artinya jika NPF, Inflasi 

dan DPK nilanya 0, maka Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  

nilainya sebesar 5452718.725.  

b. Nilai koefisien regresi variabel NPF bersifat positif sebesar 

1524360.114 artinya jika NPF mengalami penurunan sebesar 1%, 

maka akan menurunkan Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  sebesar 

1524360.114 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai 

tetap.  

c. Nilai koefisien regresi variabel Inflasi bernilai negatif sebesar -

72488.696  artinya bahwa setiap penurunana Inflasi sebesar 1%, 

maka akan menaikkan Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  sebesar 

72488.696 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai 

tetap.  

d. Nilai koefisien regresi variabel DPK sebesar 0,186 dapat diartikan 

bahwa setiap peningkatan DPK sebesar 1%, maka akan menaikkan 

Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  sebesar 0,186 dengan asumsi 

variabel independen lainnya bernilai tetap.  
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4. PengujianHipotesis 

Selanjutnya dengan melakukan uji hipotesis, pengujian ini 

untuk melihat apakah ada pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen yaitu pengujian terhadap pengaruh NPF, 

Inflasi dan DPK terhadap Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  pada Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) Syariah akan dilakukan dengan menguji 

hipotesis.  

a. Uji t (Parsial)   

  Berdasarkan angka t tabel dengan ketentuan ɑ = 0,05 dan dk 

= (n-k) atau (24-3) = 21 sehingga, diperoleh nilai t tabel sebesar 

2,086. Berdasarkan Tabel 4.11 maka dapat diketahui pengaruh dari 

masing-masing variabel sebagai berikut:  

1) Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Tingkat 

Pembiayaan Mura>bah}ah  (H1) 

Dari Tabel 4.12 hasil Coefficients nilai thitung = 3,719  

yang artinya thitung> t tabel 2,086  dan nilai signifikannya 0,001 < 

0,05 maka, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 

ditolak yang artinya secara parsial terdapat pengaruh antara 

NPF terhadap Tingkat PembiayaanMura>bah}ah.  

2) Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  

(H2)  

Dari Tabel 4.12 hasil Coefficients nilai t hitung = - 0,500 

yang artinya t hitung< t tabel 2,086 dan nilai signifikannya 0,622 > 
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0,05 maka, dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak dan H0 

diterima yang artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh 

antara Inflasi terhadap Tingkat PembiayaanMura>bah}ah.  

3) Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Tingkat 

Pembiayaan Mura>bah}ah  (H3)  

Dari Tabel 4.12 hasil Coefficients nilai thitung = 2,200 

yang artinya thitung> t tabel 2,086  dan nilai signifikannya 0,040< 

0,05 maka, dapat disimpulkan bahwa H3 diterima dan H0 

ditolak yang artinya secara parsial terdapat pengaruh antara 

Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Tingkat 

PembiayaanMura>bah}ah.  

b. Uji F (Simultan)  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

semua variabel independen yang terdapat didalam model secara 

bersamaan (simultan) terhadap variabel dependen. Berikut ini 

merupakan hasil dari Uji F yang dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut:  

1) Pengaruh antara Non Performing Financing (NPF) dan Inflasi 

terhadap Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  (H4) 

Dari Tabel 4.12 hasil Coefficients nilai F hitung = 22,720  

yang artinya F hitung> F tabel 3,10  dan nilai signifikannya 0,000 < 

0,05 maka, dapat disimpulkan bahwa H4 diterima dan H0ditolak 
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yang artinya secara simultan terdapat pengaruh antara NPF dan 

Inflasi terhadap Tingkat PembiayaanMura>bah}ah.  

 

Tabel 4.12 

Uji F (Simultan)
12

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
85123093914465

,600 

2 42561546957232

,800 

22,720 ,000
b
 

Residual 
39340143843597

,414 

21 1873340183028,

448 

  

Total 

12446323775806

3,000 

23 
   

a. Dependent Variable: Tingkat Pembiayaan Murabahah 

b. Predictors: (Constant), INFLASI, NPF 
Sumber: Data diolah oleh SPSS 21, 2019.  

2) Pengaruh antara Non Performing Financing  (NPF) dan Dana 

Pihak Ketiga  (DPK) terhadap Tingkat PembiayaanMura>bah}ah  

(H5) 

Berdasarkan Tabel 4.13 hasil Coefficients nilai F hitung = 

30,248  yang artinya F hitung> F tabel 3,10  dan nilai signifikannya 

0,000 < 0,05 maka, dapat disimpulkan bahwa H5 diterima dan 

H0 ditolak yang artinya secara simultan terdapat pengaruh 

antara NPF dan DPK terhadap Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah   

Tabel 4.13 

Uji F (Simultan) NPF dan DPK
13

 

                                                             
12

 Data diolah oleh SPSS 21, 2019.  
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ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
923915712486

80,560 

2 461957856243

40,280 

30,248 ,000
b
 

Residual 
320716665093

82,457 

21 152722221473

2,498 

  

Total 

124463237758

063,020 

23 
   

 

3) Pengaruh antara Inflasi dan Dana Pihak Ketiga (DPK)terhadap 

Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  (H6) 

Tabel 4.14 

Uji F (Simultan) Inflasi dan DPK
14

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

 

 

 

 

 

Regression 
708845636924

50,440 

2 354422818462

25,220 

13,891 ,000
b
 

Residual 
535786740656

12,580 

21 255136543169

5,837 

  

Total 

124463237758

063,020 

23 
   

                                                                                                                                                                       
13

 Data diolah oleh SPSS 21, 2019.  
14

 Data diolah oleh SPSS 21, 2019.  
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Berdasarkan Tabel 4.14 dibawah  hasil Coefficients nilai F 

hitung = 13,891 yang artinya F hitung> F tabel 3,10  dan nilai 

signifikannya 0,000 < 0,05 maka, dapat disimpulkan bahwa 

H6 diterima dan H0 ditolak yang artinya secara simultan 

terdapat pengaruh antara Inflasi  dan DPK terhadap Tingkat 

Pembiayaan Mura>bah}ah.  

 
4) Pengaruh antara Non Performing Financing (NPF) , Inflasi dan 

Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Tingkat 

PembiayaanMura>bah}ah  (H7) 

Tabel 4.15 

Uji F (Simultan) NPF, Inflasi dan DPK
15

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
92787954570566,

030 

3 30929318190

188,676 

19,52

9 

,000
b
 

Residual 
31675283187496,

992 

20 15837641593

74,850 

  

Total 
124463237758063

,030 

23    

a. Dependent Variable: Tingkat Pembiayaan Murabahah 

b. Predictors: (Constant), DPK, INFLASI, NPF 

.  

Dari Tabel 4.16 hasil Coefficients nilai F hitung = 19,529 

yang artinya F hitung> F tabel 3,10  dan nilai signifikannya 0,000 

< 0,05 maka, dapat disimpulkan bahwa H7 diterima dan H0 

ditolak yang artinya secara simultan terdapat pengaruh antara 

                                                             
15

 Data diolah oleh SPSS 21, 2019.  
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NPF, Inflasi dan DPK terhadap Tingkat Pembiayaan 

Mura>bah}ah   

5. Pembahasan Hasil Penelitian  

a. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Tingkat 

Pembiayaan Mura>bah}ah 

Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa NPF 

mempunyai pengaruh terhadap Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  

pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan hasil uji hipotesis secara parsial yang mengatakan 

bahwa NPF berpengaruh terhadap Tingkat PembiayaanMura>bah}ah 

. Maka hipotesis diterima.  

Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai t hitung 

sebesar 3,719 dan tingkat signifikannya < dari 5% yaitu 0,001. 

Hasil ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwabesarnya 

NPF sangat berpengaruh terhadap besarnya penyaluran dana yang 

dilakukan oleh bank, begitu juga dengan besarnya tingkat 

pembiayaan yang disalurkan tergantung oleh besar kecilnya NPF.  

Tingginya NPF membuat bank perlu membentuk 

percadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar, hal ini akan 

menurunkan pendapatan bank dan akan berpengaruh terhadap 

menurunnya modal yang dimiliki oleh bank, padahal besarnya 
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modal yang dimiliki olehbank akan berpengaruh kepada besarnya 

ekspansi dalam penyaluran dana berupa pembiayaan. 
16

 

Apabila semakin besar tingkat NPF, maka mengakibatkan 

penurunan penyaluran pembiayaan Mura>bah}ah  pada Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) Syariah, sehingga bank akan lebih berhati-hati 

dengan mengurangi pembiayaan. Nilai rata-rata (mean) NPF pada 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah yang diteliti adalah 3,28% 

mengindikasikan bahwa rasio NPF pada Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) Syariah tersebut masih tergolong sehat dan dibawah standar 

maksimum dari nilai yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5%.  

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Lifstin Wardiantika (2014)
17

 yang menyebutkan bahwa NPF 

berpengaruh terhadap pembiayaanMura>bah}ah. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan 

bank mengalami kesulitan dan penurunan tingkat kesehatan bank, 

sehingga bank diharapkan tetap menjaga kisaran NPF dalam 

tingkat yang wajar berdasarkan ketetapan BI yaitu minimum 5%. 

Apabila tingkat NPF diatas 5% maka pihak bank semakin berhati-

hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan. Kehati-hatian 

                                                             
16

 Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta: Kencana, 2010), 

125.   

17
Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, “Pengaruh DPK, CAR, NPF dan 

SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012”. Jurnal 

Ilmu Manajemen, Volume 2 Nomor 4 Januari, 2019.  



78 
 

 

pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan membuat permintaan 

nasabah turun karena nasabah merasa proses analisis terlalu lama.  

b. Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah 

Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa Inflasi 

tidak terdapat pengaruh terhadap Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  

pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah atau hipotesis ditolak. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai t hitung sebesar -

0,500 dan tingkat signifikannya > dari 5% yaitu 0,622.  

Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus 

menerus hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi. Terjadinya 

inflasi disebabkan oleh banyaknya uang beredar dimayarakat, 

sehingga harga-harga barang meningkat.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun inflasi 

mengalami kenaikan namun pembiayaan Mura>bah}ah yang 

disalurkan tidak mengalami penurunan dan begitu pula sebaliknya. 

Jika dilihat dari sisi bank syariah, terjadinya inflasi justru akan 

menyebabkan masalah tersendiri pada Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) Syariah tersebut. Hal ini disebabkan bahwa meningkatnya 

laju inflasi tidak akan mengurangi kegiatan Bank Rakyat Indonesi 

(BRI) Syariah dalam menyalurkan dana yang dihimpunnya. 

Mahalnya harga barang akibat dari tingginya laju inflasi tidak 

mempengaruhi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah dalam 

melakukan pembiayaan kepada masyarakat. Selain itu, 
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kepercayaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah terhadap 

masyarakat masih cukup tinggi dikarenakan bank menganut sistem 

syariah.  

Tidak berpengaruhnya Inflasi terhadap Tingkat Pembiayaan 

Mura>bah}ah  hal ini dapat disebabkan karena, pemerintah melalui 

Bank Indonesia mengeluarkan regulasi untuk menaikkan suku 

bunga simpanan bank-bank Indonesia. Dalam hal ini agar Inflasi 

dapat terkendali dan stabil. Dan juga kondisi inflasi pada periode 

penelitian relatif stabil dan inflasi yang terjadi adalah inflasi ringan 

atau dibawah 10% pertahun, sehingga tidak berpengaruh terhadap 

tingkat pembiayaan al-murabah}ahdan Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) Syariah dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan 

baik.  

Hasil penelitian ini didukung oleh Fika Azmi (2016)
18

 yang 

menunjukkan bahwa infalsi tidak berpengaruh terhadap tingkat 

pembiayaan Mura>bah}ah. Hasil penelitian yang dilakukan 

mengungkapkan bahwa pembiayaanMura>bah}ah  merupakan akad 

jual beli untuk kebutuhan konsumtif. Nasabah mengangsur dalam 

waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan, baik mengenai harga 

pokok dan margin yang ditentukan. Jumlah angsuran akan selalu 

tetap sampai jangka waktu selesainya angsuran, sehingga 

                                                             
18

 Fika Azmi, “ Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan 

Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Jurnal Vol. 4, No. 1, Maret (2015).  
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terjadinya inflasi tidak akan mempengaruhi nasabah untuk 

mengajukan pembiayaan Mura>bah}ah   

c. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Tingkat 

Pembiayaan Mura>bah}ah.  

Berdasarkan hasil regresi,  menunjukkan bahwa DPK 

mempunyai pengaruh terhadap Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah  

pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Hubungan yang positif 

mengandung arti bahwa tingkat pembiayaan mura>bah}ah  adalah 

searah dengan simpanan DPK. Semakin besar DPK yang berhasil 

dihimpun, maka semakin besar tingkat pembiayaan mura>bah}ah  

yang disalurkan.  

Hal tersebut  sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa 

Besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah 

sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dana pihak ketiga (DPK). 
19

 

Yaitu semakin besar DPK yang dihimpun dari masyarakat maka 

semakin tinggi pula jumlah pembiayaan yang disalurkan, hal ini 

menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat untuk 

menempatkan dananya di bank.  

Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai thitung 

sebesar 2,200 dan tingkat signifikannya < 5% yaitu 0,040. Hasil 

penelitian ini dapat menjelaskan bahwa dengan memiliki DPK 

                                                             
19

Wibowo, Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan 

Perbankan Syariah) (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), 45.   
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yang tinggi maka pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah 

memliki sumber dana yang besar dalam melakukan kegiatan 

penyaluran dananya dan untuk membantu masyarakat dalam 

mengatasi masalah pendanaanya. Dengan hal ini, masyarakat 

memiliki kepercayaan yang tinggi untuk menempatkan dananya di 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah dan BRISyariah lebih 

mudah untuk mendapatkan profitabilitas karena besarnya DPK 

akan mempengaruhi jumlah keuntungan yang didapat.  

Hasil penelitian ini didukung oleh Lifstin Wardiantika 

(2014)
20

 yang menunjukkan bahwa DPK terdapat pengaruh positif 

terhadap pembiayaan Mura>bah}ah pada Bank Umum Syariah. 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa jika DPK mengalami 

peningkatan maka pembiayaan Mura>bah}ah  yang disalurkan juga 

mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya, jika DPK 

mengalami penurunan maka pembiayaan Mura>bah}ah yang 

disalurkan juga mengalami penurunan. DPK merupakan salah satu 

sumber daya finansial yang dimiliki suatu bank untuk melakukan 

kegiatan pembiayaan. Dengan memiliki DPK yang tinggi maka 

pihak bank memiliki sumber dana yang besar untuk melakukan 

kegiatan penyaluran dana.    

                                                             
20

Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, “Pengaruh DPK, CAR, NPF dan 

SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012”. Jurnal 

Ilmu Manajemen, Volume 2 Nomor 4 Januari, 2019.  
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BAB V  

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah diuraikan 

maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Variabel NPF secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Pembiayaan 

Mura>bah}ah pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, apabila tingkat  

NPF tinggi diatas 5% maka BRIS akan lebih berhati-hati dengan 

mengurangi jumlah pembiayaan mura>bah}ah yang disalurkan, hal ini 

berakibat jumlah nasabah berkurang.   

2. Variabel Inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Tingkat 

Pembiayaan Mura>bah}ah pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, 

kebijakan BI mengeluarkan regulasi untuk menaikan suku bunga simpanan 

bank-bank Indonesia, dan sistem kesepakatan awal bahwa jumlah angsuran 

sudah ditetapkan diawal dan tidak berpengaruh meskipun terjadi inflasi.  

3. Variabel DPK secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Pembiayaan 

Mura>bah}ah  pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, dengan sumber 

daya finansial yang dimiliki suatu bank untuk pembiayaan tinggi maka 

pihak bank memiliki sumber dana yang besar untuk melakukan kegiatan 

penyaluran dana. 

4. Variabel NPF, Inflasi dan DPK secara simultan atau berdasarkan 

perhitungan Uji F terdapat pengaruh antara variabel NPF, Inflasi, dan DPK 

terhadap Tingkat Pembiayaan Mura>bah}ah pada Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) Syariah.  
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B. Saran  

Melalui hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan maka dapat 

disarankan hal-hal sebagai berikut:  

1. Diharapkan kedepannya pihak manajemen Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Syariah lebih bisa mengontrol laju NPF agar dibawah 5%, sehingga kegiatan 

penyaluran pembiayaan mura>bah}ah  bisa terus meningkat.  

2. Diharapkan kedepannya Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah tetap 

mewaspadai tingkat inflasi yang terjadi dan tetap harus teliti dalam 

menyalurkan pembiayaan dengan melihat prospek perekonomian dimasa yang 

akan datang, baik ketika kondisi ekonomi mengalami kemajuan ataukah 

penurunan.  

3. Diharapkan kedepannya agar pihak manajemen Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Syariah lebih meningkatkan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun 

dari masyarakat, sehingga tingkat pembiayaan mura>bah}ah juga dapat 

ditingkatkan.  
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