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ABSTRAK 

 

Fitria Fahma Erminingrum, 2019. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan 

Capital Adequacy Ratio CAR) Terhadap Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada 

Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2013-2017). Skripsi. Jurusan 

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. PembimbingAnton Sudrajat, S.H.I., M.A 

 

Kata Kunci: Modal, Kerjasama 

Penelitian ini menggunakan variabel  X yaitu dana pihak ketiga (DPK) dan capital 

adequacy ratio (CAR) sedangkan variabel Y berupa pembiayaan musyarakah 

karena variabel tersebut saling berkaitan, yaitu pembiayaan musyarakah tidak 

dapat disalurkan tanpa adanya dana pihak ketiga (DPK) dan capital adequacy 

ratio ( CAR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DPK dan CAR 

terhadap pembiayaan musyarakah baik secara parsial maupun simultan pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2013-2017. 

Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan tahunan milik 13 Bank 

Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 2013-2017, dengan 

menggunakan 8 sampel Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu BCA Syariah, 

BRI Syariah, BNI Syariah, BUKOPIN Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank 

Muamalat, Bank Panin Syariah, dan Bank Mega Syariah. Untuk metode penelitian 

menggunakan analisis regresi berganda dengan sebelum melakukan analisis 

regresi terlebih dahulu melakukan pengujian asumsi klasik yaitu uji normaliatas, 

uji autokorelasi, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, dan setelah uji regresi 

dilanjutkan dengan uji hipotesis dan koefisien determinasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap 

pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 

2013-2017. Untuk capital adequacy ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap 

pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 

2013-2017. Uji simultan dana pihak ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio 

(CAR) berpengaruh terhadap pembiayaaan musyarakah pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia periode tahun 2013-2017. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

     Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi tanpa 

mengandalkan bunga, dengan menjalankan kegiatan usaha dan produknya 

berdasarkan Al-Qur’an dan hadis.1 Bank syariah mulai direncanakan di Indonesia 

setelah adanya derugalasi perbankan pada tahun 1983, di mana Bank Indonesia 

(BI) memberikan keleluasaan kepada bank untuk menentukan suku bunga. Pada 

tahun yang sama pemerintah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam 

pengkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.2 

     Pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja 

untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Hasil dari kerja tim tersebut adalah 

berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia 

(BMI) dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000. Dengan lahirnya 

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka 

perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Dari 

jumlah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdiri dari 5 BUS menjadi 11 BUS 

dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).3 

                                                           
1 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15. 
2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia,” dalam  

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan 

Syariah.aspx, (diakses pada tanggal  24 Februari 2019, jam 9.10) 
3 Ibid 

 

1 

 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan%20Syariah.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan%20Syariah.aspx
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     Selain dari bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, 

kemajuan industri perbankan syariah juga terlihat dari berkembangnya aspek 

kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem 

pengawasan maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa 

keuangan syariah. Data industri perbankan syariah per juni 2015 terdiri dari 12 

Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 162 Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total aset sebesar Rp. 273,494 

Triliun dengan pangsa pasar sebesar 4,61%. Khusus Provinsi DKI Jakarta total 

asset gross, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (BUS dan UUS) masing-masing 

sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 410 Triliun, dan Rp. 110,509 Triliun. Hal ini 

menunjukan bahwa industri perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan.4 Sampai dengan tahun 2017 Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia terdapat 13 bank yang terdiri dari:5 

Tabel 1.1 

Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia 

No. Nama Bank 

1. BCA Syariah 

2. BNI Syariah 

3. BRI Syariah 

4. BTPN Syariah 

5. BJB Syariah 

6. Bukopin Syariah 

7. Bank Syariah Mandiri 

8. Maybank Syariah 

                                                           
4 Ibid 
5 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “ Statistika Perbankan Syariah,” dalam 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx, 
(diakases tanggal 25 Februari 2019, jam 09.55). 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx
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9. Bank Muamalat 

10. Panin Syariah 

11. Mega Syariah 

12. Bank Aceh Syariah 

13. Victoria Syariah 

      Sumber: Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)   

     Bank syariah adalah bank yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan 

jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi 

dengan prinsip-prinsip syariah.6 Salah satu usaha yang dijalankan bank syariah 

adalah memberikan pembiayaan  dengan prinsip jual beli, sewa, dan bagi hasil. 

Dari semua pembiayaan yang diberikan, pembiayaan bagi hasil merupakan 

pembiayaan yang memiliki potensi ekonomi cukup tinggi. Karena bank dapat 

membantu para pengusaha kecil maupun besar untuk menjalankan usahanya 

dengan pemberian modal dan pembagian keuntungan dengan bagi hasil sesuai 

modal yang diberikan.7 

     Pembiayaan bagi hasil dibedakan menjadi dua yaitu mudharabah dan 

musyarakah. Mudharabah yaitu akad kerjasama antara dua pihak dengan pihak 

pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang mengelola usaha. 

Sedangkan musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan 

masing-masing pihak menyetorkan modal yang resiko dan keuntungan 

ditanggung bersama. Pembiayaan musyarakah memiliki peminat yang lebih 

besar daripada pembiayaan mudharabah, hal ini terjadi karena pembiayaan 

                                                           
6  Umam, Manajemen Perbankan, 16. 
7 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara 

(Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 45. 

http://www.ojk.go.id/
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musyarakah sangat berpengaruh terhadap usaha yang telah berjalan dan 

membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usahanya sehingga 

pembiayaan musyarakah sangat cocok bagi pengusaha yang ingin menambah 

modal usahanya. 8 

     Untuk dapat menyalurkan pembiayaan, bank syariah membutuhkan dana 

pihak ketiga yaitu dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan, 

giro dan deposito. Dana pihak ketiga menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi penyaluran pembiayaan musyarakah. Karena dana pihak ketiga 

berperan penting terhadap pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank. 

Tanpa adanya dana pihak ketiga maka bank tidak dapat memberikan pembiayaan 

dan bank juga tidak dapat menjalankan usahanya. Dana yang dihimpun itulah 

yang nantinya disalurkan sebagai dana pembiayaan yang diberikan kepada 

nasabah.9 

     Selain dana pihak ketiga terdapat faktor lain yaitu capital adequacy ratio yang 

mempengaruhi pembiayaan musyarakah. Capital adequacy ratio yaitu 

kecukupan modal yang menunjukan kemampuan bank dalam mempertahankan 

modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam 

mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang 

timbul dan dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Capital adequacy 

ratio menunjukan kemampuan kecukupan bank dalam hal modal, sehingga jika 

                                                           
8 Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di 

Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 131-136. 
9 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 64. 
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modal tidak memenuhi atau tidak cukup maka bank tidak dapat memberikan 

pembiayaan kepada nasabah, sehingga penyaluran pembiayaan musyarakah tidak 

dapat berjalan dengan lancar.10 

     Pada data statistik perbankan yang dimuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

menunjukan bahwa dalam setiap tahun dari periode tahun 2013-2017 kenaikan 

pembiayaan Musyarakah yang diberikan juga diimbangi dengan kenaikan dana 

pihak ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio (CAR). Sehingga dapat dikatakan 

bahwa jika dana pihak ketiga dan capital adequacy ratio bertambah, maka 

pembiayaan musyarakah yang disalurkan juga bertambah. Data tersebut dapat 

dilihat pada tabel 1.2.11 

Tabel 1.2 

Statistik Perbankan Syariah 

Periode Tahun 2013-2017 

 Dalam Miliar (Rp) 

No. Keterangan 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Pembiayaan Musyarakah 39.874 50.031 60.816 78.511 101.585 

2. DPK 221.118 668.843 710.463 859.575 1.023.991 

3. CAR 14,42% 15,74% 15,02% 16,63% 17,91% 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id) 

     Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dana pihak ketiga 

dan capital adequacy ratio setiap tahunnya yang membuat pembiayaan 

                                                           
10 Mudrajad Kuncoro Suhardjono, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: 

BPFE, 2002), 562. 
11 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “ Statistika Perbankan,” dalam 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx, 
(diakases tanggal 25 Februari 2019, jam 09.55). 

http://www.ojk.go.id/
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx
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musyarakah juga mengalami peningkatan. Berdasarkan latar belakang masalah 

yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti berkeinginan menganalisis secara 

empiris pengaruh dana pihak ketiga dan capital adequacy ratio terhadap 

pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Sehingga judul dari penelitian ini yaitu “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) 

dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Musyarakah 

(Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2013-2017)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan 

musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2013-

2017? 

2. Apakah capital adequacy ratio (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan 

musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2013-

2017? 

3. Apakah dana pihak ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio (CAR) 

berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia periode tahun 2013-2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan 

peneliti yang ingin dicapai yaitu: 
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A. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK) 

terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

periode tahun 2013-2017. 

B. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh capital adequacy ratio (CAR) 

terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

periode tahun 2013-2017. 

C. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dan 

capital adequacy ratio (CAR) terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2013-2017. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

     Dari uraian di atas kegunaan yang diharapkan peneliti dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

A. Bagi penulis 

     Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SI) Perbankan 

Syariah pada Fakulats Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo, dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis 

agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh. 

B. Bagi Akademis 

     Sebagai tambahan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

pembiayaan musyarakah sekaligus untuk memperkaya pengetahuan tentang  

pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio (CAR) 

terhadap penyaluran pembiayaan musyarakah. 
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C. Bagi Bank 

     Sebagai bahan acuan dalam memberikan pembiayaan musyarakah dan 

memotivasi agar lebih banyak menyalurkan pembiayaan musyarakah dengan 

lebih mempertimbangkan besaran porsi dana pihak ketiga (DPK) dan capital 

adequacy ratio (CAR) yang dimiliki. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum untuk memberi pola pemikiran 

bagi seluruh skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan 

pengajuan hipotesis. Bab ini menjelaskan variabel-variabel yang akan 

diteliti yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

berfikir dan pengajuan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian, instrumen 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 
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BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan hasil  

penelitian atau hasil dari pengujian data serta pembahasannya.  

BAB V : PENUTUP 

Berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil inti dalam 

skripsi ini dan berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kredit 

A. Pengertian Kredit dan Pembiayaan 

     Menurut Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 kredit 

merupakan penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan memberikan bunga. Sedangkan pembiayaan sendiri 

yaitu penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara pihak bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 1 

      Dalam pengertian lain kredit merupakan kemampuan seseorang atau 

badan usaha untuk menggunakan suatu prestasi yang diterimanya, 

dihubungkan denga kemampuannya untuk mengembalikannya berupa  

kontra prestasi dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian lain 

dari pembiayaan adalah financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan 

                                                             
1 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,  (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 85. 

10 
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yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan 

baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain.2 

     Perbedaan antara kredit perbankan konvensional dengan pembiayaan 

perbankan syariah yaitu terletak pada keuntungan yang yang 

diharapkan. Dalam bank konvensional keuntungan diperoleh dari bunga, 

sedangkan untuk bank syariah keuntungan diperoleh dari imbalan atau 

bagi hasil.3 

     Dalam pemberian atau pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh 

penawaran kredit perbankan, penawaran kredit perbankan dipengaruhi 

oleh dana yang disebut dengan dana pihak ketiga (DPK), persepsi bank 

yang berasal dari usaha debitur, dan kondisi perbankan seperti 

permodalan, capital adequacy ratio (CAR), kredit macet (NPL), dan 

LDR. Selain itu indikator yang dapat berpengaruh terhadap keputusan 

bank dalam memberikan kredit yaitu dari keuntungan yang tercermin 

dalam ROA. Sedangkan untuk sektor perbankan syariah yang kredit 

biasanya disebut dengan pembiayaan, faktor yang biasanya 

mempengaruhi pembiayaan berupa tingakat bagi hasil pada sektor 

konstruksi, dana pihak ketiga (DPK), NPF, FDR, ROA, dan CAR.4 

 

                                                             
2 Cahirul M. Noor, Manajemen Kredit Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat, 

(Bandung: Quantum Expert, 2013), 65. 
3 Kasmir, Bank dan Lembaga, 85. 
4 P. Warjiyo, Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Indonesia (Jakarta (ID): Pusat 

Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2004), 17. 



12 
 

B. Unsur-Unsur Kredit 

     Dalam membrikan kredit kepada nasabah, pihak bank pasti 

mempunyai penilaian dan syarat yang harus terpenuhi agar bank dapat 

menilai nasabah yang akan dibiayai. Unsur-unsur yang terdapat dalam 

pemberian suatu fasilitas kredit yaitu:5 

1. Kepercayaan 

     Kepercayaan adalah keyakinan pemberi kredit bahwa kredit 

yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa yang 

akan datang. Kepercayaan yang diberikan oleh bank ini sebelumnya 

sudah dilakukan penelitian tentang nasabah baik secara intern dan 

ekstern, yang berupa kondisi masa lalu dan sekarang terhadap 

nasabah yang melakukan permohonan kredit. 

2. Kesepakatan 

     Bukan hanya unsur kepercayaan saja yang ada dalam kredit, 

namun unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan penerima 

kredit juga sangat penting. Kesepakatan ini dibuat dalam suatu 

perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak yang berisi hak 

dan kewajibannya masing-masing. 

 

 

                                                             
5 Kasmir, Bank dan Lembaga, 87. 
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3. Jangka waktu 

     Setiap kredit memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini 

meliputi masa pengembalian kredit yang telah disepakati dan bisa 

dalam bentuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. 

4. Risiko 

     Karena adanya jangka waktu yang diberikan untuk 

mengembalikan kredit, maka tentunya terdapat resiko tidak dapat 

ditagih atau kredit macet. Semakin panjang suatu kredit maka akan 

semakin tinggi pula resiko yang dihadapi, begitu pula sebaliknya. 

Risiko yang terjadi akan menjadi tanggungan bank, baik yang tidak 

sengaja dilakukan oleh nasabah maupun yang disengaja dilakukan 

oleh nasabah. Seperti bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah 

tanpa ada unsur kesengajaan. 

5. Balas jasa 

     Balas jasa merupakan keuntungan yang diperoleh atas kredit 

yang telah diberikan kepada nasabah yang dikenal dengan sebutan 

bunga. Sedangkan bank dengan prinsip syariah balas jasanya 

ditentukan dengan bagi hasil dan margin.6 

 

 

 

                                                             
6 Ibid., 87-88. 
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C. Fungsi dan Manfaat Kredit  

     Kredit secara umum memberikan dampak dan akibat positif dalam 

kehidupan perekonomian suatu negara. Dalam kehidupan perekonomian 

yang sudah maju, maka bank sangat berperan yang dapat diibaratkan 

sebagai jantung yang dapat menentukan berkembang atau mundurnya 

perekonomian suatu negara melalui kebijakan kreditnya. Fungsi kredit 

secara umum yaitu:7 

1. Meningkatkan daya guna uang. 

2. Meningkatkan daya guna tenaga. 

3. Meningkatkan daya guna barang. 

4. Mengembangkan sumber daya manusia. 

5. Menciptakan dan meningkatkan lalulintas alur pembayaran. 

6. Membuka daerah yang terisolir. 

7. Meningkatkan semangat berusaha. 

8. Mempengaruhi harga. 

9. Meningkatkan lalu lintas barang. 

10. Mengurangi kesenjangan sosial. 

11. Meningkatkan hubungan internasional. 

 

                                                             
7 Noor, Manajemen Kredit, 101. 
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     Sedangkan manfaat dari pembeian kredit kepada nasabah adalah 

sebagai berikut:8 

1. Membiayai berbagai faktor produksi. 

2. Memberi kemudahan bagi yang layak memperolehnya. 

3. Memperoleh kepastian biaya (bunga, commitment fee, biaya 

administrasi). 

4. Memperoleh berbagai fasilitas lain. 

5. Mendapatkan privacy. 

6. Mengembangkan usaha jika lancer. 

7. Memperluas relasi. 

8. Menghindari risiko yang lebih berat. 

9. Meningkatkan kemampuan administrasi. 

D. Jenis-Jenis Kredit 

     Menurut Kasmir (2016) jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai 

aspek antara lain sebagai berikut:9 

1. Dilihat dari segi kegunaan 

a. Kredit investasi 

     Kredit yang digunakan untuk keperluan mengembangkan 

usaha atau membangun proyek/pabrik baru untuk kepentingan 

                                                             
8 Ibid., 114. 
9 Kasmir, Bank dan Lembaga, 90. 
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rehabilitasi. Seperti untuk keperluan membangun pabrik dan 

membeli mesin-mesin. 

b. Kredit modal kerja 

      Kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Seperti kredit 

modal kerja yang digunakan untuk membeli bahan baku. 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

a. Kredit produktif 

     Biasa digunakan untuk meningkatkan usaha produksi atau 

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau 

jasa. Seperti kredit yang digunakan untuk membangun pabrik 

yang nantinya akan menghasilkan barang. 

b. Kredit konsumtif 

      Kredit yang biasanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi 

secara pribadi yang tidak terdapat pertambahan barang dan jasa 

yang dihasilkan, karena digunakan oleh perorangan bukan 

badan usaha. Seperti kredit yang digunakan untuk membeli 

mobil, rumah, perabotan, dan lain-lain.10 

c. Kredit perdagangan 

     Kredit yang biasanya digunakan untuk membeli barang 

dagangan dan pembayarannya berasal dari penjualan barang 

                                                             
10 Ibid,. 
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tersebut. Kredit ini biasanya diberikan kepada agen-agen 

perdagangan, supplier yang akan membeli barang dalam jumlah 

besar. Seperti dalam pembelian barang melalui ekspor dan 

impor.11 

d. Dilihat dari segi jangka waktu 

1.) Kredit jangka pendek 

     Kredit yang biasanya kurang dari satu tahun atau paling 

lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan 

kerja. Seperti untuk kredit pertanian dan peternakan. 

2.) Kredit jangka menengah 

     Kredit yang jangka waktunya sekitar satu tahun sampai 

tiga tahun yang biasanya digunakan untuk investasi. Seperti 

kredit untuk pertanian jeruk atau peternakan kambing. 

3.) Kredit jangka panjang 

      Kredit yang masa pengembaliannya paling lama atau 

paling panjang. Kredit ini masa pengembaliannya lebih dari 

tiga tahun atau bahkan lebih dari lima tahun. Seperti untuk 

investasi perkebunanka karet, kelapa sawit, dan lain-lain. 

3. Dilihat dari segi jaminan 

a. Kredit dengan jaminan 

                                                             
11 Ibid., 91. 
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     Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan 

tersebut dapat berupa barang yang berwujud, barang tidak 

berwujud, dan jaminan orang. Sehingga kredit yang diberikan 

akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan debitur.12 

b. Kredit tanpa jaminan 

     Kredit yang diberikan tanpa suatu jaminan. Kredit ini 

diberikan dengan melihat dari prospek usaha, karakter, serta 

loyalitas atau nama baik debitur selama ini. 

c. Dilihat dari segi sektor usaha 

1.) Kredit pertanian, yaitu kredit yang diberikan untuk usaha 

pertanian yang dapat berupa kredit jangka pendek atau 

jangka panjang. 

2.) Kredit peternakan, yaitu kredit yang diberikan untuk jangka 

pendek seperti peternakan ayam, kambing, sapi, dll. 

3.) Kredit industri, yaitu kredit yang diberikan untuk 

membiayai industri kecil, menengah, atau besar. 

4.) Kredit pertambangan, yaitu kredit yang diberikan untuk 

usaha tambang seperti tambang emas aataupun minyak, dan 

biasanya diberikan dalam jangka panjang. 

                                                             
12 Ibid., 92. 
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5.) Kredit pendidikan, yaitu kredit yang diberikan untuk 

pembangunan sarana pendidikan ataupun kredit untuk para 

mahasiswa. 

6.) Kredit profesi, yaitu kredit yang diberikan kepada para 

professional seperti dokter, dosen, atau pengacara. 

7.) Kredit perumahan, kredit yang digunakan untuk membiayai 

pembangunan rumah atau pembelian rumah.13 

2.2.2 Pembiayaan Musyarakah 

A. Pengertian Musyarakah 

     Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua 

pihak atau lebih dengan tiap-tiap pihak memberikan modal dengan 

porsi masing-masing. Keuntungan yang diperoleh juga dibagi 

sesuai kesepakatan antara pihak yang bekerjasama atau biasanya 

disebut dengan bagi hasil.14 

      Menurut bahasa musyarakah berarti mencampur, yaitu 

mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak 

dapat terpisah antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan 

menurut fiqh arti dari musyarakah adalah kerjasama atas dasar ridho 

antara dua orang atau lebih dengan masing-masing mengeluarkan 

modal dalam ukuran yang tertentu dimana modal tersebut dikekola 

                                                             
13 Ibid,. 
14 Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 95. 
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untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagi 

keuntungan tersebut sesuai modal yang diberikan.15 

B. Rukun Musyarakah 

     Pada pembiayaan pasti terdapat syarat yang harus dipenuhi agar 

akad pembiayaan yang akan digunakan dapat terpenuhi. Dalam 

pembiayaan musyarakah rukun-rukun yang harus dipenuhi yaitu:16 

1. Ijab-kabul (sighah) yaitu kesepakatan antara dua belah pihak yang 

bekerjasama. 

2. Dua pihak yang berakad (‘aqidani) dan memiliki keahlian 

mengelola modal. 

3. Objek akad (mahal) atau ma’qud alaihi yaitu modal atau 

pekerjaan. 

4. Nisbah bagi hasil. 

C. Jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah 

Jenis-jenis pembiayaan musyarakah antara lain yaitu:17 

1. Musyarakah Pemilikan 

     Musyarakah ini terjadi karena adanya warisan, wasiat atau 

kondisi yang mengakibatkan kepemilikan asset dimiliki oleh dua 

                                                             
15 Karmaen Perwaatja Dan Muhammad Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, 

(Yogyakarta: Versia Grafika, 1992), 23. 
16 Naf’an, Pembiayaan Musyarakah, 98. 
17 Ibid., 100. 
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orang atau lebih dan asset yang dimiliki harus dibagi begitupun 

juga keuntungan yang dihasilkan. 

      Untuk menjaga kerjasama maka jika akan mengambil 

keputusan maka semua pihak harus menyetujui, tidak boleh jika 

salah satu pihak tidak mengetahui atau menyetujui. Biasanya 

musyarakah ini bersifat sukarela atau asset dimiliki bersama dan 

bersifat tidak sukarela atau asset tidak dapat dibagi sehingga harus 

dimiliki bersama. 

2. Musyarakah Akad (Kontrak) 

     Musyarakah ini terjadi karena kesepakatan dua pihak atau 

lebih untuk bekerjasama dengan menanamkan modal masing-

masing dan keuntungan serta kerugian ditanggung bersama. Akad 

musyarakah ini dibagi menjadi lima, yaitu:18 

a. Syirkah a-‘Inan 

b. Syirkah Mufawadhah 

c. Syirkah A’maal 

d. Syirkah Wujuh 

e. Syirkah al-Mudharabah 

D. Aplikasi dalam Perbankan 

     Pembiayaan musyarakah biasanya digunakan bank untuk 

membiayai usaha yang telah berjalan agar usaha tersebut berkembang. 

                                                             
18 Ibid., 101. 
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Sehingga pembiayaan musyarakah juga dapat dikatakan sebagai 

pembiayaan yang biasanya digunakan oleh para pengusaha sebagai 

tambahan modal. Aplikasi pembiayaan musyarakah dalam perbankan 

biasanya yaitu:19 

1. Pembiayaan Proyek 

      Pembiayaan musyarakah digunakan untuk pembiayaan proyek 

dimana antara nasabah dan bank sama-sama menyetorkan modal 

untuk membiayai suatu proyek. Setelah proyek selesai nasabah 

akan mengembalikan modal yang telah diberikan bank dengan 

bagi hasil yang telah disepakati. 

2. Modal Ventura 

     Pembiayaan musyarakah digunakan untuk investasi dalam 

skema modal ventura dimana penanaman modal dalam jangka 

waktu tertentu dan setelahnya bank akan menjual bagian sahamya 

baik secara singkat ataupun bertahap. 

  

 

 

 

 

 

                                                             
19 Ibid., 102. 
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     Sedangkan untuk skema pembiayaan musyarakah dalam perbankan 

adalah sebagai berikut:20 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Skema Pembiayaan Musyarakah 

     Dari skema di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan 

musyarakah setiap mitra akan menyetorkan modalnya. Bank akan 

memberikan modal sedangkan nasabah akan memberikan modal serta 

skill yang dimiliki untuk menjalankan usaha. Dan setelah usaha 

                                                             
20 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara, 

(Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 51. 
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berjalan maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan 

yang telah ditentukan. 

E. Standarisasi Akad dalam Pembiayaan Musyarakah 

      Dalam setiap permohonan pembiayaan musyarakah bank wajib 

memberitahu nasabah mengenai bagaimana syarat-syarat dari 

pembiayaan itu sendiri. Karena nantinya untuk mengetahui esensi 

pembiayaan yaitu kerjasama investasi antara bank dengan nasabah, 

cara perhitungan bagi hasil, profit sharing atau revenue sharing, dan 

lain-lain. Selain itu bank akan meminta nasabah untuk mengisi 

formulir pendaftaran yang berisi:21 

1. Usaha yang akan dibiayai bank 

2. Jumlah modal yang diinginkan 

3. Jangka watu investasi 

     Untuk proses permohonan pembiayaan maka bank melakukan 

analisis yaitu:22 

1. Kelengkapan persyaratan administrasi 

2. Aspek hukum 

3. Aspek personal 

4. Aspek usaha yaitu manajemen, keuangan, produksi dan 

pemasaran. 

                                                             
21 Ibid., 104. 
22 Ibid,. 
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     Setelah semua persyaratan dipenuhi maka bank dan nasabah 

akan menandatangani kontrak dengan ketentuan:23 

1. Tanggal dan tenpat melakukan akad. 

2. Definisi dan efensiasi pembiayaan musyarakah. 

3. Usaha yang akan dibiayai. 

4. Posisis nasabah dan bank sebagai pemiliki modal. 

5. Hak dan kewajiban bank serta pengelola modal. 

6. Investasi yang ditanamkan . 

7. Jumlah uang/modal yang akan diinvestasikan untuk tiap pihak. 

8. Jangka waktu pembiayaan. 

9. Bagi hasil disepakati dan kerugian ditanggung berdasarkan 

sharing modal dan tidak dapat berubah selama kerjasama. 

10. Metode perhitungan dengan profit sharing dan revenue 

sharing. 

11. Status penjamin pembiayaan revenue sharing. 

12. Cara perhitungan dan faktor yang mempengaruhi nilai 

pendapatan bagi hasil. 

13. Contoh perhitungan bagi hasil. 

14. Tata cara pembayaran. 

15. Kondisi tertentu yang akan mempengaruhi investasi, yaitu:24 

                                                             
23 Ibid,. 
24 Ibid., 109.  
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a. Biaya pembuatan akad yaitu biaya notaris dan pihak yang 

akan menanggung. 

b. Biaya operasional ditanggung bersama. 

c. Semua pihak dilarang menggunakan modal untuk 

kepentingan pribadi. 

d. Pengelola harus mematuhi hukum syariah dan hukum 

positif yang berlaku. 

2.2.3 Dana Pihak Ketiga (DPK) 

A. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK) 

     Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang 

himpun dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito. 

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

syariah (Pasal 1) dijelaskan jika simpanan adalah dana yang 

dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau USS 

berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk giro, 

tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.25 

 

 

 

                                                             
25 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 

(Pasal 1), 5.  
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B. Jenis Dana Pihak Ketiga (DPK) 

     Dana-dana masyarakat yang disimpan di bank merupakan 

sumber dana yang terbesar yang diandalkan bank dan terdiri 

dari tiga jenis, yaitu:26 

1. Tabungan 

     Tabungan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan adalah simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu 

yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet 

giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

     Dalam perbankan syariah tabungan disebut dengan 

wadiah atau titipan yang dibagi menjadi dua yaitu wadiah 

yad-dhamanah adalah titipan yang selama belum 

dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh 

penerima titipan, jika dari hasil pemanfaatan diperoleh 

keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. 

Dan yang kedua yaitu wadiah yad-amanah adalah penerima 

titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut 

sampai si penitip mengambil kembali titipannya.27 

                                                             
26 Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim , Akuntansi Perbankan Syariah 

Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), Cet 3, 94. 
27 Ibid., 52. 
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     Tabungan wadiah merupakan produk pendanaan berupa 

simpanan nasabah dalam bentuk rekening tabungan (saving 

account).28 Tabungan wadiah hanya bisa diambil 

menggunkan kartu kredit, ATM, atau langsung ke teller 

tanpa dipungut biaya. Tabungan ini tidak dapat diambil 

menggunakan cek seperti giro wadiah. Sedangkan untuk 

tabungan mudharabah jenis simpanan dimana bank dapat 

mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening 

investasi berdasarkan bagi hasil yang disepakati bersama. 

Untuk tabungan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu 

karena adanya kesepakatan jangka waktu yang telah 

ditentukan. 

2. Giro 

      Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, 

dan sarana perintah pembayaran yang lainnya atau dengan 

pemindahbukuan. Dalam perbankan syariah mekanisme giro 

dibagi menjadi dua yaitu giro wadiah dan giro 

mudharabah.29 

 

                                                             
28 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, 115. 
29 Yaya, Akuntansi Perbankan, 97. 
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a. Giro Wadiah 

     Giro wadiah adalah giro yang harus mengikuti fatwa 

DSN tentang wadiah. Akad wadiah yaitu penitipan dana 

dengan ketentuan penitip dana memberi izin bank untuk 

memanfaatkan dana yang dititipkannya dan bank wajib 

mengembalikannya jika penitip memintanya. Untuk 

keuntungan atas pengelolaan dana titipan tersebut 

menjadi milik bank, karena pada prinsipnya tidak ada 

bonus yang diberikan bank kepada pemilik dana. 

b. Giro Mudharabah 

     Giro mudharabah adalah cara penghimpunan dana 

melaui produk giro yang menggunakan akad 

mudharabah. Giro mudharabah juga harus mengikuti 

fatwa DSN tentang mudharabah.30 

3. Deposito 

     Deposito merupakan salah satu produk pendanaan pada 

bank syariah dengan prinsip mudharabah. Deposito sendiri 

adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau 

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu berdasarkan akad antara nasabah dengan pihak bank 

                                                             
30 Ibid., 99.  
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syariah atau unit usaha syariah.31 Dalam pembagiannya 

deposito dibagi menjadi dua, yaitu:32 

1.) Deposito atau Investasi Umum (Tidak Terikat) 

     Adalah simpanan depositi berjangka (biasanya satu 

bulan keatas) dalam rekening investasi umum dengan 

prinsip mudharabah al-muthlaqah dimana bank 

memiliki kebebasan mutlak dalam pengeloaan investasi. 

Untuk bagi hasil dan jangka waktu akan disepakati 

antara kedua belah pihak. 

2.) Deposito atau Investasi Khusus (Terikat) 

     Adalah simpanan dalam rekening investasi khusus 

dengan prinsip mudharabah al-muqayyadah yaitu bank 

akan menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek 

tertentu yang diinginkan nasabah. Jangkan waktu dan 

bagi hasil akan disepkati antara kedua belah pihak. 

2.2.4 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

A. Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR) 

     Capital adequacy ratio (CAR) adalah kecukupan modal 

yang menunjukan kemampuan bank dalam mempertahankan 

modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank 

                                                             
31 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, 5. 
32 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, 118. 
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dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan 

mengontrol risiko-risiko yang timbul dan dapat berpengaruh 

terhadap besarnya modal bank.33 

     Kecukupan modal merupakan faktor yang penting dalam 

mengembangkan usaha bank dan menampung resiko 

kerugian. Capital adequacy ratio (CAR) harus selalu 

dipertahankan oleh setiap bank sebagai proposi tertentu dari 

total aktiva tertimbang (ATMR) menurut resiko, atau secara 

sistematis: 

Capital Adequacy Ratio (CAR) =  Modal  X 100%  

               ATMR 

     Aktiva tertimbang menurut risiko yaitu total masing-

masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing 

bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang berisiko diberi bobot 

0% dan yang berisiko diberi bobot 10%.34 

     Sedangkan bila membandingkan modal dengan dana pihak 

ketiga dapat diukur dengan:35 

𝐶𝐴𝑅 =
Modal dan Cadangan

Giro + Deposito + tabungan
= 12% 

                                                             
33 Mudrajad Kuncoro Suhardjono, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: 

BPFE, 2002), 562. 
34 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 250. 
35 Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah, (Yogyakarta: LPP STIM YKPN, 2014),525. 
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     Rasio modal dari perhitungan di atas dikatakan sehat jika 

simpanan cukup 12%. Rasio antara modal dan simpanan 

masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva 

yang mengandung risiko. Sehingga modal harus dilengkapi 

dengan cadangan modal. 

B. Faktor Penilaian Capital Adequacy Ratio (CAR) 

     Penilaian tingkat kesehatan bank mencangkup penilaian 

terhadap faktor-faktor CAMELS atau permodalan (capital), 

kualitas asset (asset quality), manajemen (management), 

rentabilitas (earning), likuiditas (liquidity), sensitivitas terhadap 

resiko pasar (sensitivity to market risk). Penilaian pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif faktor pemodalan antara lain dilakukan 

melalui penilaian terhadap komponen-komponen yang terdiri 

dari:36 

1. Kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal 

minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku. 

2. Komposisi permodalan. 

3. Trend kedepan/proyek KPMM. 

4. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan 

dengan modal bank. 

                                                             
36 Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004. 



33 
 

5. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan 

modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan). 

6. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan 

usaha. 

7. Akses kepada sumber permodalan. 

8. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan 

permodalan bank. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

     Ketika melakukan penelitian maka penulis akan menyertakan kajian terdahulu 

atau penelitian yang telah dilakukan untuk memperkuat bahwa penelitian yang 

dilakukan belum pernah diteliti oleh orang lain. Berikut merupakan deskripsi 

penelitian terdahulu yang dapat dilihat dari tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Temuan 

1. Rianda (2011) 37 Pengaruh Tingkat 

Perkembangan Dana 

Pihak Ketiga (DPK) 

Terhadap Pembiayaan 

Musyarakah Tahun 

2005-2010 Pada Bank 

Syariah Mandiri 

Perkembangan 

DPK berpengaruh signifikan 

terhadap penyaluran pembiayaan 

musyarakah di Bank Syariah 

Mandiri. 

 

 

2. Annisa dan 

Fernanda (2017) 38 

Pengaruh DPK, NPF, 

Dan ROA Terhadap 

DPK tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pembiayaan 

                                                             
37 Rianda, “Pengaruh Tingkat Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap 

Pembiayaan Musyarakah Tahun 2005-2010 Pada Bank Syariah Mandiri”, Skripsi, (Jakarta: Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011). 
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Pembiayaan 

Mudharabah dan 

Musyarakah Pada Bank 

Syariah Mandiri 

Periode 2011-2015 

mudharabah dan musyarakah di 

Bank Mandiri Syariah. 

CAR mempunyai pengaruh yang   

signifikan terhadap pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah di 

Bank Syariah Mandiri. 

NPF tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah di 

Bank Syariah Mandiri. 

ROA tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah di 

Bank Syariah Mandiri. 

3. Septiani (2017) 39 Pengaruh DPK, CAR, 

dan ROA Terhadap 

Pembiayaan 

Musyarakah (Studi 

Kasus Pada Bank 

Umum Syariah Di 

Indonesia Periode 

2011-2015) 

Berdasarkan uji parsial DPK 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap pembiayaan 

musyarakah pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

Berdasarkan uji parsial CAR 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap pembiayaan 

musyarakah di Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

Berdasarkan uji parsial ROA 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pembiayaan 

musyarakah pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

4. Fitriah (2014) 40 Pengaruh DPK, Modal 

Sendiri, Nisbah Bagi 

Hasil, LAR, dan CAR 

DPK memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

pembiayaan musyarakah pada 

                                                                                                                                                                              
38 Suci Annisa, Dedi Fernanda, “ Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA Terhadap Pembiayaan 

Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015”, Jurnal Ekonomi dan 

Bisnis Dharma Andalas Vol 19 no 2, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas, 

2017). 
39 Arfi Septiani, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 

Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah (Studi Kasus 

Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)”, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017). 
40 Nurul Luluk Fitriah, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, Nisbah Bagi Hasil, 

LAR dan CAR Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, Karya 

Ilmiah, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS, 2014). 



35 
 

Terhadap Pembiayaan 

Musyarakah Pada Bank 

Umum Syariah Di 

Indonesia 

Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

Modal sendiri tidak memiliki 

pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap pembiayaan 

musyarakah pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

Nisbah bagi hasil memiliki 

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pembiayaan 

musyarakah pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

LAR memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

pembiayaan musyarakah pada 

Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

CAR memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

pembiayaan musyarakah pada 

Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

5. Chyntia dan 

Thohari (2018) 41 

Pengaruh Dana Pihak 

Ketiga Dan Non 

Performing Financing 

Terhadap Pembiayaan 

Musyarakah Di Bank 

Syariah Mandiri KCP 

Medan Sukaramai 

Secara uji parsial DPK 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap pembiayaan 

musyarakah di Bank Syariah 

Mandiri KCP Medan Sukaramai. 

Secara uji parsial NPF 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pembiayaan 

musyarakah di Bank Syariah 

Mandiri KCP Medan Sukaramai. 

 

     Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari variabel yang 

diteliti, yaitu peneliti menggunakan dua variabel independen yang terdiri dari dana 

                                                             
41 Debbu Chyntia, Ayu Azillah Thohari, “ Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing 

Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Sukaramai”, 

Jurnal Pendidikan Sosial Homaniora Vol. 3, No.11, (Medan: Universitas Muslim Nusantara Al-

Wasliyah Progam Studi Akuntansi, 2018). 
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pihak ketiga dan capital adequacy ratio serta variabel dependen, yaitu pembiayaan 

musyarakah. Selain itu peneliti juga menggunakan data sekunder dengan skop yang 

lebih luas yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia dan rentang waktu yang lebih 

panjang yaitu tahun 2013-2017. 

2.3 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Skema hubungan variabel X dan Y 

     Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan musyarakah 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh dana pihak ketiga. Jika 

dana pihak ketiga meningkat maka pembiayaan musyarakah mengalami 

peningkatan. Pembiayaan musyarakah juga dipengaruhi oleh capital adequacy 

ratio. Jika capital adequacy ratio meningkat maka pembiayaan musyarakah 

meningkat. Selain itu, dana pihak ketiga dan capital adequacy ratio secara 

Dana Pihak Ketiga 

(X1) 

Capital Adequacy 

Ratio 

(X2) 

 

Pembiayaan 

Musyarakah (Y) 

Ha₁ 

Ha₂ 

Ha₃ 
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bersama-sama mempengaruhi pembiayaan musyarakah. Jika dana pihak ketiga 

dan capital adequacy ratio meningkat maka pembiayaan musyarakah 

meningkat. 

2.4 Pengajuan Hipotesis 

     Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, sebelum 

jawaban yang empirik dengan data.42 

A. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan 

Musyarakah 

      Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah 

kepada Bank Syariah dan/atau USS ( Unit Usaha Syariah) berdasarkan 

akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu.43 Sedangkan pembiayaan musyarakah adalah 

akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan tiap-tiap pihak 

memberikan modal dengan porsi masing-masing. Keuntungan yang 

                                                             
42 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 96. 
43 Undang-Undang Republik Indonesia, 5.  
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diperoleh juga dibagi sesuai kesepakatan antara pihak yang bekerjasama 

atau biasanya disebut dengan bagi hasil.44 

     Menurut Warjiyo (2004) dana pihak ketiga (DPK) merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kredit45 dan berdasarkan 

penelitian Fitriah (2014) dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap pembiayaan.46 Semakin besar dana pihak 

ketiga (DPK) maka akan semakin besar pembiayaan yang dikeluarkan dan 

semakin kecil dana pihak ketiga (DPK) maka semakin kecil pembiayaan 

yang diberikan. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ho₁ : Dana pihak ketiga (DPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

  pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

Ha₁ : Dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap 

  pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

B. Pengaruh Capital Adequa Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan 

Musyarakah 

     Capital adequa ratio (CAR) adalah kecukupan modal yang yang 

menunjukan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang 

mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, 

mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul dan dapat 

                                                             
44 Naf’an, Pembiayaan Musyarakah, 95. 
45 Warjiyo, Mekanisme Transmisi Kebijakan, 17. 
46 Fitriah, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, Nisbah Bagi Hasil, LAR dan CAR 

Terhadap Pembiayaan Musyarakah. 
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berpengaruh terhadap besarnya modal bank.47 Sedangkan pembiayaan 

musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan tiap-

tiap pihak memberikan modal dengan porsi masing-masing. Keuntungan 

yang diperoleh juga dibagi sesuai kesepakatan antara pihak yang 

bekerjasama atau biasanya disebut dengan bagi hasil.48 

     Menurut Warjiyo (2004) capital adequacy ratio (CAR) merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kredit49 dan 

berdasarkan penelitian  Septiani (2017) capital adequacy ratio (CAR) 

berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan.50 Semakin besar 

capital adequacy ratio (CAR) maka akan semakin besar pembiayaan yang 

dikeluarkan dan semakin kecil capital adequacy ratio (CAR) maka 

semakin kecil pembiayaan yang dikeluarkan. Sehingga peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ho₂ : Capital adequacy ratio (CAR) tidak berpengaruh signifikan  terhadap 

  pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

Ha₂ : Capital adequacy ratio (CAR)  berpengaruh signifikan  terhadap 

  pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

 

                                                             
47 Suhardjono, Manajemen Perbankan, 562. 
48 Naf’an, Pembiayaan Musyarakah, 95. 
49 Warjiyo, Mekanisme Transmisi Kebijakan, 17. 
50 Septiani, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return 

On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah. 
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C. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

terhadap Pembiayaan Musyarakah 

     Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah 

kepada Bank Syariah dan/atau USS (Unit Usaha Syariah) berdasarkan akad 

wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah 

dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu.51 Capital adequa ratio (CAR) adalah kecukupan modal yang 

yang menunjukan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang 

mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, 

mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul dan dapat 

berpengaruh terhadap besarnya modal bank.52 Pembiayaan musyarakah 

adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan tiap-tiap pihak 

memberikan modal dengan porsi masing-masing. Keuntungan yang 

diperoleh juga dibagi sesuai kesepakatan antara pihak yang bekerjasama 

atau biasanya disebut dengan bagi hasil.53 

     Hubungan antara dana pihak ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio 

(CARP) terhadap pembiayaan musyarakah adalah semakin besar dana 

pihak ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio (CAR) maka pembiayaan 

yang diberikan akan semakin besar dan semakin kecil dana pihak ketiga 

                                                             
51 Undang-Undang Republik Indonesia, 5.  
52 Suhardjono, Manajemen Perbankan, 562. 
53 Naf’an, Pembiayaan Musyarakah, 95. 
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(DPK) dan capital adequacy ratio (CAR) maka akan semakin kecil 

pembiayaan yang diberikan. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho₃ : Dana pihak ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio (CAR) secara 

  bersama-sama tidak berpengaruh signifiksn terhadap pembiayaan 

   musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

Ha₃ : Dana pihak ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio (CAR)  secara 

  bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan 

   musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

     Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian agar 

peneliti memperoleh data yang sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan 

penelitian. Adapun rancangan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif yaitu dengan berbentuk angka dan analisis statistik.1 

     Metode penelitian kuantitatif biasa disebut dengan metode tradisional, karena 

metode ini sudah lama digunakan. Disebut kuantitatif karena data penelitian yang 

digunakan berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode 

penelitian kuantitatif adalah metode yang dapat didefinisikan sebagai metode 

penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi 

atau sampel tertentu, sedangkan untuk pengumpulan data dengan menggunakan 

instrumen penelitian untuk data primer dan untuk data sekunder menggunakan 

dokumen, analisis data dengan statistik, dan dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.2 

 

                                                             
1 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS, (Ponorogo, STAIN Po Press, 2012), Cet 1, 59. 
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 

2015), 80. 
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3.2 Jenis Data Penelitian 

     Data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang dapat dijadikan 

bahan untuk menyusun suatu informasi. Data yang ditinjau dari aspek waktu 

dapat digolongkan sebagai berikut:3 

A. Data time series adalah data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang 

dapat menggambarkan keadaan atau karateristik obyek pada saat penelitian 

dilakukan. 

B. Data cross section adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu yang 

dapat menggambarkan perkembangan suatu kejadian atau kegiatan tertentu. 

C. Data panel adalah data yang terdiri dari variabel-variabel yang dikumpulkan 

menurut urutan waktu dalam rentang waktu tertentu pada sejumlah individu 

atau kategori. Data panel juga dapat di katakana sebagai gabungan dari data 

time series dan cross section. 

     Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data panel, karena laporan 

keuangan yang digunakan merupakan laporan keuangan tahunan milik delapan 

Bank Umum Syariah di Indonesia dengan kurun waktu lima tahun yang telah di 

audit. Selain itu, alasan menggunakan data panel adalah dalam perbankan syariah 

bank syariah yang berdiri paling lama belum cukup untuk memenuhi minimal 

data penelitian yaitu 30 data. Sehingga digunakan data panel agar memenuhi 

kriteria minimal data penelitian. 

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

Pustaka Felicha, 2016), 7. 
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3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

A. Variabel Penelitian 

     Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.4 Dalam penelitian ini ada 

beberapa variabel yang dibahas yang meliputi variabel independen dan 

variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya variabel lain dalam hal ini adalah variabel dependen.5 Adapun 

variabel independen dalam penelitian ini yaitu dana pihak ketiga (X1) dan 

capital adequacy ratio (X2). Sedangkan variabel dependen yaitu variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel lain, yang 

kemudian disebut dengan variabel independen.6 Adapun variabel dependen 

dalam penelitian ini yaitu pembiayaan musyarakah (Y). 

B. Definisi Operasional Variabel 

1.)  Dana Pihak Ketiga 

     Dana pihak ketiga  adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada 

Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) berdasarkan akad 

wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah 

                                                             
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 38. 
5 Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik, 11. 
6 Ibid., 11. 
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dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu.7 Dalam penelitian ini dana pihak ketiga diukur dengan rumus:8 

         

 

2.)  Capital Adequacy Ratio 

     Capital adequacy ratio (CAR) adalah kecukupan modal yang yang 

menunjukan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang 

mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, 

mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul dan dapat 

berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Dalam penelitian ini CAR 

diukur dengan rumus:9 

                   

 

Keterangan: 

ATMR : Aset tertimbang menurut risiko 

3.) Pembiayaan Musyarakah 

     Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau 

lebih dengan tiap-tiap pihak memberikan modal dengan porsi masing-

masing. Keuntungan yang diperoleh juga dibagi sesuai kesepakatan antara 

                                                             
7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (Pasal 

1), 5.  
8 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Edisi Ke 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2009), 49. 
9 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 250. 

DPK= Giro + Depososito + Tabungan 

𝐶𝐴𝑅 =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑇𝑀𝑅
𝑥 100% 
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pihak yang bekerjasama atau biasanya disebut dengan bagi hasil.10 

Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang berbasis bagi hasil 

sehingga dalam menentukan bagi hasil pembiayaan musyarakah yang 

diterima menggunakan cara profit sharing dan revenue sharing. Dalam 

penelitian ini pembiayaan musyarakah diukur dengan pembiayaan 

musyarakah yang disalurkan oleh bank syariah dalam satu tahun.  

3.4 Populasi dan Sampel 

A.  Populasi  

     Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.11 Populasi 

berhubungan dengan datanya, bukan orang maupun benda. Populasi 

merupakan totalitas dari seluruh nilai, baik hasil menghitung ataupun 

pengukuran kuantitatif dan kualitatif pada karateristik tertentu mengenai 

sekumpulan objek yang lengkap. Sehingga dapat dikatakan bahwa populasi 

adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi 

syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.12 

                                                             
10 Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 95. 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 80. 
12 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), 8. 
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     Dalam penelitian ini peneliti menggunakan populasi seluruh data laporan 

keuangan tahunan milik tiga belas Bank Umum Syariah di Indonesia yang 

telah di audit oleh auditor independen. 

B.  Sampel 

     Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Arti lain dari sampel adalah kumpulan dari unsur atau 

individu yang merupakan bagian dari populasi. Pengambilan sampel 

dilakukan karena keterbatasan dana, waktu, dan tenaga peneliti.13 Sampel 

merupakan sebagian dari populasi yang apabila diambil dengan benar, 

merupakan representasi dari populasi.14 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Dimana peneliti menentukan pengambilan sampel 

dengan cara menetapkan ciri-ciri yang khusus sesuai dengan tujuan 

penelitian.15  Kriteria sampling pada penelitian ini adalah Bank Umum 

Syariah yang menerbitkan laporan keuangan dan highlight rasio keuangan 

secara konsisten selama tahun 2013-2017. Sedangkan untuk kriteria 

pengambilan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1. 

 

 

                                                             
13 Ibid., 81. 
14 Abdul Rozak, Pengantar Statistika (Malang: Intimedia, 2012), 4. 
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 85. 
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Tabel 3.1 

Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian 

No Keterangan Jumlah 

1. Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia 13 

2. Bank Umum Syariah yang tidak menerbitkan laporan 

keuangan dan highlight rasio keuangan selama tahun 

2013-2017 

2 

3. Bank Umum Syariah dengan laporan keuangan yang 

tidak terdapat pembiayaan musyarakah 

3 

4. Bank Umum Syariah yang telah memenuhi kriteria 

dari sampel 

8 

Sumber: website masing-masing bank syariah 

     Berdasarkan tabel diatas dengan teknik purposive sampling di dapatkan 

jumlah sampel 8 bank. Sedangkan daftar sampel penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

No. Nama Bank Sumber Data 

1. BCA Syariah www.bcasyariah.co.id 

2. BNI Syariah www.bnisyariah.co.id 

3. BRI Syariah www.brisyariah.co.id 

4. Syariah Mandiri www.syariahmandiri.co.id 

5. Muamalat www.bankmuamalat.co.id 

6. Panin Syariah www.paninbanksyariah.co.id 

7. Mega Syariah www.megasyariah.co.id 

8. Bukopin Syariah www.syariahbukopin.co.id 
    Sumber: website bank syariah 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

     Jenis data yang diperoleh dalam penelitian sangat berpengaruh dalam 

melalukan analisis data penelitian nantinya. Sedangkan untuk sumber data 

http://www.bcasyariah.co.id/
http://www.bnisyariah.co.id/
http://www.brisyariah.co.id/
http://www.syariahmandiri.co.id/
http://www.bankmuamalat.co.id/
http://www.paninbanksyariah.co.id/
http://www.megasyariah.co.id/
http://www.syariahbukopin.co.id/
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merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam 

menggunakan atau memahami sumber data maka akan berpengaruh pada hasil 

yang diharapkan. Maka dari itu peneliti harus mampu memahami sumber data 

mana yang harus digunakan dalam penelitian.16 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

dokumen, publikasi, laporan penelitian dari dinas atau instansi maupun sumber 

data lainnya yang menunjang. Data sekunder biasanya dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpulan data atau instansi yang nantinya akan dipublikasikan ke 

masyarakat.17 

     Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan data 

sekunder, karena data yang diperlukan merupakan laporan keuangan. Sehingga 

peneliti menggunakan data tidak langsung atau tidak dari nasabah ataupun 

pegawai bank, melainkan dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dari 

delapan Bank umum Syariah (BUS) dan bersumber dari situs atau website Bank 

Umum Syariah tersebut. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh dan alat yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya. Teknik pengumpulan 

data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan 

                                                             
16 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif 

dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran, 

(Jakarta: Kencana, 2015), 129. 
17 Ibid., 13. 
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utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat 

dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Jika dari 

setting-nya data dapat ditemukan dengan cara alamiah, laboratorium, 

eksperimen, di jalan, dan lain-lain. Sedangkan dari caranya maka dapat dilakukan 

dengan wawancara, obervasi dan angket.18 Dalam penelitian ini cara peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan 

dokumentasi. 

A. Observasi 

     Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang yang mempunyai ciri 

yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lain 

karena observasi tidak hanya terbatas dengan orang saja, melainkan juga 

obyek-obyek alam yang lainnya. Observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Proses yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan. Teknik 

pengumpulan data dengan metode ini biasanya digunakan untuk mengamati 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang 

diamati tidak terlalu besar.19 

     Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengamati trend dari 

pembiayaan musyarakah, dana pihak ketiga, dan capital adequacy ratio pada 

tahun 2013-2017 yang terdapat pada Bank Umum Syariah. 

                                                             
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 137. 
19 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: ALFABETA, 2010), 234. 



51 
 

B. Dokumentasi  

     Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam metodologi penelitian sosial yang digunakan untuk menelusuri data 

historis. Sebagian data yang digunakan biasanya dalam bentuk surat-surat, 

catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dan sebagainya. Sifat utama dari 

data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang 

kepada peneliti untuk hal-hal yang telah silam.20 

     Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-

data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran 

tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. 

Teknik ini berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih 

dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, 

menafsirkan dan menghubung-hubungkan dengan fenomena lain.21 

     Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk menyimpulkan dan 

mendokumentasikan laporan keuangan tahunan yang terdapat pada Bank 

Umum Syariah untuk mengetahui mengenai pembiayaan musyarakah, dana 

pihak ketiga, dan capital adequacy ratio. 

 

 

                                                             
20 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan 

Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,, (Jakarta: KENCANA, 2005), 154. 
21 Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: Rajawali 

Pres, 2013), 152. 
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3.7 Metode Analisis Data 

     Penelitian kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai 

apa yang ingin diketahui.22 Dalam penelitian kuantitatif analisis data yang 

digunakan yaitu untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis dari 

rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian.  

     Analisis data dalam penelitian ini mulanya dilakukan analisis statistik 

deskriptif untuk melihat trend data dari hasil pengumpulan data yang dilihat 

berdasarkan mean, nilai maksimal, nilai minimal, dan standart deviasi. 

Sedangkan untuk alat analisis untuk melihat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi linier berganda. Namun 

sebelum dilakukan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian 

asumsi klasik. 

A. Uji Asumsi Klasik 

     Uji asumsi klasik adalah uji  yang digunakan untuk mengetahui apakah 

data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis dan untuk menjawab 

hipotesis penelitian.23 Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi: 

1.) Uji Normalitas 

     Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan 

metode statistika parametrik di mana secara umum skala datanya 

                                                             
22 Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 105. 
23 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 92. 
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menggunakan interval atau rasio dan  distribusi data populasinya harus 

memenhi asumsi normal.24 

     Prinsip uji distribusi normal adalah membandingkan antara distribusi 

data yang didapatkan dan distribusi normal. Jika hasil menunjukan tidak 

ada perbedaan antara kedua distribusi tersebut (p > 0,05) maka data 

penelitian normal. Tujuan dari uji normalitas yaitu untuk mengetahui 

apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak, karena data yang 

baik adalah data yang berdistrubusi normal. Dalam penelitian ini uji 

normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov untuk menguji setiap 

data variabel apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Apabila 

nilai probabilitias > 0,05 maka data berdistribusi  normal, sedangkan jika 

nilai probabilitas < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.25 

2.) Uji Autokorelasi 

     Uji ini bertujuan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya korelasi 

diantara data pengamatan. Data pengamatan yang mengandung 

autokorelasi dapat berdampak pada hasil penelitian di mana, autokorelasi 

pada data dapat menyebabkan penaksiran menjadi tidak efisien karena 

mempunyai varians yang tidak minimum, uji T dan uji F yang digunakan. 

Karena akan memberikan kesimpulan yang salah, serta penaksiran akan 

                                                             
24 Retno Widyaningrum, Statistika, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 20. 
25 Imam Gunawan, Pengantar Statistika , 92. 
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memberikan gambaran yang menyimpang dari kondisi populasi yang 

sebenarnya.26 

     Konsekuensi dari adanya autokorelasi khususnya dalam model  regresi 

adalah yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai 

variabel dependen pada variabel independen tertentu. Untuk mendetekasi 

autokorelasi dapat dilakukan melalui uji Durbin-Watson. Kriteria 

pengujian Durbin-Watso dapat dilihat pada tabel 3.3.27 

Tabel 3.3 

Kriteria Pengujian Autokorelasi 

Durbin-Watson Simpulan 

Jika dU ≤ dW≤ (4-dU) Tidak ada Autokorelasi 

Jika dW ≤ dL Ada Autokorelasi Positif 

Jika dW ≥ (4-dL) Ada Autokorelasi Negatif 

Jika dU ≤ dW ≤ dL atau (4-dU) ≤ dW≤ (4-

dL) 

Autokorelasi Tidak Dapat 

Ditentukan 

  

3.) Uji Multikolonieritas 

     Uji multikolonieritas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis 

kausalitas (regresi). Multikolonieritas dapat dideteksi dengan menghitung 

koefisien korelasi ganda dan membandingkannya dengan koefisien 

korelasi antar variabel bebas. Uji ini digunakan untuk mengetahui 

kesalahan standar estimasi model dalam penelitian. Akibat yang muncul 

                                                             
26 Elvinarno Ardianto, Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan 

Kualitatif, (Bandung: Simbiosa Rekatama, 2010), 190. 
27 Imam Gunawan, Pengantar Statistika , 100. 
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jika model regresi berganda memliliki multikolonieritas yaitu kesalahan 

standar estimasi akan meningkat dengan bertambahnya variabel eksogen 

yang masuk pada model. Sehingga signifikansi yang digunakan akan 

menolak hipotesis nol akan semaking besar. Untuk menguji 

multikolonieritas dengan menggunakan patokan nilai VIF dan Tolerance. 

Dalam melihat kasus multikolonieritas adalah dengan melihat VIF dan 

Tolerance. Apabila VIF  suatu model < 10 dan Tolerance > 0,1 maka 

model tersebut dinyatakan bebas dari masalah multikolonieritas. Jika nilai 

VIF > 10 dan Tolerance < 0,1 maka terjadi multikolonieritas.28 

4.)  Uji Heterokedastisitas 

     Heterokedastisitas adalah varians variabel dalam model yang tidak 

sama. Konsekuensi heterokedastisitas dalam model regresi merupakan 

penaksir yang diperoleh secara tidak efisien., baik dalam sampel kecil atau 

sampel besar.29 Dalam penelitian ini uji heterokedastisitas di uji dengan 

menggunakan uji glejser dengan hasil probabilitas dinyatakan signifikan 

jika nilai signifikansi diatas tingkat kepercayaan 5%. Uji glejser secara 

umum dinotasikan sebagai berikut:30 

  

 

                                                             
28 Ibid., 102. 
29 Ibid., 103. 
30 Adryan Setyadharma, Uji Asumsi Klasik dengan SPSS 16.0, (Semarang: Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang, 2010), 8. 

│e│ = b₁ + b₂x₂ + v 
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 Keterangan: 

│e│ = Nilai absolute dari yang dihasilkan dari regresi model 

 b  = Koefisien 

 x  = Variabel penjelas 

     Bila variabel penjelas secara statistik signifikan mempengaruhi 

residual maka dapat dipastikan memiliki masalah heterokedastisitas. 

B. Analisis Data Penelitian 

1.) Analisis Regresi Berganda 

     Analisis regresi berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi 

sederhana. Kegunaannya adalah untuk meramalkan nilai pengaruh dua 

variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat untuk membuktikan 

ada atau tidak hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua variabel 

bebas atau lebih dengan variabel terikat.31 Model regresi berganda dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:32 

     Sedangkan untuk penelitian ini karena terdapat perbedaan ukuran data 

antar variabel penelitian, maka model regresi yang dikembangkan adalah 

sebagai berikut: 

 

 

                                                             
31 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, 252. 
32 Muhammad Farhan Qudratullah, Analisis Regresi Terapan: Teori, Contoh Kasus, dan 

Aplikasi dengan SPSS, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2013), 89. 

Yit = a + b₁X1it + b₂X2it + e 

 

LnYit = a + b1LnX1it + b2LnX2it + e 
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Keterangan: 

Y = Jumlah pembiayaan musyarakah 

a = Konstanta 

b₁b₂ = Koefisien regresi 

Ln = Logaritma natural 

X1 = Dana pihak ketiga (DPK) 

X2 = Capital adequacy ratio (CAR) 

e = Variabel pengganggu/residual 

2.) Uji Hipotesis 

a. Uji T 

     Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen (Y) dengan = 

0,05 atau 5%. Jika thitung  > t tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan 

dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jika thitung < t tabel, 

maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen.33 

b. Uji F 

     Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel bebas 

(X) secara simultan terhadap variabel terikat (Y). Prinsip yang digunakan 

dalam uji ini adalah apabila mean dari kelompok bagian sangat berbeda 

satu dengan yang lain, maka variance kombinasi dari seluruh kelompok 

                                                             
33 Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik, 72 
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akan jauh lebih besar dari variance  masing-masing kelompok bagian. 

Distribusi sampling harga statistik F dapat didefinisikan sebagai berikut:34 

𝐹 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝
 

     Untuk harga berbagai degree of freedom yaitu dengan α= 0,05 dengan 

α= 0,01, dalam penelitian ini menggunakan α= 0,05. Analisis yang 

digunakan untuk pengujian hipotesis tentang k mean disebut dengan 

analysis of variance (ANOVA) dengan kriteria:35 

Jika F hitung  > F tabel maka H₀ ditolak 

Jika Fhitung < Ftabel maka H₀ diterima 

3.) Koefisien Determinasi (R²) 

     Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar 

sumbangan dari variabel penjelas terhadap variabel dependen. Dengan kata 

lain koefisen determinasi menunjukkan ragam (variasi) naik turunnya Y yang 

diterangkan oleh penggaruh linier X (berapa bagian keragaman dalam 

variabel Y yang dijelaskan oleh beragamnya nilai-nilai X). Bila nilai 

koefisien determinasi sama dengan satu, berarti garis regresi yang terbentuk 

cocok secara sempurna dengan nilai-nilai observasi yang diperoleh. 

                                                             
34 Pangestu Subagyo dan Djarwanto, Statistik Induktif, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 

2014),233. 
35 Ibid., 236. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

    Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK) 

dan capital adequacy ratio (CAR) dengan menggunakan sampel 8 Bank 

Umum Syariah di Indonesia berdasarkan laporan keuangan tahunan Bank 

Umum Syariah periode tahun 2013-2017. Adapun deskripsi sampel dalam 

penelitian ini yaitu: 

A. BCA Syariah 

     BCA Syariah mulai beroperasi pada tanggal 10 April 2010 dengan 

modal dasar sebesar Rp. 2.000.000.000.000. Menyusul keberhasilan 

akuisisi dan konverensi PT. Utama Internasional Bank (UIB) menjadi 

Bank Umum Syariah oleh perusahaan induk PT. Bank Central Asia Tbk 

BCA Syariah membuka layanan Bina Usaha Rakyat (BUR) untuk 

menunjang UMKM, selain itu BCA Syariah juga meluncurkan mobile 

banking  dan mengembangkan core banking system  untuk kualitas 

layanan nasabah. Pada tahun 2015 BCA Syariah ditunjuk sebagai bank 

administrartor rekening dana nasabah oleh Kustodian Sentral Efek 

Indonesia (KSEI). Untuk tahun 2016 BCA Syariah ditetapkan menjadi 

bank BUKU II oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan BCA Syariah  

59 
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mengembangkan usahanya dengan membuka cabang di kota-kota di 

Indonesia.1 

B. BNI Syariah 

     BNI Syariah mulai beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 

modal dasar sebesar Rp. 4.004.000.000.000. BNI Syariah merupakan 

hasil proses spin off dari Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk yang dilakukan pada tahun 2009 dan selesai Juni 

2010 dengan didirikannya PT. Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum 

Syariah (BUS) berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia 

No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010. Pendirian BNI Syariah 

juga tidak terlepas dari faktor eksternal yaitu diterbitkannya UU No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, komitmen pemerintah 

terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran 

terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. 

Pada tahun 2014 BNI Syariah meluncurkan Corporate Compagn 

“Hasanah Titik” dan mendapat juara Annual Report Awards yang 

diselenggarakan oleh OJK. Untuk menunjang ekspansi bisnis, tahun 2015 

BNI Syariah mengeluarkan Sukuk Mudharabah sebesar Rp. 500 Milyar 

dengan tenor selama tiga tahun dan Wakaf Hasanah untuk mendukung 

identitas BNI Syariah menjadi Hasanah Lifestyle Bank.2 

 

                                                             
1BCA Syariah, Annual Report, www.bcasyariah.co.id, (diakses pada tanggal 28 Maret 

2019, 09.00). 
2 BNI Syariah, Annual Report,  www.bnisyariah.co.id, (diakses pada tanggal 28 Maret, 

jam 09.10). 

http://www.bcasyariah.co.id/
http://www.bnisyariah.co.id/
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C. BRI Syariah 

     Sejarah pendirian PT. Bank BRI Syariah tidak lepas dari akuisisi yang 

dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa 

Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapat izin dari Bank Indonesia 

(BI), BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama 

PT. Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah Islam. Pada tanggal 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah 

(UUS) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk masuk ke dalam 

PT. Bank BRI Syariah dengan proses spin off  yang berlaku mulai tanggal 

1 Januari 2009. Untuk memperkuat citranya pada tahun 2016 BRI Syariah 

melakukan rebranding logo untuk menumbuhkan brand equity BRI 

Syariah. Selain itu BRI Syariah juga dinobatkan sebagai bank syariah ke 

tiga terbesar berdasarkan jumlah aset. Selain itu, pengembangan demi 

pengembangan terus dilakukan untuk kepentingan nasabah dan 

memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta UU yang berlaku 

di Indonesia.3 

D. Bank Syariah Mandiri 

     Krisis multi dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 

membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah sistem perbankan 

syariah di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan 

sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan UU No. 10 Tahun 

1998 yang memberikan peluang bagi bank umum untuk melayani 

                                                             
3 BRI Syariah, Annual Report, www.brisyariah.co.id, (diakses pada tanggal 28 Maret 

2019, jam 9.15). 

http://www.brisyariah.co.id/
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transaksi syariah. Sebagai respon, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

melakukan konsilidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan 

syariah yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan 

syariah. Pada tanggal 25 Oktober 1999 Gubernur Bank Indonesia 

menyetujui kegiatan BSB menjadi BUS dan menyetujui perubahan nama 

menjadi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), sehingga Bank Syariah 

Mandiri mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999.4 

E. Bank Muamalat 

     Bank Muamalat Indonesia mulai berjalan bisnisnya sebagai bank 

syariah pertama di Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Pendirian 

Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), 

Ikatan Cendekiawan Ulama Indonesia (ICUI), dan pengusaha muslim 

yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia. Sejak 

resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia 

terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah 

seperti asuransi syariah, dana pensiun lembaga keuangan muamalat, dan 

multifinance syariah dimana semua produk tersebut menjadi terobosan 

bank syariah. Pada 27 Oktober 1994 Bank Muamalat Indonesia mendapat 

gelar sebagai bank devisa dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Pada tahun 2004 Bank Muamalat Indonesia meluncurkan tabungan instan, 

dan pada tahun 2009 Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin 

membuka kantor cabang di Malaysia, serta pada tahun 2011 Bank 

                                                             
4Bank Syariah Mandiri, Annual Report, www.syariahmandiri.co.id, (diakses pada tanggal 

28 Maret 2019, jam 09.20). 

http://www.syariahmandiri.co.id/
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Muamalat Indonesia meluncurkan produk share-e gold debit visa, layanan 

e-channel seperti internet banking, mobile banking, cash management, 

dan ATM.5 

F. Bank Panin Syariah 

     PT. Bank Panin Dubai Syariah didirikan berdasarkan akta perseroan 

bank terbatas No. 12 Tanggal 8 Januari 1972. Semenjak itu Panin Dubai 

Syariah melakukan perubahan nama berturut-turut sampai tanggal 3 

Agustus 2009 diganti menjadi PT. Bank Panin Syariah. Selanjutnya pada 

tahun 2013 nama PT. Bank Panin Syariah diubah menjadi PT. Bank Panin 

Syariah Tbk. Pada tahun 2016 nama PT. Bank Panin Syariah Tbk. diubah 

menjadi PT. Bank Panain Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan 

masuknya Dubai Islamic Bank sebagai pemegang saham. Sejak masuk 

pada industri perbankan syariah di Indonesia, Panin Dubai Syariah secara 

konsisten menunjukan kinerja dan pertumbuhan usaha yang baik dengan 

mengembangkan aset dan menambahkan kepercayaan nasabah 

menggunakan produk pembiayaan dan penyimpanan dananya.6 

G. Bank Mega Syariah 

     Bank Mega mulai berdiri tanggal 14 Juli 1990, kemudian diakuisisi 

pada tahun 2001 dengan diikuti perubahan kegiatan usaha. Pada tanggal 

27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum 

syariah, serta dilakukan perubahan logo. Pada tahun 2008 Bank Mega 

                                                             
5Bank Muamalat, Annual Report, www.bankmuamalat.co.id, (diakses pada tanggal 28 

Maret 2019, jam 09.30). 
6Bank Panin Syariah, Annual Report, www.paninbanksyariah.co.id, (diakses pada tanggal 

28 Maret 2019, jam 10.00). 

http://www.bankmuamalat.co.id/
http://www.paninbanksyariah.co.id/


64 
 

Syariah mulai memasuki pembiayaan mikro dengan nama produk mega 

mitra syariah dan gadai syariah, serta memperoleh status menjadi bank 

devisa. Pada tahun 2009 Bank Mega Syariah memperoleh izin sebagai 

Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) 

dari KEMENAG RI. Sedangkan pada tahun 2010 Bank Mega Syariah 

menjadi bank syariah pertama yang menerapkan aplikasi switching BPS 

BPIH. Sampai dengan tahun 2017 Bank Mega Syariah melakukan 

pengembangan-pengembangan dan perubahan pada produk maupun 

kegiatan usaha lainnya untuk menyempurnakan dan menguatkan fondasi 

bisnis.7 

H. Bank Bukopin Syariah 

     PT. Bank Bukopin Syariah sebagai bank yang beroperasi dengan 

prinsip syariah dimulai dengan masuknya konsorsium PT. Bank Bukopin 

Tbk. Proses akuisis tersebut berlangsung bertahap sejak tahun 2005-2008. 

Pada tahun 2009 penggabungan Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank 

Bukopin ke dalam perseroan telah mendapat persetujuan Bank Indonesia 

(BI) melalui surat Nomor. 11/842/DpbS Tanggal 30 Juni 2009. PT. Bank 

Bukopin Syariah mulai beroperasi pada tanggal 9 Desember 2008 

berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-5618 HT. 

01.01 Tanggal 11 Maret 1990, dengan modal dasar sebesar Rp. 

3.000.000.000.000. Sampai akhir Desember 2017, perseroan memiliki 

                                                             
7 Bank Mega Syariah, Annual Report, www.megasyariah.co.id, (diakses pada tanggal 28 

Maret 2019, jam 10.15). 

http://www.megasyariah.co.id/
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jaringan kantor yaitu 1 kantor pusat dan operasional, 11 kantor cabang, 8 

kantor cabang pembantu, dan 4 kantor kas.8 

4.2 Hasil Pengumpulan Data 

     Data dalam penelitian terdiri dari data Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital 

Adequacy Ratio (CAR), dan pembiayaan musyarakah 8 Bank Umum Syariah 

(BUS) di Indonesia tahun 2013-2017 dengan penjelasan sebagai berikut: 

A. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

     Dana pihak ketiga  adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada 

Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) berdasarkan akad 

wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah 

dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu.9 Data dana pihak ketiga (DPK)  Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia periode tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Periode Tahun 

2013-2017 

                 (dalam Milyar Rupiah) 

No Nama Bank 
Dana Pihak Ketiga (Rp) Rata-

Rata 

Keter

angan 2013 2014 2015 2016 2017 

1 BCA Syariah 1.703 2.342 3.255 3.845 4.783 3.186 Naik 

2 BNI Syariah 13.039 17.088 20.325 25.253 30.420 21.225 Naik 

3 BRI Syariah 15.246 17.914 21.014 22.992 26.373. 20.708 Naik 

4 
Bank Syariah 

Mandiri 
56.717 60.104 62.146 69.999 78.417 65.477 Naik 

5 Muamalat 46.952 55.048 50.372 48.332 52.587 50.658 Naik 

6 Panin Syariah 3.495 5.076 5.929 7.520 8.273 6.059 Naik 

7 Mega Syariah 8.200 6.131 4.586 4.973 5.728 5.923 Turun 

                                                             
8 Bank Bukopin Syariah, Annual Report, www.syariahbukopin.co.id, (diakses pada 

tanggal 28 Maret 2019, jam 10.30). 
9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 

(Pasal 1), 5.  

http://www.syariahbukopin.co.id/
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8 
Bukopin 

Syariah 
3.812 4.507 5.005 6.019 6.088 5.086 Naik 

Rata-Rata 18.645 21.026 21.579 23.617 26.584 22.290 Naik 
Sumber: Laporan Keuangan Tahunan  Bank Umum Syariah 

     Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata dana pihak ketiga 

(DPK) pada 8 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 

2013-2017 secara umum mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dana pihak 

ketiga (DPK) tahun 2013 sebesar Rp. 18.645.899.561.412, kemudian pada 

tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.380.776.033.849 atau 

naik 13% menjadi Rp. 21.026.675.595.261. Peningkatan dana pihak pihak 

ketiga (DPK) tahun 2013-2014 disebabkan oleh keberhasilan kinerja bank 

dalam menghimpun dana dari nasabah berupa giro,tabungan, dan deposito. 

Dana pihak ketiga (DPK) tahun 2015 juga mengalami kenaikan 

dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp. 552.866.607.611 atau naik 3% 

menjadi Rp. 21.579.542.202.872. Peningkatan dana pihak pihak ketiga 

(DPK) tahun 2014-2015 disebabkan oleh keberhasilan kinerja bank dalam 

menghimpun dana dari nasabah berupa giro,tabungan, dan deposito. 

     Sedangkan pada tahun 2016 dana pihak ketiga (DPK) mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 2.037.501.816.705 atau naik 9% menjadi Rp. 

23.617.044.019.576. Peningkatan dana pihak pihak ketiga (DPK) tahun 

2015-2016 disebabkan oleh keberhasilan kinerja bank dalam menghimpun 

dana dari nasabah berupa giro,tabungan, dan deposito. Dan tahun 2017 dana 

pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.967.196.203.235 atau naik 

13%  menjadi Rp. 26.584.240.222.811. Peningkatan dana pihak pihak ketiga 
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(DPK) tahun 2016-2017 disebabkan oleh keberhasilan kinerja bank dalam 

menghimpun dana dari nasabah berupa giro,tabungan, dan deposito. 

     Bank yang memiliki dana pihak ketiga (DPK) tertinggi selama tahun 

2013-2017 adalah Bank Syariah Mandiri pada tahun 2017 sebesar Rp. 

78.417.816.000.000 karena Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu 

bank syariah yang telah lama berdiri di Indonesia di banding bank syariah 

yang lain, sehingga memiliki nasabah yang cukup banyak untuk 

menyetorkan dananya. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) terendah 

terdapat pada BCA Syariah tahun 2013 sebesar Rp. 1.703.357.772.483  

karena BCA Syariah merupakan bank syariah yang baru berdiri, sehingga 

dana yang dihimpun dari masyarakat juga masih rendah. 

B. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

     Capital adequacy ratio (CAR) adalah kecukupan modal yang yang 

menunjukan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang 

mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, 

mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul dan 

dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.10 Data capital adequacy 

ratio (CAR) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode tahun 2013-

2017 adalah sebagai berikut: 

 

 

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

250. 
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Tabel 4.2 Perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) Periode 

Tahun 2013-2017 

No Nama Bank 
Capital Adequacy Ratio (%) Rata-

Rata 

Keter

angan 2013 2014 2015 2016 2017 

1 BCA Syariah 22,4 29,6 34,3 36,7 29,4 30,48 Naik 

2 BNI Syariah 16,23 16,26 15,48 14,29 20,14 16,48 Naik 

3 BRI Syariah 14,49 12,89 13,94 20,63 20,29 16,45 Naik 

4 

Bank Syariah 

Mandiri 14,1 14,12 12,85 14,01 15,89 14,12 Naik 

5 Muamalat 14,05 13,91 12 12,71 13,62 13,26 Turun 

6 Panin Syariah 20,83 25,69 20,3 18,17 11,51 19,3 Turun 

7 Mega Syariah 12,99 19,26 18,74 23,53 22,19 19,35 Naik 

8 Bukopin Syariah 11,1 14,8 16,31 15,15 19,2 15,31 Naik 

Rata-Rata 15,78 18,32 17,99 19,34 19,03 18,12 Naik 
Sumber: Laporan Keuangan Tahunan  Bank Umum Syariah 

         Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capital adequacy 

ratio (CAR) pada 8 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 

2013-2017 secara umum mengalami kenaikan setiap tahunnya. Capital 

adequacy ratio (CAR) tahun 2013 sebesar 15,7%, kemudian pada tahun 

2014 mengalami peningkatan sebesar 2,55% atau naik 16% dari tahun 2013 

menjadi 18,32%. Peningkatan capital adequacy ratio (CAR) tahun 2013-

2014 disebabkan oleh keberhasilan kinerja bank dalam meningkatkan modal 

bank seperti dalam peningkatan keberhasilan pembiayaan yang 

mengakibatkan modal bank naik. Capital adequacy ratio (CAR) tahun 2015 

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 sebesar 0,38% atau turun 

2% dari tahun 2014 menjadi 17,99%. Penurunan capital adequacy ratio 

(CAR) tahun 2014-2015 disebabkan oleh penurunan modal bank akibat dari 

kegiatan usaha bank yang mengalami permasalahan, seperti pembiayaan 

yang macet atau bermasalah sehingga akan mengurangi modal bank. 
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     Sedangkan pada tahun 2016 capital adequacy ratio (CAR) mengalami 

kenaikan sebesar 1,45% atau naik 8% dari tahun 2015 menjadi 19,34%. 

Peningkatan capital adequacy ratio (CAR) tahun 2015-2016 disebabkan 

oleh keberhasilan kinerja bank dalam meningkatkan modal bank seperti 

dalam peningkatan keberhasilan pembiayaan yang mengakibatkan modal 

bank naik. Dan tahun 2017 capital adequacy ratio (CAR) mengalami 

penurunan sebesar 0,37% atau turun 2% dari tahun 2016 menjadi 19,03%. 

Penurunan capital adequacy ratio (CAR) tahun 2016-2017 disebabkan oleh 

penurunan modal bank akibat dari kegiatan usaha bank yang mengalami 

permasalahan, seperti pembiayaan yang macet atau bermasalah sehingga 

akan mengurangi modal bank.  

     Bank yang memiliki capital adequacy ratio (CAR) tertinggi selama 

tahun 2013-2017 adalah BCA Syariah pada tahun 2016 sebesar 36,7% 

karena BCA Syariah mampu mempertahankan modalnya dengan 

meminimalisir resiko dari kegiatan usaha bank yang dapat mengurangi 

modal bank. Sedangkan capital adequacy ratio (CAR) terendah terdapat 

pada Bank Bukopin Syariah tahun 2013 sebesar 11,1%  karena Bank 

Bukopin Syariah merupakan bank syariah yang baru berdiri sehingga 

kecukupan modalnya masih rendah dan resiko kegiatan usaha bank yang 

juga mengakibatkan modal berkurang. 

C. Pembiayaan Musyarakah  

     Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau 

lebih dengan tiap-tiap pihak memberikan modal dengan porsi masing-
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masing. Keuntungan yang diperoleh juga dibagi sesuai kesepakatan antara 

pihak yang bekerjasama atau biasanya disebut dengan bagi hasil.11 Data 

pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 

tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Perkembangan Pembiayaan Musyarakah Periode Tahun 

2013-2017 

(dalam Milyar Rupiah)  

No Nama Bank 
Pembiayaan Musyarakah (Rp) Rata-

Rata 

Keter

angan 2013 2014 2015 2016 2017 

1 BCA Syariah 532 810 1.132 1.287 1.807 1.114 Naik 

2 BNI Syariah 1.059 1.405 2.100 2.907 4.444 2.383 Naik 

3 BRI Syariah 3.033 4.005 4.962 5.185 5.447 4.527 Naik 

4 
Bank Syariah 

Mandiri 
7.048 7.330 10.277 13.001 17.268 10.985 Naik 

5 Muamalat 17.855 
19.54

9  
20.192 20.125 19.160 19.376 Naik 

6 Panin Syariah 690 3.252 4.074 4.655 4.480 3.430 Naik 

7 Mega Syariah 41 30 4.009 340 656 1.015 Naik 

8 
Bukopin 

Syariah 
849 1.169 1.636 2.137 2.497 1.658 Naik 

Rata-Rata 3.889 4.694 6.048 6.205 6.970 5.561 Naik 
Sumber: Laporan Keuangan Tahunan  Bank Umum Syariah 

     Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata pembiayaan 

musyarakah  pada 8 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 

2013-2017 secara umum mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pembiayaan 

musyarakah tahun 2013 sebesar Rp. 3.889.060.153.827, kemudian pada 

tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 805.228.773.349 atau naik 

21% menjadi Rp. 4.694.288.927.176. Peningkatan pembiayaan musyarakah 

tahun 2013-2014 disebabkan oleh meningkatnya permintaan nasabah 

                                                             
11 Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 

95. 
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terhadap pembiayaan musyarakah untuk menambah modal usaha. 

Pembiayaan musyarakah  tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan 

tahun 2014 sebesar Rp. 1.353.804.763.280 atau naik 29 % dari tahun 2014 

menjadi Rp. 6.048.093.690.456. Peningkatan pembiayaan musyarakah 

tahun 2014-2015 disebabkan oleh meningkatnya permintaan nasabah 

terhadap pembiayaan musyarakah untuk menambah modal usaha. 

     Sedangkan pada tahun 2016 capital pembiayaaan musyarakah  

mengalami kenaikan sebesar Rp. 156.963.349.527 atau naik 3% dari tahun 

2015 menjadi Rp. 6.205.057.039.983. Peningkatan pembiayaan musyarakah 

tahun 2015-2016 disebabkan oleh meningkatnya permintaan nasabah 

terhadap pembiayaan musyarakah untuk menambah modal usaha. Dan 

tahun 2017 pembiayaan musyarakah  mengalami peningkatan sebesar Rp. 

765.460.028.878 atau naik 12% dari tahun 2016 menjadi Rp. 

6.970.517.068.861. Peningkatan pembiayaan musyarakah tahun 2016-2017 

disebabkan oleh meningkatnya permintaan nasabah terhadap pembiayaan 

musyarakah untuk menambah modal usaha. 

     Bank yang memiliki pembiayaaan musyarakah tertinggi selama tahun 

2013-2017 adalah Bank Muamalat pada tahun 2015 sebesar Rp. 

20.192.427.340.000 karena Bank Muamalat merupakan bank syariah 

pertama di Indonesia sehingga nasabah lebih mempercayai Bank Muamalat 

untuk mendapatkan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan musyarakah 

menjadi salah satu produk pembiayaan yang memiliki banyak peminat. 

Sedangkan pembiayaan musyarakah terendah terdapat pada Bank Mega 
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Syariah tahun 2014 sebesar Rp. 30.733.628.000  karena Bank Mega Syariah 

merupakan bank syariah yang baru berdiri sehingga nasabah belum terlalu 

mengenal produk-produknya, sehingga pembiayaan musyarakah yang 

diberikan masih sedikit. 

4.3 Statistik Deskriptif 

     Statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk melihat data dari 

dana pihak ketiga (DPK), capital adequacy ratio (CAR), dan pembiayaan 

musyarakah berdasarkan mean, nilai maksimal, nilai minimal, dan standar 

deviasi. Statistik dana pihak ketiga (DPK), capital adequacy ratio (CAR), 

dan pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Analisis Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DPK 40 2.E12 8.E13 2.23E13 2.263E13 

CAR 40 11.10 36.70 18.1018 6.09678 

Pembiayaan Musyarakah 40 3.E10 2.E13 5.46E12 6.402E12 

Valid N (listwise) 40     

Sumber: Data diolah 2019 

A. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

     Data dana pihak ketiga (DPK) Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia periode tahun 2013-2017 memiliki nilai minimal yaitu Rp. 

2.000.000.000.000 dan nilai maksimal Rp. 80.000.000.000.000. 

Sedangkan untuk rata-rata dana pihak ketiga seluruh Bank Umum Syariah 

di Indonesia periode tahun 2013-2017 yaitu sebesar Rp. 

2.230.000.000.000.000. Dan untuk standar deviasi dana pihak ketiga 
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periode tahun 2013-2017 yaitu Rp. 22.630.000.000.000.000 yang 

menunjukkan variasi dana pihak ketiga (DPK) dalam penelitian ini relatif 

tinggi. Grafik dana pihak ketiga (DPK) Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia periode tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut: 

      Grafik 4.1 Dana Pihak Ketiga Periode Tahun 2013-2017 

 

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah 

 

     Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa dana pihak ketiga tertinggi 

Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2013-2017 dimiliki oleh 

Bank Syariah Mandiri tahun 2017 sebesar Rp. 69.999.842.840.269 dan 

dana pihak ketiga paling rendah dimiliki oleh BCA Syariah tahun 2013 

sebesar Rp. 1.703.357.772.483. 

B. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

     Data capital adequacy ratio (CAR) Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia periode tahun 2013-2017 memiliki nilai minimal sebesar 

11,10% dan nilai maksimal sebesar 36,70%. Sedangkan untuk rata-rata 
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tahun 2013-2017 yaitu sebesar 18,12%. Dan untuk standar deviasi capital 

adequacy ratio periode tahun 2013-2017 yaitu sebesar 6,097% yang 

menunjukkan variasi capital adequacy ratio (CAR) dalam penelitian ini 

relatif tinggi. Grafik capital adequacy ratio (CAR) Bank Umum Syariah 

(BUS) di Indonesia periode tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut: 

Grafik 4.2 Capital Adequacy Ratio Periode Tahun 2013-2017 

 

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah 

 

     Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa capital adequacy ratio 

tertinggi Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2013-2017 

dimiliki oleh BCA Syariah tahun 2016 sebesar 36,7% dan capital 

adequacy ratio paling rendah dimiliki oleh Bukopin Syariah tahun 2013 

sebesar 11,1%. 

C. Pembiayaan Musyarakah 

     Data pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia periode tahun 2013-2017 memiliki nilai minimal sebesar Rp. 
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3.000.000.000.00 dan nilai maksimal sebesar Rp. 20.000.000.000.000. 

Sedangkan untuk rata-rata pembiayaan musyarakah seluruh Bank Umum 

Syariah di Indonesia periode tahun 2013-2017 yaitu sebesar Rp. 

546.000.000.000.000. Dan untuk standar deviasi pembiayaan musyarakah 

periode tahun 2013-2017 yaitu sebesar Rp. 6.402.000.000.000.000 yang 

menunjukkan variasi pembiayaan musyarakah dalam penelitian ini relatif 

tinggi. Grafik pembiayaan musyarakah  Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia periode tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut: 

Grafik 4.3 Pembiayaan Musyarakah Periode Tahun 2013-2017 

 

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah 

 

     Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan musyarakah  

tertinggi Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2013-2017 

dimiliki oleh Bank Muamalat tahun 2015 sebesar Rp. 20.192.427.340.000 

dan pembiayaan musyarakah  paling rendah dimiliki oleh Mega Syariah 

tahun 2014 sebesar Rp. 30.733.628.000.  
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4.4 Uji Asumsi Klasik 

     Uji asumsi klasik adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis dan untuk menjawab 

hipotesis penelitian.12 Dalam penelitian ini hasil uji asumsi klasik yaitu: 

A. Uji Normalitas 

     Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan 

metode statistika parametrik dimana secara umum skala datanya 

menggunakan interval atau rasio dan  distribusi data populasinya harus 

memenhi asumsi normal.13 Tujuan dari uji normalitas yaitu untuk 

mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak, karena 

data yang baik adalah data yang berdistrubusi normal.14 Hasil uji 

normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Uji Normalitas  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Standardized Residual 

N 40 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .97402153 

Most Extreme Differences Absolute .154 

Positive .123 

Negative -.154 

Kolmogorov-Smirnov Z .972 

Asymp. Sig. (2-tailed) .302 

a. Test distribution is Normal.  

Sumber: Data diolah 2019 

                                                             
12 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 

92. 
13 Retno Widyaningrum, Statistika, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 20. 
14 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 

92. 
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     Pada tabel 4.5 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil  uji normalitas pada  

tabel one-sample kolmogorov-smirnov test diperoleh nilai Asymp sig 

0,302 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi 

normal. 

B. Uji Autokorelasi 

     Uji ini bertujuan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya korelasi 

diantara data pengamatan. Data pengamatan yang mengandung 

autokorelasi dapat berdampak pada hasil penelitian, dimana autokorelasi 

pada data dapat menyebabkan penaksiran menjadi tidak efisien karena 

mempunyai varians yang tidak minimum, uji t dan uji F yang digunakan. 

Karena akan memberikan kesimpulan yang salah, serta penaksiran akan 

memberikan gambaran yang menyimpang dari kondisi populasi yang 

sebenarnya.15 Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .723a .522 .496 1.14214 .668 

a. Predictors: (Constant), CAR, DPK   

b. Dependent Variable: Pembiayaan Musyarakah  

Sumber: Data diolah 2019 

     Pada tabel 4.6 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil  uji autokorelasi 

pada  tabel model summary diperoleh nilai dW = 0,668, kemudian dicari 

nilai dU dan dL pada nilai n = 40 dan k = 3. Diperoleh nilai dU = 1,6589, 

                                                             
15 Elvinarno Ardianto, Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan 

Kualitatif, (Bandung: Simbiosa Rekatama, 2010), 190. 
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dL = 1,3384. Sehingga  nilai dW ≤ dL ⟺ 0,668  ≤ 1,3384. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa ada autokorelasi positif. Karena uji autokorelasi 

mengalami masalah, maka peneliti melakukan penyembuhan masalah 

autokorelasi dengan cara melakukan transformasi persamaan regresi 

menjadi data Lag. Hasil dari perbaikan masalah autokorelasi adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Uji Autokorelasi  

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .496a .246 .204 .93566 1.810 

a. Predictors: (Constant), CAR, DPK   

b. Dependent Variable: Pembiayaan Musyarakah  

Sumber: Data diolah 2019 

 

     Pada tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil  uji autokorelasi 

setelah perbaikan pada  tabel model summary diperoleh nilai dW = 

1,810, kemudian dicari nilai dU dan dL pada nilai n = 40 dan k = 3. 

Diperoleh nilai dU = 1,6589, dL = 1,3384. Sehingga  nilai dU ≤ dW ≤ (4-

dU) ⟺ 1,6589 ≤ 1,810  ≤ (4-1,3384 = 2,3411). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa sudah tidak ada masalah  autokorelasi dalam penelitian ini. 

C. Uji Multikolonieritas 

     Uji multikolonieritas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis 

kausalitas (regresi). Multikolonieritas dapat dideteksi dengan menghitung 

koefisien korelasi ganda dan membandingkannya dengan koefisien 

korelasi antar variabel bebas. Uji ini digunakan untuk mengetahui 

kesalahan standar estimasi model dalam penelitian. Akibat yang muncul 
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jika model regresi berganda memliliki multikolonieritas yaitu kesalahan 

standar estimasi akan meningkat dengan bertambahnya variabel eksogen 

yang masuk pada model.16 Hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .008 .150  .054 .958   

DPK .986 .293 .504 3.368 .002 .935 1.069 

CAR .155 .614 .038 .252 .802 .935 1.069 

a. Dependent Variable: Pembiayaan Musyarakah     

    Sumber: Data diolah 2019 

 

     Pada Tabel 4.7 diatas dapat dijelaskan bahwa hasil uji multikolonieritas 

pada tabel coefficients diperoleh data dana pihak ketiga (DPK) memiliki 

nilai VIF sebesar 1,069 dan Tolerance sebesar 0,935. Dan capital 

adequacy ratio (CAR) memiliki nilai VIF sebesar 1,069 dan Tolerance 

sebesar 0,935. Seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai VIF < 

10 dan nilai Tolerance > 0,1  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolonieritas. 

D. Uji Heterokedastisitas 

     Heterokedastisitas adalah varians variabel dalam model yang tidak 

sama. Konsekuensi heterokedastisitas dalam model regresi merupakan 

penaksir yang diperoleh secara tidak efisien, baik dalam sampel kecil atau 

                                                             
16 Imam Gunawan, Pengantar Statistika , 102. 
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sampel besar.17 Hasil uji heterokedastisitas pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Uji Heterokedastisitas 

 

 

 

 

  

 
Sumber: Olah Data SPSS 

 

     Pada tabel 4.8 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil uji 

heterokedastisitas pada tabel coefficients diperoleh data dana pihak ketiga 

(DPK) memiliki nilai sig sebesar 0,739 dan capital adequacy ratio (CAR) 

memiliki nilai sig sebesar 0,865. Seluruh variabel dalam penelitian ini 

memiliki nilai sig > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

4.5 Analisis Regresi Berganda 

     Analisis regresi berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi 

sederhana. Kegunaannya adalah untuk meramalkan nilai pengaruh dua 

variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat untuk membuktikan 

ada atau tidak hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua variabel 

                                                             
17 Ibid., 103. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .417 .133  3.138 .003 

DPK -.087 .259 -.058 -.336 .739 

CAR -.093 .544 -.030 -.172 .865 

a. Dependent Variable: abrs     
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bebas atau lebih dengan variabel terikat.18 Model regresi berganda dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:19 

 

 

           Sedangkan untuk penelitian ini karena terdapat perbedaan ukuran data 

antar variabel penelitian, maka model regresi yang dikembangkan adalah 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Y = Jumlah pembiayaan musyarakah 

a = Konstanta 

b₁b₂ = Koefisien regresi 

Ln = Logaritma natural 

X1  = Dana pihak ketiga (DPK) 

X2 = Capital adequacy ratio (CAR) 

e = Variabel pengganggu/residual 

     Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai 

beriukut:. 

 

 

 

                                                             
18 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), 252. 
19 Muhammad Farhan Qudratullah, Analisis Regresi Terapan: Teori, Contoh Kasus, dan 

Aplikasi dengan SPSS, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2013), 89. 

LnYit = a + b1LnX1it + b2LnX2it + e 

Yit = a + b₁X1it + b₂X2it + e 
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   Tabel 4.10 Analisis Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .008 .150  .054 .958 

DPK .986 .293 .504 3.368 .002 

CAR .155 .614 .038 .252 .802 

a. Dependent Variable: Pembiayaan Musyarakah   

        Sumber: Data diolah 2019 

     Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.9 di atas maka 

diperoleh model regresi berganda sebagai berikut: 

 

Berdasarkan model regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

A. Konstanta sebesar 0,008 menunjukkan bahwa jika variabel dana pihak 

ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio (CAR) nilainya adalah 0, maka 

pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia 

sebesar 0,008 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap 

(ceteris paribus). 

B. Koefisien regresi dana pihak ketiga (DPK) sebesar 0,986 menunjukkan 

bahwa jika dana pihak ketiga (DPK) mengalami kenaikan sebesar 1 

satuan maka pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan sebesar 

0,986 satuan. Koefisien bernilai positif sehingga terjadi hubungan yang 

searah antara dana pihak ketiga (DPK) dengan pembiayaan musyarakah. 

Semakin besar dana pihak ketiga (DPK) maka akan semakin besar 

pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah 

(BUS) di Indonesia. 

Y = 0,008 + 0,986 + 0,155 
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C. Koefisien regresi capital adequacy ratio (CAR) sebesar 0,155 

menunjukkan bahwa jika capital adequacy ratio (CAR) mengalami 

kenaikan sebesar 1 satuan maka pembiayaan musyarakah mengalami 

peningkatan sebesar 0,155 satuan. Koefisien bernilai positif sehingga 

terjadi hubungan yang searah antara capital adequacy ratio (CAR) 

dengan pembiayaan musyarakah. Semakin besar capital adequacy ratio 

(CAR) maka akan semakin besar pembiayaan musyarakah yang 

disalurkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. 

4.6 Uji Hipotesis 

     Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini ada dua yaitu uji t dan uji F dengan 

hasil sebagai berikut: 

A. Uji T 

     Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen (Y) dengan = 

0,05 atau 5%. Jika thitung  > t tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan 

dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jika thitung < t tabel, 

maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen.20 Hasil uji t dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

                                                             
20 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian ( 

Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 72. 
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Tabel 4.11 Uji T 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .008 .150  .054 .958 

DPK .986 .293 .504 3.368 .002 

CAR .155 .614 .038 .252 .802 

a. Dependent Variable: Pembiayaan Musyarakah   

         Sumber: Data diolah 2019 

1.) Pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan 

musyarakah 

     Pada tabel coefficients di atas diperoleh nilai t hitung untuk variabel 

dana pihak ketiga (DPK) sebesar 3,368 dengan sig sebesar 0,02. Pada 

α= 5% (karena pengujian dua sisi sehingga 0,05 : 2 = 0,025) maka 

diperoleh nilai derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 40-2-1 = 37 (dimana 

k merupkan jumlah variabel independen). Dengan nilai df sebesar 37 

maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,026. Oleh karena nilai thitung 

sebesar 3,368 > ttabel sebesar 2,026 atau nilai sig 0,02 < 0,05, maka 

Ho1 ditolak dan Ha1 diterima.  Sehingga dana pihak ketiga (DPK) 

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah di Bank 

Umum Syariah di Indonesia. Grafik uji hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 4.1 Uji t Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) 

 

2,026 -2,026 3,368 
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Berdasarkan grafik di atas variabel dana pihak ketiga (DPK) memiliki 

nilai thitung  3,368 > ttabel 2,026 berada di daerah yang diasir dengan 

nilai sig 0,002 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho1 ditolak 

dan Ha1 diterima. Sehingga dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh 

signifikan terhadap pembiayaan musyarakah di Bank Umum Syariah 

di Indonesia. 

2.) Pengaruh capital adequacy ratio (CAR) terhadap pembiayaan 

musyarakah 

     Pada tabel coefficients  di atas diperoleh nilai t hitung untuk variabel 

capital adequacy ratio (CAR) sebesar 0,252 dengan sig sebesar 

0,802. Pada α= 5% (karena pengujian dua sisi sehingga 0,05 : 2 = 

0,025) maka diperoleh nilai derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 40-2-1 

= 37 (dimana k merupkan jumlah variabel independen). Dengan nilai 

df sebesar 37 maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,026. Oleh karena 

nilai thitung sebesar 0,252 < ttabel sebesar 2,026 atau nilai sig 0,802 > 

0,05, maka Ho2 diterima dan Ha2 ditolak. Sehingga capital adequacy 

ratio (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan 

musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Grafik uji 

hipotesis adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 Uji t Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 

   

   Berdasarkan grafik di atas variabel capital adequacy ratio (CAR) 

memiliki nilai thitung  0,252 < ttabel 2,026 berada di daerah yang diasir 

dengan nilai sig 0,802 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho2 

diterima dan Ha2 ditolak. Sehingga capital adequacy ratio (CAR) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia. 

B. Uji F 

     Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel bebas 

(X) secara simultan terhadap variabel terikat (Y). Prinsip yang digunakan 

dalam uji ini adalah apabila mean dari kelompok bagian sangat berbeda 

satu dengan yang lain, maka variance kombinasi dari seluruh kelompok 

akan jauh lebih besar dari variance  masing-masing kelompok bagian. 

Distribusi sampling harga statistik F dapat didefinisikan sebagai berikut:21 

𝐹 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝
 

     Untuk harga berbagai degree of freedom yaitu dengan α= 0,05 dengan 

α= 0,01, dalam penelitian ini menggunakan α= 0,05. Analisis yang 

                                                             
21 Pangestu Subagyo dan Djarwanto, Statistik Induktif, (Yogyakarta: BPFE-

YOGYAKARTA, 2014),233. 

2,026 -2,026 0,252 
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digunakan untuk pengujian hipotesis tentang k mean disebut dengan 

analysis of variance (ANOVA) dengan kriteria Jika F hitung  > F tabel maka 

H₀ ditolak  dan Jika Fhitung < Ftabel maka H₀ diterima.22 Hasil uji F dalam 

penelitain ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Uji F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber r: Data diolah 2019 

     Berdasarka tabel 4.12 di atas hasil uji F pada tabel anova diperoleh nilai 

Fhitung sebesar 20,212 dengan nilai sig sebesar 0,000 pada α = 5% dengan 

derajat kebebasan (df1) sebesar 2 dan derajat kebebasan (df2) sebesar n-k-1 

atau 40-2-1 = 37 (dimana k merupkan jumlah variabel independen), maka 

diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,25. Oleh karena nilai Fhitung sebesar 20,212 > 

Ftabel sebesar 3,25 atau  nilai sig 0,000 < 0,05  maka H03 ditolak dan Ha3 

diterima. Artinya dana pihak ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio 

(CAR) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan 

musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Grafik uji F dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

                                                             
22 Ibid., 236. 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 52.733 2 26.366 20.212 .000a 

Residual 48.266 37 1.304   

Total 100.999 39    

a. Predictors: (Constant), CAR, DPK    

b. Dependent Variable: Pembiayaan Musyarakah   
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Gambar 4.3 Uji F  

 

     Berdasarkan grafik di atas nilai Fhitung > Ftabel atau 20,212 > 3,25 dan 

nilai sig 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H03 ditolak dan Ha3 

diterima. Artinya dana pihak ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio 

(CAR) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan 

musyarakah di Bank Umum Syariah di Indonesia. 

4.7 Koefisien Determinasi 

     Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan 

besar sumbangan dari variabel penjelas terhadap variabel dependen. 

Dengan kata lain koefisen determinasi menunjukkan ragam (variasi) naik 

turunnya Y yang diterangkan oleh penggaruh linier X (berapa bagian 

keragaman dalam variabel Y yang dijelaskan oleh beragamnya nilai-nilai 

X). Bila nilai koefisien determinasi sama dengan satu, berarti garis regresi 

yang terbentuk cocok secara sempurna dengan nilai-nilai observasi yang 

diperoleh. Hasil dari koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

3,25 20,212 
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Tabel 4.13 Koefisien Determinasi 

 

 

 

  Sumber: Data diolah 2019 

     Berdasarkan tabel 4.13 di atas hasil koefisien determinasi pada tabel 

model summary diperoleh nilai R2 sebesar 0,552 atau 55,2%. Sehingga 

presentase kontribusi pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dan capital 

adequacy ratio (CAR) terhadap pembiayaan musyarakah sebesar 55,2%. 

Sedangkan untuk sisanya 44,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang 

tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

4.8 Pembahasan 

     Hasil uji statistik pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dan capital adequacy 

ratio (CAR) terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah 

(BUS) di Indonesia periode tahun 2013-2017 dapat disimpulkan dalam tabel 

berikut: 

Hipotesis Hasil Regresi Uji t Keterangan 

Pengaruh dana pihak 

ketiga (DPK) 

terhadap pembiayaan 

musyarakah 

Koefisien regresi variabel 

dana pihak ketiga (DPK) 

sebesar 0,986. Koefisien 

bernilai positif sehingga 

terjadi hubungan yang 

searah antara dana pihak 

ketiga (DPK) dengan 

pembiayaan musyarakah. 

Semakin besar dana pihak 

ketiga (DPK) maka akan 

semakin besar pembiayaan 

musyarakah yang 

disalurkan oleh Bank 

Variabel dana 

pihak ketiga 

(DPK) untuk 

nilai thitung 3,368 

> ttabel 2,026 

berada di daerah 

yang diasir 

dengan nilai sig 

0,002 < 0,05. 

Maka dapat 

disimpulkan 

bahwa Ho1 

ditolak dan Ha1 

Dana pihak 

ketiga (DPK) 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pembiayaan 

musyarakah di 

Bank Umum 

Syariah di 

Indonesia. 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .723a .522 .496 1.14214 

a. Predictors: (Constant), CAR, DPK  

b. Dependent Variable: Pembiayaan Musyarakah 
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Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia. 

diterima.   

Pengaruh capital 

adequacy ratio 

(CAR) terhadap 

pembiayaan 

musyarakah 

Koefisien regresi variable 

capital adequacy ratio 

(CAR) sebesar 0,155. 

Koefisien bernilai positif 

sehingga terjadi hubungan 

yang searah antara capital 

adequacy ratio (CAR) 

dengan pembiayaan 

musyarakah. Semakin 

besar capital adequacy 

ratio (CAR) maka akan 

semakin besar pembiayaan 

musyarakah yang 

disalurkan oleh Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia. 

Variabel capital 

adequacy ratio 

(CAR) untuk 

nilai thitung  0,252 

< ttabel 2,026 

berada di daerah 

yang diasir 

dengan nilai sig 

0,802 > 0,05. 

Maka dapat 

disimpulkan 

bahwa Ho2 

diterima dan Ha2 

ditolak. 

 

Capital 

adequacy ratio 

(CAR) tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pembiayaan 

musyarakah di 

Bank Umum 

Syariah di 

Indonesia. 

Pengaruh dana pihak 

ketiga (DPK) dan 

capital adequacy 

ratio (CAR) 

terhadap pembiayaan 

musyarakah 

Nilai Fhitung > Ftabel atau 20,212 > 3,25 dan nilai sig 0,000 < 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa H03 ditolak dan Ha3 diterima. 

Artinya dana pihak ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio 

(CAR) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

pembiayaan musyarakah di Bank Umum Syariah di Indonesia. 

 

Koefisien 

determinasi (R2) 

koefisien determinasi diperoleh nilai R2 sebesar 0,552 atau 

55,2%. Sehingga presentase kontribusi pengaruh dana pihak 

ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio (CAR) terhadap 

pembiayaan musyarakah sebesar 55,2%. Sedangkan untuk 

sisanya 44,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 

A. Pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan 

musyarakah  

     Hasil uji regresi untuk variabel dana pihak ketiga (DPK) memiliki  

koefisien 0,986 bernilai positif sehingga terjadi hubungan yang searah, 

dimana semakin besar dana pihak ketiga (DPK) maka akan semakin besar 

pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah 

(BUS) di Indonesia. Sedangkan berdasarkan uji t memiliki nilai thitung  
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3,368 > ttabel 2,206 dengan nilai sig 0,002 < α 0,005 maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho1 ditolak dan Ha1 diterima sehingga dana pihak 

ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

     Dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan 

musyarakah karena menurut data riil total rata-rata dana pihak ketiga 

(DPK) periode tahun 2013-2017 mengalami kenaikan, hal ini ditunjukan 

dengan data dana pihak ketiga (DPK) tahun 2013 sebesar Rp. 

18.645.899.561.412 kemudian tahun 2017 naik menjadi Rp. 

26.548.240.222.811. Kenaikan dana pihak ketiga (DPK) Bank Umum 

Syariah (BUS) juga sejalan dengan kenaikan total rata-rata pembiayaan 

musyarakah periode tahun 2013-2017 yang mengalami kenaikan, pada 

tahun 2013 sebesar Rp. 3.889.060.153.827 dan pada tahun 2017 naik 

sebesar Rp. 6.970.517.068.861. Hal inilah yang membuktikan bahwa naik 

atau turunnya dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap besar atau 

kecilnya pembiayaan musyarakah yang ditunjukkan oleh grafik di bawah 

ini: 
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Grafik 4.4 Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Musyarakah pada 

BUS 

 

     Diterimanya uji hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan 

besar kecilnya dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki oleh bank syariah 

berpengaruh terhadap besar kecilnya pembiayaan musyarakah yang 

disalurkan kepada nasabah. Karena menurut Warjiyo (2004) pemberian 

kredit atau pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh penawaran kredit 

perbankan, penawaran kredit perbankan dipengaruhi oleh dana yang 

disebut dengan dana pihak ketiga (DPK).23 Sehingga dana pihak ketiga 

(DPK) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian 

pembiayaan musyarakah. 

     Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2017) yang menunjukkan dana 

                                                             
23 P. Warjiyo, Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Indonesia (Jakarta (ID): Pusat 

Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2004), 17. 
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pihak ketiga (DPK) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan 

musyarakah pada Bank Umum Syariah pada Indonesia.24 

B. Pengaruh capital adequacy ratio (CAR) terhadap pembiayaan 

musyarakah 

     Hasil uji regresi untuk variabel capital adequacy ratio (CAR) 

memiliki koefisien 0,155  bernilai positif sehingga terjadi hubungan yang 

searah, dimana semakin besar capital adequacy ratio (CAR) akan 

semakin besar pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh Bank 

Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Sedangkan berdasarkan hasil uji t  

nilai thitung  0,252 < ttabel 2,026 dengan nilai sig 0,802 > α 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho2 diterima dan Ha2 ditolak sehingga capital 

adequacy ratio (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan 

musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

     Capital adequacy ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan 

musyarakah karena menurut data riil total rata-rata dana capital adequacy 

ratio (CAR) tahun 2013-2017 terdapat kelompok bank yang memiliki 

kecenderungan pergerakan data capital adequacy ratio (CAR) dan 

pembiayaan musyarakah yang tidak searah, yaitu pada saat capital 

adequacy ratio (CAR) mengalami penurunan, justru pembiayaan 

musyarakahnya mengalami peningkatan. Seperti, yang terjadi pada Bank 

Muamalat pada tahun 2013, capital adequacy ratio (CAR) milik Bank 

                                                             
24 Arfi Septiani, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR) 

dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah (Studi 

Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)”, Skripsi, (Jakarta: Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017). 
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Muamalat 14,05% dan pada tahun 2017 turun menjadi 13,26%, 

sedangkan pembiayaan musyarakahnya pada tahun 2013 sebesar Rp. 

3.889.060.153.827 dan pada tahun 2017 naik menjadi Rp. 

6.970.517.068.861. Hal inilah yang membuktikkan bahwa naik atau 

turunnya capital adequacy ratio (CAR) tidak selalu berpengaruh terhadap 

besar kecilnya pembiayaan musyarakah yang ditunjukkan oleh grafik di 

bawah ini: 

Grafik 4.5 Pengaruh CAR Terhadap Pembiayaan Musyarakah pada 

Bank Muamalat 

 

     Ditolaknya uji hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan 

besar kecilnya capital adequacy ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap 

besar kecilnya pembiayaan musyarakah yang disalurkan bank karena 
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masyarakat berupa giro, deposito dan tabungan dan penetapan suku 

bunga. Sedangkan dari sisi eksternal bank dipengaruhi oleh kondisi 

ekonomi, peraturan pemerintah, dan lain-lain.25 

     Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Fernanda (2017) yang 

menunjukkan capital adequacy ratio (CAR) tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pembiayaan musyarakah.26 

C. Pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio (CAR) 

terhadap pembiayaan musyarakah 

     Hasil uji F untuk dana pihak ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio 

(CAR) memiliki  nilai Fhitung 20,212 > Ftabel 3,25 dengan  nilai sig 0,000 < 

α 0,005 maka dapat disimpulkan bahwa H03 ditolak dan Ha3 diterima. 

Sehingga dana pihak ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio (CAR) 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan 

musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

     Diterimanya hipotesis ketiga menunjukkan bahwa jika dana pihak 

ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio (CAR) mengalami peningkatan 

secara bersama-sama maka bank akan meningkatkan porsi penyaluran 

pembiayaan musyarakah kepada nasabah. Karena menurut Warjiyo 

(2004) pemberian atau pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh penawaran 

kredit perbankan, penawaran kredit perbankan dipengaruhi oleh dana 

                                                             
25 F. Afiff, Strategi dan Operasional Bank, (Bandung: PT. Eresco, 1996), 36. 
26 Suci Annisa, Dedi Fernanda, Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA Terhadap 

Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015, 

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas: Jurnal Ekonomi Vol 19 No 2, 2017). 
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yang disebut dengan dana pihak ketiga (DPK), persepsi bank yang 

berasal dari usaha debitur, dan kondisi perbankan seperti permodalan, 

capital adequacy ratio (CAR).27 Sedangkan menurut menurut Affif 

(1996) kemampuan penyaluran kredit dipengaruhi oleh faktor internal 

dan eksternal bank. Dari sisi internal bank kredit dipengaruhi oleh 

kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, 

deposito dan tabungan dan penetapan suku bunga. Sedangkan dari sisi 

eksternal bank dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, 

dan lain-lain.28 

     Selain itu, berpengaruhnya dana pihak ketiga (DPK) dan capital 

adequacy ratio (CAR) secara bersama-sama terhhadap pembiayaan 

musyarakah di dukung oleh nilai koefisien determinasi diperoleh nilai R2 

sebesar 0,552 atau 55,2%. Sehingga presentase kontribusi pengaruh dana 

pihak ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio (CAR) terhadap 

pembiayaan musyarakah sebesar 55,2%. Sedangkan untuk sisanya 44,8% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini. 

                                                             
27 P. Warjiyo, Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Indonesia (Jakarta (ID): Pusat 

Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2004), 17. 
28 F. Afiff, Strategi dan Operasional Bank, (Bandung: PT. Eresco, 1996), 36. 



97 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan dari penjelasan hasil penelitian mengenai Pengaruh Dana Pihak 

Ketiga (DPK) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan 

Musyarakah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2013-2017 

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2013-2017. Hal ini 

terjadi karena penyaluran pembiayaan musyarakah dipengaruhi oleh besar 

kecilnya dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki oleh bank syariah. 

2. Capital adequacy ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan 

musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2013-

2017. Hal ini terjadi karena selama periode penelitian terdapat kelompok 

bank syariah yang memiliki kecenderungan pergerakan data capital adequacy 

ratio (CAR) dan pembiayaan musyarakah yang tidak searah, yaitu pada saat 

capital adequacy ratio (CAR) mengalami penurunan, justru pembiayaan 

musyarakahnya mengalami peningkatan. 

3. Dana pihak ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio (CAR) berpengaruh 

terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

periode tahun 2013-2017, dengan presentase kontribusi pengaruh dana pihak 
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ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio (CAR) terhadap pembiayaan 

musyarakah sebesar 55,2%. Sedangkan untuk sisanya 44,8% dipengaruhi 

oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hal 

ini disebabkan oleh jika dana pihak ketiga (DPK) dan capital adequacy ratio 

(CAR) mengalami peningkatan secara bersama-sama maka bank akan 

meningkatkan porsi penyaluran pembiayaan musyarakah kepada nasabah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Seharusnya bank umum syariah (BUS) lebih meningkatkan dana pihak ketiga 

(DPK) dengan cara melakukan promosi secara berkala agar nasabah mau 

menginvestasikan dananya ke perbankan syariah sehingga pembiayaan 

musyarakah yang disalurkan semakin besar. 

2. Seharusnya bank umum syariah (BUS) lebih menjaga kecukupan modal 

(CAR) agar tidak menghambat kegiatan operasional bank, sehingga dapat 

mempermudah penyaluran pembiayaan musyarakah kepada nasabah. 
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