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ABSTRAK 

 

Mustofa, Ali. Analisis Pengaruh Jumlah Kantor Bank Umum Syariah (JKBUS), 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia 

Periode 2015 – 2018. Tesis, Program Studi Ekonomi Syari’ah, Pascasarjana, 

Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, Pembimbing: Dr. Wirawan 

Fadly, M.Pd. 

 

Kata kunci: Jumlah Kantor Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah(SBIS), 

Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan Bagi Hasil dan OJK. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman pengaruh Jumlah Kantor 

Bank Syariah (JKBUS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak 

Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah di Indonesia. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dengan menggunakan 

metode analisis regresi berganda yaitu OLS(Ordinary Least Square). Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak 

secara langsung dari sumbernya. Data tersebut diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), melalui laporan statistik perbankan syariah yang juga dikeluarkan oleh situs 

resmi OJK, mendownload data-data, jurnal-jurnal dan riset kepustakaan, dalam riset 

kepustakaan ini penulis membaca, meneliti, mempelajari bahan-bahan tertulis seperti 

majalah-majalah, buku-buku, artikel, jurnal dan informasi-informasi tertulis lainnya 

yang berhubungan dengan pembahasan dalam tesis ini. Melalui penelitian ini diperoleh 

konsep, teori, dan definisi-definisi yang akan penulis pergunakan sebagai landasan 

berpikir dan analisa dalam proses penulisan. 

Hasil daripenelitianinimenunjukan bahwaJumlahKantorBank Syariah 

(4.169.630;0.1962) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi 

hasil, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (˗0.558040;0.0015) memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

(19.08941;0.0000) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi 

hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil regresi OLS (Ordinary 

Least Square) dari penelitian ini terdapat kesimpulan bahwa: 1). Secara 

parsial(Individu) hasil penelitian ini sebagai berikut: (a). Jika JKBUS meningkat 

sebesar 1%, maka secara rata-rata, pembiayaan bagi hasil akan meningkat sebesar nilai 

coefficient regresi 4.169.630 atau sebesar 41,6 persen. Variabel Jumlah Kantor Bank 

Syariah (JKBUS) mempunyai pengaruh positif sangat signifikan terhadap pembiayaan 

bagi hasil. Secara umum, peningkatan JKBUS akan menaikan pembiayaan, namun 

masih kurangnya bank syariah dalam mensosialisasikan keberadaan dan pemahaman 

tentang bank syariah kepada masyarakat khususnya yang ada di plosok-plosok daerah 

yang mengakibatkan pembiayaan bagi hasil kurang meningkat, jadi diharapkan ada 

kemungkinan peningkatan jumlah kantor bank umum syariah di masa yang akan datang. 

(b). Jika SBIS meningkat sebesar 1%, maka secara rata-rata, pembiayaan bagi hasil 

akan turun sebesar nilai coefficient regresi -0.558040 atau -5 persen. Variabel Sertifikat 



 

 

Bank Indonesia Syariah (SBIS) mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap 

pembiayaan bagi hasil. Maka ketika SBIS mengalami penurunan maka pembiayaan bagi 

hasil akan meningkat. (c). Jika DPK meningkat sebesar 1%, maka secara rata-rata, 

pembiayaan bagi hasil akan naik sebesar nilai coefficient regresi 0.213672 atau sebesar 

2 persen. Variabel Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pembiayaan bagi hasil. Secara umum kenaikan DPK akan menaikan 

pembiayaan bagi hasil. 2). Secara simultan (bersama-sama) Jumlah Kantor Bank 

Syariah (JKBUS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga 

(DPK) mempunyai pengaruh yangsignifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  



 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakang 

Islammerupakanagamayang mengaturhubunganmanusiadengan 

Tuhannyadanjuga hubunganantara sesama manusiatermasukdalamaspek sosial, 

ekonomi maupun keuangan.Sehingga hukum syariah merupakan bagianyang sangat 

pentingyang harusdijalankan.Islam menganjurkan umatnya 

untukmelakukanaktifitas ekonomimuamalah denganmenjalankan prinsip-

prinsipsyariah dalam memperoleh laba. 

Bankadalahsuatulembaga intermediasikeuangan(antara pihakyang 

mempunyaikelebihandanadankekurangandana)yang palingpenting dalam 

sistemperekonomiankita,yaitusebagai lembagakhususyang menyediakan 

layananfinansial.
1
Lahirnyaperbankansyariahdi Indonesia 

merupakankemajuandisektorperbankannasional dimanatujuan dari 

perbankansyariahyaitumengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam 

kedalam transaksikeuangan dan perbankan.
2
Prinsip-prinsip syariah terkandung  

dalam Al-Qur’andan Hadits Nabi yang  merupakan sumber hukum dalamIslam. 

Perbedaan yangpalingmendasarantarabanksyariahdenganbank 

konvensionaladalahdalambank  syariahmenerapkansistembebasbunga 

(freeinterest)ataumemakaisistembagihasil(profitlosssharing),jual beli dan 

sewa.Sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga. Prinsip pokok 

dalam transaksi keuangan yang  sesuai dengan syariah, antara lain penekananpada 

perjanjianyangadil,anjuransistembagi hasil,danlarangan 

terhadapriba(bunga),gharar(tipuan),danmaysir(spekulasi), diyakini 

menjadiprinsipdasar berinvestasiyang bukanhanyamenguntungkandan halal, tetapi 

juga aman.
3
 

Pada1Mei1992berdirilahbanksyariahpertamadiIndonesia,BankMuamalat 

Indonesia, dengan total komitmen modal disetor Rp106.126.382.000,00. 

Namunperangkat hukum operasinya dalam UUNo.7 tahun1992 

                                                           
1
Kasmir,Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013),  24. 

2
 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen BankSyaiah,( Jakarta: PustakaAlvabet, 2006),  20. 

3
Muhammad Syafi’iAntonio,BankSyariahDariTeoriKePraktik, ( Jakarta: GemaInsani, 2001), 18. 



 

 

belummemuatsistem syariahyang memadai.Barudiera reformasi,UU No.10 

tahun1998memuatsecararincilandasanoperasibank syariah dan memberi arahan 

bagibank-bank konvensionaluntukmembuka cabang  syariah atau bahkan  

mengkonversi  diri secaratotal menjadi  bank syariah.
4
 

SelanjutnyapemberlakuanUUNo.101998tentangperubahanUU 

No.71992tentang perbankanmemberikankesempatanyang lebihluasbagi 

pengembangan perbankanSyariahdiIndonesia.Perundang-

undangantersebutmemberikankesempatanyang lebihluasuntukmengembangkan 

jaringan perbankansyariahantara lainmelaluiijinpembukaankantorcabang 

syariah(KCS) olehbankkonvensional. Dengankatalain,bankumum dimungkinkan 

untukmenjalankankegiatanusahanyasecara konvensional sekaligus dapat melakukan 

berdasarkan prinsip Syariah.
5
 

Namundalam prakteknya, sebagian besar bank-bankIslammengalami 

kesulitanuntuk menerapkan sistemnyadalamproduk-produkpembiayaan 

yangditawarkanyangmenggunakansistembagihasil (profit loss sharing) 

murni,dengan kendalayang penuhresikodanketidak-pastian.Masalah- masalah 

praktisyangterkaitdenganpembiayaaninidisatusisimengakibatkan adanya 

penurunandalampenggunaannya diduniaperbankan 

Islam,danpadaakhirnyapadasisilainmenyebabkanadanyapeningkatan 

yangcukupdrastispadapenggunaan mekanismepembiayaanyang secara tidak 

langsungmirip dengan pembiayaansistem bunga, yaitu mekanismepembiayaanbagi 

hasil dalam hal ini pada prinsipnya ada empat akad utama yang sering digunakan, 

diantaranya al-mudharabah, al-musyarakah, al-muza’arah dan al-musaqah. 

Jikadiperhatikanpembiayaan bagi hasil pada Bank Syariahdan pinjaman 

kredit padabankkonvensional merupakan sama-sama produk penyaluran dana, 

akan tetapi mempunyaiperbedaandimanapada bank konvensional, pembiayaan 

disebut loan, sementara di Bank Syariah disebut financing. Sedangkan balas jasa 

yang diberikan atau diterima pada bank konvensional berupa bunga (interest loan 

atau deposit) dalam persentase pasti. Sementara pada Perbankan Syariah, dengan 

                                                           
4
Khotibul Umam, dan Budi Utomo Setiawan, Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika 

Perkembangannya di Indonesia), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2017), 27. 
5
Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Ciputat-Tangerang:Azkia Publisher, 

2009), 28. 



 

 

memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin 

dan jasa.
6
 

Pembiayaan pada bank konvensional merupakan fungsi intermediasi bank, 

dimana bank menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh 

dari dana deposito dan tabungan masyarakat.Keuntungan utama dari bisnis 

perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga 

simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit 

yang disalurkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah 

bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam, akan tetapi 

jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum 

Islam.  

Prinsip syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan 

berdasarkan bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal 

(musyarakah),prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa 

pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang 

yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
7
 

Dalam perbankan syariah, pembiayaan mudharabah dan musyarakah 

dijadikan satu akun yang disebut pembiayaan bagi hasil seperti yang dicantumkan 

dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen 

dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan 

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana 

diatur dalam undang-undang dimaksud. 

Sebagaimana yangkitaketahui pembiayaan bagi hasil merupakan 

pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil sesuai 

dengan keuntungan usaha nasabah yang dibiayai oleh 

Bank.Secarateknisnasabahseharusnya membuat laporan keuangan atas usahanya 

untuk mempermudah dalam penghitungan bagi hasil dengan Bank.Bankharus 

mengetahuikeuntungan yangdiperoleh nasabahatau kerugian yang diperoleh oleh 

nasabah. Cara penghitunganpembayaran bagi 

                                                           
6
Heri Sudarsono, BankDan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi DanIlustrasi, (Yogyakarta: 

Ekonisia, 2007), 16. 
7
Kasmir,Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT RajaGrafindo 2013), 26. 



 

 

hasilharusdijelaskankepadanasabah.Jika Bankdannasabah 

menyetujuidenganpenghitungan bagi hasilyang telah disepakatimaka Bank 

akanmelakukanakadkepadanasabah.Selanjutnyanasabah secara rutin membayar 

angsuran sesuai dengan hasil keuntungan yang diperoleh atas usahanya 

kepadabank. 

Akan tetapi pada perkembanganya perbankan syariah sejauh ini lebih 

banyak menerapakan pembiayaan bagi hasil tanpa menghitung keuntungan nasabah 

tetapi dengan menggunakan penghitungan marjin atas pembiayaan bagi hasil yang 

diberikan kepada nasabah. Dimana bank menetapkan seberapa besaran marjin yang 

harus dibayarkan nasabah tanpa melakukan pemotongan administrasi dan profisi di 

awal, sehingga nasabah menerima pembiayaan 100% juga tidak menghitung sisa 

marjin jika nasabah melunasi pembiayaan sebelum tenor habis.  

Walaupun demikian, denganmenerapkanprinsip marjin Pembiayaan Bagi 

Hasilsetiap tahunnyamenunjukan kecenderungan meningkat.Kenaikanyang paling 

tinggiterdapatpada bulanDesembertahun2018 sebesar Rp 74.541 milyar, dari yang 

terendah pada bulan Januari 2015 sebesar Rp 49.091milyar. Komposisi 

DanaPihakKetigadalamStatistik Perbankan Syariah yang di keluarkan oleh 

OJKtertinggi pada bulan Desember 2018 sebesar Rp 257.606milyar danyang 

palingkecilterdapatpadatahun2015 bulan Juniyaitusebesar Rp 162.817milyar. 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah juga mengalami kenaikan dari terkecil pada 

tahun 2015 bulan Desember Rp 3.385 milyar dan kenaikan tertinggi pada tahun 

2017 bulan Februari Rp 8.825 miliar, akan tetapi jumlah kantor Bank Umum 

Syariah mengalami penurunan yang semula 2.157 unit kantor dari 12 BUS pada 

bulan Januari 2015 turun menjadi 1.868 unit kantor BUS pada bulan November 

2018 dari 14 BUS, yang terendah pada bulan Januari 2017 sejumlah 1.681 unit dari 

13 Bank Umum Syariah se-Indonesia.
8
 Data tersebut dapat bisa dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 1 

KomposisiPembiayaan Bagi Hasil, JumlahKantorBank UmumSyariah,  

SBIS,  Dan Dana PihakKetiga 

Periode2015-2018 di Indonesia 

                                                           
8
https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-

syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2019/SPS%20Januari%202019.pdf 



 

 

 

 

Tahun 

 

Pembiayaan 
 Bagi Hasil 

JKBUS DPK SBIS 

(MilyarRupiah) (Unit) (Milyar) 

Rupiah) 

(Milyar) 

Rupiah) 2015.12 55.886 1.990 174.895 3.385 

2016.12 62.151 1.869 206.407 7.940 

2017.12 67.535 1.825 238.393 5.105 

2018.12 74.541 1.875 257.606 4.245 

Sumber : Laporan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Januari 2019 

(Data Diolah)
9
 

 

Arah pengembangan Perbankan Nasional sesuai OJK bersifat komprehensif 

dan terintegrasi dengan penyusunan arah pengembangan pasar modal dan industri 

keuangan non Bank. Seperti yang terlihat pada tabel 1 diatas, arah pengembangan 

perbankan syariah dalam jangka menengah adalah pengembangan produk 

danlayanan yang berkualitas, inovatif, berbeda, dan lebih unggul dari produk 

perbankan konvensional, dan perluasan jaringan yang luas agar mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan syariah.Visi pengembangan perbankan 

syariah nasional adalah mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi 

signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, 

dan stabilitas sistem keuangan serta berdayasaing tinggi. Visi ini,merupakan 

pengembangan dari kebijakan pengembangan perbankan syariah pada tahun-tahun 

sebelumnya yang memfokuskan diri pada penguatan intermediasi perbankan 

syariah padasektor ekonomi produktif seperti yang terlihat pada kolom pembiayaan 

bagi hasil di tabel 1 yang merupakan pembiaayaan produktif mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Bahkan selama periode 2015 sampai periode 2018 

mengalami kenaikan sebesar 33% dengan rata-rata pembiayan selama 4 periode Rp 

65.026 milyar. 

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa perkembangan kantor perbankan Syariah 

yang ada di Indonesia mengalami penurunan, dimana jumlah kantor BUS menurun 

setiap tahunnya. Terlihat dari tahun 2015 jumlah kantorbank umum syariah 

sebanyak 1.990 unit, akan tetapi pada akhir periode 2018 jumlah kantor turun 

                                                           
9
https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-

syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2019/SPS%20Januari%202019.pdf 



 

 

menjadi 1.875 unit. Hal ini memiliki pengaruh yang negatif terhadap perkembangan 

perbankan syariah karena terdapat penurunan jumlah kantor sebanyak -6%. Padahal 

faktor kedekatan lokasi kantor bank syariah dengan pusat kegiatan ekonomi dan 

tempat tinggal nasabah diharapkan dapat mempermudah akses nasabah terhadap 

bank syariah dalam menunjang kegiatan perbankan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan yang tinggi 

terhadap adanya perbankan syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang 

membantu masyarakat dalam memperlancar persoalan ekonominya, dikarenakan 

minat menyimpan dananya di bank syariah semakin meningkat 47%, seperti terlihat 

pada tabel 1 nilai dana pihak ketiga (DPK) dari periode 2015 sebanyak Rp 174.895 

milyar semakin meningkat pada periode-periode berikutnya sampai pada periode 

2018 sebanyak Rp 257.606 milyar.  

Penyaluran pembiayaan oleh bank syariah dalam melakukan investasi 

jugadipengaruhioleh suku bunga sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) yang 

dapatdimanfaatkanoleh bank syariah untuk mengatasi bila terjadi kelebihan pada 

tingkatlikuiditas. Terlihat pada tabel 1 di atas pada kolom surat berharga bank 

Indonesia syariah(SBIS), setiap tahunnya cenderung mengalami fluktuasi dan nilai 

sertifikat bankIndonesia syariah (SBIS) pada periode tahun 2015 senilai Rp 3.385 

milyar, sedangkan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sangat drastis hingga 

mencapai 135%.Sertifikatbank Indonesia syariah (SBIS) mengalami penurunan 

kembali sampai periode tahun 2018 mencapai -47%. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa SBISmempunyai hubungan yang negatif terhadap Pembiayaan bagi hasil. 

Perkembangan naik turunya data diatas bisa dilihat pada grafik di bawah:  

Tabel Grafik 1.1 

KomposisiPembiayaan Bagi Hasil 

Periode2015-2018 di Indonesia (Rp Milyar) 

 



 

 

 

 

Keterangan :  

55.886 = Jumlah pembiayan bagi hasil akhir periode tahun 2015 sebanyak Rp 

55.886 milyar   

62.151 = Jumlah pembiayan bagi hasil akhir periode tahun 2016 sebanyak Rp 

62.151 milyar   

67.535 = Jumlah pembiayan bagi hasil akhir periode tahun 2017 sebanyak Rp 

67.535 milyar   

74.541 = Jumlah pembiayan bagi hasil akhir periode tahun 2018 sebanyakRp 

74.541 milyar   

Komposisi pembiayaan bagi hasil yang tersaji pada tabel diatas menunjukan 

trend positif dikarenakan setiap tahunnya mengalami peningkatan nilai pembiayaan 

bagi hasil. Seperti yang terlihat tabel 1.1 pada periode tahun 2015 nilai dari 

pembiayaan bagi hasil sebanyak Rp 55.886 milyar naik 11% menjadi Rp 62.151 

milyar pada periode tahun 2016, naik lagi 9% menjadi Rp 67.535 milyar pada 

periode 2017, kemudian meningkat lagi 10% menjadi sebanyak Rp 74.541 milyar. 

Jika dihitung dari periode 2015 sampai periode 2018 peningkatannya mencapai 

33%, maka pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap perbankan syariah. 

Dari perhitungan yang tersaji pada tabel diatas, menunjukan bahwa 

Pembiayaan Bagi Hasil terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini 

menunjukan adanya trend positif pada Pembiayaan Bagi Hasil juga diminati oleh 

masyarakat. 



 

 

Sementara itu untuk komposisi jumlah kantor bank umum syariah tersaji 

dalam tabel grafik 1.3 di bawah ini: 

Tabel Grafik 1.2 

KomposisiJumlahKantorBank Umum Syariah 

Periode2015-2018 di Indonesia 

 

 

Keterangan : 

1.990 = Jumlah kantor bank umum syariah selama periode tahun 2015 sebanyak 

1.990 unit 

1.869 = Jumlah kantor bank umum syariah selama periode tahun 2016 sebanyak 

1.869 unit 

1.825 = Jumlah kantor bank umum syariah selama periode tahun 2017 sebanyak 

1.825 unit 

1.875 = Jumlah kantor bank umum syariah selama periode tahun 2018 sebanyak 

1.875 unit 

Pada komposisi jumlah kantor bank umum syariah seperti yang tersaji di 

Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa perkembangan kantor perbankan Syariah yang ada di 

Indonesia mengalami penurunan, dimana jumlah kantor BUS menurun setiap 

tahunnya. Terlihat dari tahun 2015 jumlah kantor bank umum syariah sebanyak 

1.990 unit kantor, akan tetapi pada akhir periode 2016 jumlah kantor turun -6% 

menjadi 1.869 unit, selanjutnya pada periode tahun 2017 turun lagi -2%, yang pada 

akhir periode 2018 minangkat sedikit sebanyak 3%. Hal ini memiliki pengaruh 

yang negatif terhadap perkembangan perbankan syariah karena terdapat penurunan 

jumlah kantor bank umum syariah selama 4 periode turun sebanyak -6%. Padahal 

faktor kedekatan lokasi kantor bank syariah dengan pusat kegiatan ekonomi dan 



 

 

tempat tinggal nasabah diharapkan dapat mempermudah akses nasabah terhadap 

bank syariah dalam menunjang kegiatan perbankan. 

Dengan melihat tabel 1.2 nilai rata-rata dari jumlah kantor bank umum 

syariah adalah negatif. Jumlah kantor bank umum syariah dari Januari 2015 hanya 

sebanyak 2.157 unit kantor yang dimiliki 12 Bank Umum Syariah, sampai dengan 

Desember 2018 jumlahnya turun mencapai 1.875 unit kantor yang dimili 14 Bank 

Umum Syariah. Padahal masyarakat membutuhkan akses yang mudah dan terdekat 

dalam melakukan transaksi dengan bank syariah. Masih kurangnya bank syariah 

dalam mensosialisasikan keberadaan dan pemahaman tentang bank syariah kepada 

masyarakat khususnya yang ada di plosok-plosok daerah, ada kemungkinan 

disebabkan karena ada penurunan jumlah kantor bank umum syariah yang dapat 

menyebabkan pembiayaan bagi hasil kurang meningkat secara signifiksan. Apakah 

hal ini juga mempengaruhi pembiayaan bagi hasil yang ditawarkan oleh bank 

umum syariah kepada masyarakat. 

Tabel Grafik 1.3 

KomposisiDana Pihak Ketiga 

Periode2015-2017 di Indonesia 

 

 

 

Keterangan : 

174.895 = Jumlah dana pihak ketiga selama periode tahun 2015 sebanyak Rp 

174.895 miliar 

206.407 = Jumlah dana pihak ketiga selama periode tahun 2015 sebanyak Rp 

206.407 miliar 



 

 

238.393 = Jumlah dana pihak ketiga selama periode tahun 2015 sebanyak Rp 

238.393 miliar 

257.606 = Jumlah dana pihak ketiga selama periode tahun 2015 sebanyak Rp 

257.606 miliar 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dana Pihak Ketiga Bank Umum 

Syariah pada periode penelitian ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai Dana Pihak Ketiga diperoleh pada periode tahun 

2015 yaitu sebesar Rp 174.895 miliar. Pada periode-periode berikutnya terus 

mengalami perkembangan yang positif hingga pada periode tahun 2018 mencapai 

nilai sebesar Rp 257.606 miliar.Peningkatan DPK sebanyak 47% ini merupakan 

dampak langsung dari pengembangan produk perbankan syariah serta tingkat 

kepercayaan masyarakat cukup tinggi untuk menyimpan dananya di bank 

syariah.Peningkatan jumlah DPK ini searah dengan peningkatan yang juga terjadi 

pada pembiayaan bagi hasil. Hal ini sesuai denganasumsi dimana pembiayaan yang 

disalurkan sangat ditentukan oleh banyaknya dana pihak ketiga yang diperoleh, 

sehingga semakin besar dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank syariah, 

maka semakin besar pula jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, 

termasuk pembiayaan bagi hasil.  

Tabel Grafik 1.4 

KomposisiSBIS 

Periode2015-2018 di Indonesia 

 

 

 

Keterangan : 



 

 

6.280 = Dana yang digunakan untuk investasi SBIS pada akhir periode 2015 

sebanyak Rp 6.280 miliar 

7.940 = Dana yang digunakan untuk investasi SBIS pada akhir periode 2015 

sebanyak Rp 7.940 miliar 

5.105 = Dana yang digunakan untuk investasi SBIS pada akhir periode 2015 

sebanyak Rp 5.105 miliar 

4.485 = Dana yang digunakan untuk investasi SBIS pada akhir periode 2015 

sebanyak Rp 4.485 miliar 

Terlihat pada tabel 1.4 diatas bahwa nilai Sertifikat Bank Indonesia Syariah 

(SBIS) yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah pada periode penelitian tahun 

2015-2018, nilainya sangat fluktuatif. Hal ini bisa terlihat pada grafik diatas, nilai 

tertinggi SBIS pada perbankan syariah dikeluarkan pada periode tahun 2017 yaitu 

sebesar Rp 7.940 miliar dan nilai SBIS terendah pada periode tahun 2018 yaitu 

sebesar Rp 4.485 miliar, dengan nilai rata-rata dana yang dikeluarkan bank umum 

syariah untuk SBIS dari tahun 2015-2018 adalah Rp 5.428 milyar selama 4 tahun 

dan mengalami trend positif pada tahun 2017 karena terjadi peningkatan nilai rata-

rata sebesar 35% dari periode sebelumnya. Pada akhir periode 2018 mengalami 

penurunan lagi sebesar -27%, hal ini menunjukan bahwa dana yang dimiliki bank 

umum syariah bisa terserap pada pembiayaan yang lainnya yang diminati 

masyarakat. 

Komposisipembiayaanb ag i  h a s i l dalamjangkawaktu empat tahun 

sajayaitudaritahun2015-2018telahmengalamipeningkatanlebihdari 

128%.Jikadiperhatikanpada grafik 1bahwa peningkatanpembiayaanbagi 

hasildaritahun2015-2018 tidak diikutidenganpeningkatanjumlah kantor 

BankUmumSyariah. Akan tetapi penambahan jumlah kantor bank syariah yang 

diharapkan dapat meningkatkanpembiayaan bagi hasil ternyata masih lebih 

keciljikadibandingkan dengan peningkatanpembiayaan bagi hasil. 

Pada Desember 2015hanya terdapat1.990 unitkantorbankumum 

syariahsedangkan pada Desember2018hanyaterdapat1875unitkantorbankumum 

syariah.Seiring dengan peningkatanjumlahkantorcabang dankantorcabang 

pembantubank syariahdiIndonesia,halini diduga berpengaruhkepada aksesnasabah 



 

 

terhadapbanksyariahuntukpenyimpandana maupun nasabahyang memerlukan 

pembiayaandi perbankan syariah. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi posisipembiayaanperbankan 

syariah,yaitusuku bungarata-ratapinjaman, bonusswbi,jumlahuang 

beredardandanapihakketiga.Kinerjadan kelangsunganusaha 

bankyangberdasarkanprinsipsyariahtergantungpada manajemenbankuntukmenjaga 

kualitasterhadappenyalurandana bank (pembiayaan). 

Pembiayaanmerupakanaktivaproduktifdari perbankan syariah.
10

 

Jikakitalihat  jumlah  danapihakketiga (DPK)bank  syariah  pada Desember 

2015 -Desember2018 terus mengalami peningkatan. Hal ini 

ditunjukandenganjumlahdanapihakketigapada Desember2015sebesarRp 174.895 

Milyar sedangkanpadaD es em b er 2018sudahmencapaiRp257.606Milyar.
11

 Hal ini 

mencerminkan bahwa perlahan pembiayaan bagi hasil keberadaannya 

semakindiminati oleh masyarakat. 

Danapihakketigapadabank syariahyang disalurkanmelalui pembiayaan bagi 

hasil,porsipembiayaannya lebih banyak pada pembiayaan 

musyarakahdibandingkan dengan pembiayaan mudharabah. Hal ini bisa dilihat 

pada laporan keuangan yang ditampilkan OJK di statistik perbankan 

syari’ah.Peningkatan pembiayaanbagi hasildaritahun 2015-2018juga tidak 

terlepasdenganadanyaperkembanganekonomidiIndonesia secaramakro pada tahun 

2015-2018.Dalammakroekonomi,inijuga tidakterlepasdari 

variabelekonomimakrolainya sepertisertifikatbankIndonesiasyariah 

(SBIS).Ditunjukanpada grafik 1.4yaituperkembangansertifikatbank Indonesia 

syariah (SBIS)padatahun 2015-2018. 

Dalam sistem keuanganIslam,hasilinvestasi dari pembiayaanyang 

disalurkankesektorriilmenentukanbesarkecilnyapembagian keuntungan 

disektormoneter. Jika investasidan produksidisektor riil berjalan lancar makareturn 

disektor moneterakanmeningkat.
12
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Penyaluran pembiayaanoleh bankdalammelakukan investasi juga 

dipengaruhi oleh suku bunga  sertifikat bank indonesia (SBI) sedangkan dalam 

banksyariah menggunakan sertifikat bank indonesia syariah (SBIS) 

yangdapatdimanfaatkanoleh banksyariahuntukmengatasibila terjadi kelebihan pada  

tingkat likuiditas.Akan tetapi peningkatan  nilai sertifikat bankIndonesia 

syariahsebagaisalah satukebijakanmoneter cenderung menyebabkan pembiayaan 

bagi hasil menurun. 

Terlihatpadatabeldiataspada kolomSertifikatBankIndonesia 

Syariah(SBIS),setiaptahunnyacenderung mengalamifluktuasidannilai 

SertifikatBankIndonesiaSyariah(SBIS)yang paling kecilpadaDesember 2015 

sebesar Rp3.385milyarsedangkannilaiyang paling besar padabulan 

februaritahun2017yaitusebesarRp8.825milyar.
13

Halinididasariolehadanya kebijakan 

pemerintahyangbarudalambidangmoneteryaitukebijakanBIRateatau suku  bunga  

yang   mencerminkan  sikap  dari  kebijakanmoneteryang ditetapkan oleh 

bankIndonesia untuk mengontrol kestabilannilai rupiah. 

Setiaptahun pada dasarnyavariabeljumlah kantor banksyariahdan 

danapihakketigaberbedasedangkansertifikatbankindonesiasyariah  di 

Indonesiaselalumengalamifluktuasi.Halinilahyang menyebabkan pembiayaanpada 

produkperbankansyariahkhususnya piutang bagi hasilmengalami kenaikansecara 

bertahap,tetapisesungguhnya perkembanganperbankan 

syariahinisangatlambattahapanya karena nasabahmasihmemperhitungan 

keuntungan semata. 

Dengan demikian, penelitian ini penting  untuk dilakukan karena 

belumbanyak penelitianyang mencobauntukmengungkapkan keterkaitan variabel-

variabel ekonomiterhadap pembiayaanbagi hasil(pembiayaan 

perbankansyariah).Oleh karenaitumakapenulismemutuskan untuk mengambiljudul” 

ANALISISPENGARUHJUMLAHKANTORBANK UMUM SYARIAH 

(JKBUS),SERTIFIKATBANK INDONESIASYARIAH (SBIS),DAN 

DANAPIHAKKETIGA(DPK)TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI 

HASILPADA BANK UMUMSYARIAHDIINDONESIA”  

 

                                                           
13

https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-

syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2019/SPS%20Januari%202019.pdf  



 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan 

diatas, untuk menganalisis pengaruh jumlah kantor bank syariah, sertifikat bank 

indonesia syariah, dan dana pihak ketiga sebagai berikut : 

1. Apakah Jumlah Kantor Bank Syariah (JKBUS) secara parsial mempunyai 

pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia? 

2. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara parsial mempunyai 

pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia? 

3. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial mempunyai pengaruh terhadap 

pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia? 

4. Apakah Jumlah Kantor Bank Syariah (JKBUS), Sertifikat Bank Indonesia 

Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara simultan mempunyai 

pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia? 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah seperti dikemukakan sebelumnya, 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

a. Untuk menganalisis apakah Jumlah Kantor Bank Syariah (JKBUS) secara 

parsial mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada 

perbankan syariah di Indonesia? 

b. Untuk menganalisis apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

secara parsial mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada 

perbankan syariah di Indonesia? 

c. Untuk menganalisis apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial 

mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada perbankan 

syariah di Indonesia? 

d. Untuk menganalisis apakah Jumlah Kantor Bank Syariah (JKBUS), 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

secara simultan mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil 

pada perbankan syariah di Indonesia? 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 



 

 

a. Bagi mahasiswa : 

1) Dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai pola hubungan 

antara jumlah kantor bank syariah, sertifikat bank Indonesia syariah 

(SBIS), dan nilai tukar rupiah terhadap dana pihak ketiga pembiayaan 

piutang bagi hasil periode 2015 – 2018. 

2) Memperoleh kesempatan untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang 

diperoleh diperkuliahan dalam berbagai kasus riil di dunia kerja. 

b. Bagi praktisi lembaga-lembaga keuangan: 

Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya para praktisi 

lembaga pemberdayaan umat serta praktisi lembaga-lembaga keuangan, 

khususnya perbankan syari`ah yang mempunyai komitmen sebagai lembaga 

pemberdayaan umat terutama para pelaku ekonomi mengenai peran serta 

lembaga keuangan dan kebijakan-kebijakan yang dapat mengembangkan 

dunia usaha. 

c. Bagi Pemerintah: 

Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan pemerintah dalam 

menentukan kebijakannya mengenai produk-produk pada setiap perbankan 

syariah dalam menumbuhkembangkan dunia usaha dan menggerakkan 

sektor riil yang ada di Indonesia sehingga dapat meningkatkan 

perekonomian nasional. 

d. Bagi pihak lain 

Memberikan sumbangsih data dalam kaitannya dengan 

perkembangan dan pertumbuhan keuangan atau lembaga pembinaan 

berbasis  syari`ah  dalam  hal  ini  adalah  perbankan  syari`ah  sebagai 

lembaga pemberdayaan umat. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Filosofi Ekonomi Islam 

Ada dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu 

ekonomi syari’ah dan ekonomi Islam. Keduanya merujuk pada satu azas, yakni 

ekonomi yang berdasarkan prinsip syari’ah. Ekonomi berdasarkan syari’ah 

tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama 

Islam di dunia ini.
14

 

Studi tentang ekonomi Islam (syari’ah) sudah cukup lama, setua 

agama Islam itu sendiri. Sebagian besar isu tentang ekonomi syari’ah 

tersimpan dalam literatur Islam seperti tafsir al Qur’an, syarah al-Hadist dan 

kitab kitab fiqih, yang ditulis cendikiawan Muslim terkenal seperti Abu Yusuf, 

Abu Hanifah, Yahya Ibnu Adam, Ibnu Khaldun,Al-Qazali, Ibnu Taimiyah dan 

sebagainya.
15

 

Kata “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata 

yaitu“oikos”yangberarti“keluarga,rumahtangga”dan“nomos”yangberarti“pratur

an,hukum” kemudian bila digabung bermakna“aturan rumah tangga”. 

Sedangkan kata “Islam” berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 3 akar kata 

yaitu “sin” (س) yang berarti “alam”, “lam”  (ل) yang berarti Allah, dan 

“mim”(و)yangberartiibadah,kemudian bila digabungmenjadi “sinlammim” (  (س

و) (ل) ) bermakna“alamdiciptaAllah untuk ibadah”. 

 

 

 

 

 

Kata “islam” terdapat dalam Al-Qur’an, diantaranya : 

a. QS. Al-Imran: 19. 
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ِذ  ٍۢ بَعإ َب إَِّلَّ ِي ِكتََٰ
ٍَ أُوتُواْ ٱنإ تَهََف ٱنَِّذي ُىُۗ َوَيا ٱخإ هََٰ سإ ِ ِ ٱۡلإ ٍَ ِعُذَ ٱَّللَّ ي ٌَّ ٱنذِّ إِ

ُۗ َوَيٍ يَكإ ُزإ  ِ  َُُ ىإ ا بَ إ ُى بَ إ َۢ ِعهإ َ َسِزيُع ٔ  َ َيا َ آاَ ُ ُى ٱنإ ٌَّ ٱَّللَّ ِ ِ فَئ ِت ٱَّللَّ ايََٰ

ِحَساِ     ٩ٔٱنإ
“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah 

Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali 

sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang 

ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah 

maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”
16

 

b. QS. Ali Imran: 85. 

 ٍَ ٓاِخَزةِ ِي هُ َوُ َو فِي ٱۡلإ ُإ بََم ِي ا فَهٍَ يُقإ ُٗ ِى ِدي
هََٰ سإ ِ َز ٱۡلإ تَغِ َغ إ َوَيٍ يَبإ

  ٍَ ِسِزي َخَٰ  ٨٥ٱنإ
“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-

kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat 

termasuk orang-orang yang rugi”
17

 

c. QS. Al-Maa’idah:87-88. 

 ٌَّ  إِ
اْْۚ تَذُوٓا ُ نَُكىإ َوََّل تَعإ ِت َيآا أََحمَّ ٱَّللَّ ُيواْ َط ِّبََٰ ٍَ َ اَيُُواْ ََّل تَُحّزِ أَيَُّ ا ٱنَِّذي

ٓا يََٰ

  ٍَ تَِذي عإ ًُ َ ََّل يُِحبُّ ٱنإ ٗٗل َط ِّٗباْۚ َوٱتَّقُواْ ٨٧ٱَّللَّ
ُ َحهََٰ ا َرَسقَُكُى ٱَّللَّ ًَّ  َوُكهُواْ ِي

  ٌَ ِيُُو َ ٱنَِّذيٓا أََتُى بِهِۦ ُيؤإ  ٨٨ٱَّللَّ
“Haiorang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-

apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu dan janganlah kamu 

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas. Dan, makanlah yang halal lagi baikdari apa yang telah 

Allah rezekikan kepadamudan bertakwalah kepada Allah Yang kamu 

beriman kepada-Nya” 
18

 

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam mendorong 

penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. 

Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan baik 

materi/harta maupun nonmateri dengan berbagai cara, asalkan mengikuti 

rambu-rambu yang telah ditetapkan. 

                                                           
16

Al-Qur’an, 3: 19. 
17

Al-Qur’an, 3: 85. 
18

Al-Qur’an, 3: 87-88. 



 

 

Sesuai denganfirmanAllahtersebutbahwasistematauDinyang 

diciptakan Allah itu hanya Islam. Sehingga sistem ekonomi yang ada 

seharusnya juga mengikuti aturan dalam sistem Islam.
19

 

LatarbelakangkeilmuanEkonomiIslamdisebutsebagaiOntologi 

Ekonomi Islam yaitu berupa alasan mendasar adanya Ekonomi Islam. Sesuai 

dengan sistem kehidupan yang ada pada diri manusia, keluarga, lingkungan, 

dan alam semesta maka elemen dasar penciptaan terdiri dari 3 unsur yaitu 

manusia, Allah, dan ibadah. Kemudian perpaduan 3 hal ini membentuk alasan 

besar penciptaan yaitu Islam, sehingga ontology dari Ekonomi Islam adalah 

Islam. 

Islam dalamEkonomiIslammerupakankonsepbesarsebagaisuatu sistem 

yang menyeluruhjuga penyeimbang aspek dunia dan akhirat. Perpaduan unsur 

materi dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem perekonomian lain, baik 

kapitalis maupun sosialis.
20

Kemudian Islam yang menyeluruh inilah yang 

menjadiepistemologydarikeilmuanEkonomiIslamyangsedangberkembang yaitu 

kafah. EkonomiIslam yang kafah muncul sebagai konsep dasar ekonomi 

dengan batasan Islam sebagai suatu sistem. 

Kerangkadasar Islam dari konsep yang menyeluruh berupa kaafah ini 

perlu diterjemahkan ke dalam penerapan berekonomi secara makro dan mikro 

ekonomi.Implementasidarikeduahaltersebutdijabarkan dalam bentuk aksiologi 

yaitu keseimbangan sistem ekonomi yang terdiri dari dua hal misalnya antara 

penawaran dan permintaan. 

Atas dasar pemikiran tersebut, dapat diketahui bahwa Islam memiliki 

sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi yang 

lain. Sistem ekonomi Islam memiliki akar syariat yang membentuk pandangan 

dunia, strategi dan sasaran yang berbeda dengan sistem sekuler yang 

menguasai dunia saat ini. Konsep ekonomi Islam sasarannya tidak hanya 

didasarkan pada material saja, tetapi mencangkup hal-halyang immaterial, 

seperti kebahagiaan manusia (al-falah), kehidupan yang baik (hayatan 
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thayyibah), aspek persaudaraan-persaudaraan (ukhuwwah), keadilan 

sosioekonomi dan kebutuhan-kebutuhan spiritual ummat manusia lainnya. 

2. Bank 

Terdapat berbagai definisi mengenai bank atau perbankan, namun 

pada dasarnya masing-masing pendapat memiliki pengertian    yang sama. 

Pengertian bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan 

kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri dengan uang yang 

diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat 

penukar uang yang berupa uang giral.
21

 

Bank adalah badan yang mempunyai tugas utama melakukan 

penghimpunan dana dari pihak ketiga dan menyalurkannya kembali ke 

masyarakat.
22

 

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan 1967 Pasal1.a bank 

adalah lembaga   keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-

jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
23

 

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka  dapat disimpulkan bahwa 

bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan 

menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang memiliki fungsi 

memperlancar lalulintas pembayaran. Dengan kata lain bank adalah suatu 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa-jasa 

dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 

3. Bank  Syariah 

a. Pengertian Bank Syariah 

Bank syariahada dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang 

beroperasi dengan prinsip syari`ah Islam. Bank Islam adalah(1) bank yang 

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari`ah Islam;(2) bank yang tata 

cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur`an dan 

As Sunnah.
24
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Berdasarkandefinisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

bank syari`ah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang 

mendasarkan operasionalnya pada syari`at (hukum) Islam. 

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang 

dikembangkan berdasarkan syariah (hukumislam).Usaha pembentukan 

sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut 

maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta 

larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana 

hal ini tidak dijamin oleh sistem perbankan konvensional.
25

 

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalulintas pembayaran serta 

peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip 

syariah. Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara 

(intermediary) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana 

(surplusunits) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan 

dana (deficitunits).
26

 

Melalui bank,kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-

pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua 

belah pihak. Dalam bank syariah, hubungan antara bank dan nasabahnya 

bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan 

(partnership)antara penyandangdana(shohibulmaal) dengan pengelola 

dana (mudharib). 

b. Prinsip dan Ciri-Ciri Bank Syariah 

1). Prinsip Bank Syariah 

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum 

Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau 

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan 

syariah.
27
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Beberapa prinsip/hukum yang dianut oleh sistem perbankan 

syariah antara lain : 

a) Pembayaranterhadappinjamandengannilaiyangberbeda 

darinilaipinjaman dengan nilai ditentukansebelumnyatidak 

diperbolehkan. 

b) Pemberidana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai 

akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. 

c) Islam tidakmemperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang 

hanya merupakanmedia pertukarandanbukankomoditaskarena tidak 

memilikinilai intrinsik. 

d) UnsurGharar (ketidakpastian, spekulasi)tidakdiperkenankan dalam 

syariat Islam.Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik 

hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. 

e) Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak 

diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak 

boleh  didanai oleh perbankan syariah.
28

 

Prinsip utama yang digunakan dalam kegiatan perbankan 

syariah adalah sebagai berikut  : 

a) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi. 

b) Melakukankegiatanusahaperdaganganberdasarkan perolehan 

keuntunganyangsah. 

c) Memberikan zakat. 

2). Ciri-Ciri Bank Syariah 

Banksyariahmempunyaicirri-ciriberbedadenganbank 

konvensional, yaitu sebagai berikut
29

 : 

a) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian 

diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak 

kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan tawar-menawar 

dalam batas wajar. 
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b) Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan 

pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat 

pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. 

c) Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak 

menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang 

ditetapkan di muka. 

d) Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh 

penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadiah) sedangkan bagi 

bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai 

penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank. 

 

Tabel 2 

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

No Perbedaan Bank Syariah Bank Konvensional 

1 Falsafah Tidak bedasarkan bunga, 

spekulasi, dan 

ketidakjelasan 

Berdasarkan bunga 

2 Operasionalisai 
Dana masyarakat berupa 

titipan dan investasi yang 

baru akan mendapatkan 

hasil jika diusahakan 

terlebih dahulu. Penyaluran 

pada usaha yang halal dan 

menguntungkan 

Danamasyarakatberupa 

simpanan yang harus 

dibayar bunganya pada 

saat jatuh tempo. 

Penyaluran pada sector 

yang menguntungkan 

aspek halal tidak menjadi 

pertimbangan utama. 

3 Aspek Sosial Dinyatakan secara eksplisit 

dan tegas yang tertuang 

dalam misi dan visi 

Tidak diketahui secara 

tegas 

4 Organisasi Harus memiliki Dewan Tidak memiliki Dewan 



 

 

Pengawas Syariah Pengawas Syariah 

 

3). Jenis Produk Bank Syariah 

Produk bank syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu
30

 : 

a). Produk penghimpunan dana. 

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, 

tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang 

diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip 

wadiah dan mudharabah. 

 

 

b). Produk penyaluran dana. 

Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, dapat 

dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan tujuan 

penggunaannya, yaitu sebagai berikut : 

i. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki 

barang, dilakukan dengan prinsip jual beli (murabahah) 

ii. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan 

jasa dilakukan dengan prinsip sewa (ijarah) 

iii. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang 

ditujukan guna mendapat sekaligus barang dan jasa, dengan 

prinsip bagi hasil (musyarakah dan mudharabah) 

c). Produk jasa perbankan. 

Untuk mempermudah melakukanpembiayaan,diperlukan 

akad pelengkap. Walaupun digunakan untuk 

tidakmencarikeuntungan,dalamakadpelengkapdibolehkanuntukme

mintagantibiaya-

biayayangdikeluarkanuntukmelaksanakanakadini.Besarpengganti

biayasekedaruntukmenutupi biaya yang benar-

benartimbul.Produkini  berbentukHiwalah (alih piutang),Rahn 
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(gadai), Qard (pinjaman uang), Wakalah (perwakilan), dan 

Kafalah (bank garansi). 

4. Pembiayaan 

a. Pengertian Pembiayaan 

Pengertianpembiayaanselalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, 

bisnis adalah aktivitas yang mengarah kepada penambahan nilai tambah 

melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang 

(produksi). Pembiayaan atau financing adalah pendanaan  yang diberikan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

di rencanakan.
31

 

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau 

istilahteknisnya disebut sebagai aktiva produktif, menurut ketentuan Bank 

Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam 

rupiah maupun dalam valuta asing dalam modal. Pembiayaan merupakan 

salah satu tugas  pokok  bank,  yaitu  

pemberianfasilitaspenyediaandanauntuk memenuhi kebutuhanpihak-pihak 

yang merupakan deficit unit.
32

 

Pembiayaanbagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk 

penyaluran dana) yang diberikan Bank Syariah kepada nasabahnya. 

Pembiayaanbagi hasil dinilai memenuhi prinsip-prinsip kesetaraan, 

keadilan dan kejujuran, dimana dengan konsep bagi hasil ini, Bank Syariah 

siap berbagi risiko usaha, tidak seperti pembiayaan berbasis bunga pada 

bank konvensional yang nasabah peminjamnya menanggung semua risiko. 

b. Macam-macam Pembiayaan 

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio macam-macam pembiayaan 

terdiri dari
33

: 

1). Menurut Penggunanya. 

a). Pembiayaan Produktif. 
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Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhikebutuhanproduksidalamartiluasyaituuntukpeningkatanu

saha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. 

 

 

 

b). Pembiayaan Konsumtif. 

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan. 

2). Menurut Keperluanya 

a). Pembiayaan Modal Kerja. 

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (I) 

peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu peningkatan 

jumlah hasil produksi secara kualitatif, juga kualitasmutu hasil 

produksi: dan (II) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan 

utility of place dari suatu barang. 

b). Pembiayaan Investasi. 

Yaitu untukmemenuhikebutuhan barang-barang 

modal(capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya 

dengan itu. 

c. Tujuan Pembiayaan 

Tujuanpembiayaan yang dilaksanakan oleh Bank Syariah adalah 

untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, yakni
34

: 

1). Pemilik, parapemilikmodal mengharapkan akan memperoleh 

penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. 

2). Pegawai, para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan 

dari bank tersebut. 

3).  Masyarakat, dapat dibedakan menjadi: 

a). Pemilik Dana, sebagaimana pemilik mengharapkan dari dana yang 

diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil. 
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b). Debitur yang Bersangkutan, para debitur dengan penyediaan dana 

bagi mereka terbantu guna menjalankan usahanya. 

c). Bank, bagi bank yang bersangkutan, dari penyaluran pembiayaan 

di harapakan bank dapat meneruskan dan mengembangkan 

usahanya semakin luas. 

d). Pemerintah,akibat penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu 

dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping memperoleh 

pajak penghasilan yang diperoleh bank dan perusahaan-

perusahaan. 

d. Fungsi Pembiayaan 

1). Pembiayaan Sebagai Penggerak Ekonomi. 

Pembiayaan dapat diartikan sebagai aktivitas menyalurkan 

dana yang terkumpul kepada nasabah atau pengguna dana, memiliki 

jenis usaha dan menentukan nasabah mana yang akan dibiayai agar 

diperoleh jenis usaha yang produktif atau menguntungkan serta 

dikelola nasabah yang jujur dan bertanggung jawab. 

2). Pembiayaan Sebagai Aktiva Produktif. 

Aktiva produktif adalah penempatan dana oleh bank dalam 

aset yang menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban-beban 

yang dikeluarkan oleh bank, dari aktiva ini bank mengharapkan 

adanya selisih keuntungan dari kegiatan pengumpulan dan penyaluran 

dana. Penanaman dana bank pada aktiva produktif wajib dilaksanakan 

berdasarkan prinsip kehati hatian. 

3). Pembiayaan Sebagai Proses Intermediasi 

Bank Syariah dalam melakukan intermediasi keuangan 

mempunyai cara yang sangat berbeda dengan bank-bank konvensional 

karena model pendanaan dan investasi sistem profit and loss sharing 

dalam perdagangan dan perniagaan sangat menonjol dalam aktivitas-

aktivitas intermediasi. 

 

 

5. Pembiayaan Bagi Hasil 



 

 

a. Pengertian Pembiayaan Bagi Hasil 

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya 

perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.Di 

dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas 

keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi 

hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang 

ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang 

berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu 

pada awal terjadinya kontrak (akad).
35

 

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak 

ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya 

kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur 

paksaan. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam 

perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu: 

1).  Profit Sharing 

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi 

keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit 

secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan 

(total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari 

biayatotal(totalcost).
36

Didalam istilah lain profit sharing adalah 

perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total 

pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh pendapatan tersebut.
37

 Pada perbankan syariah 

istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal 

ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari 

pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. 

2).  Revenue Sharing 

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari 

dua kata yaitu, revenue yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. 
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Sharing adalah bentuk kata kerja dari share yang berarti bagi atau 

bagian. Revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau 

pendapatan.
38

 

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang 

yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang 

(goods) dan jasa-jasa (services) yang dihasilkannya dari pendapatan 

penjualan (sales revenue).
39

 

Revenue pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima 

oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva 

produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini 

merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil 

penerimaan bank. 

Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem pada masyarakat 

dengan istilah Revenue Sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung 

dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya 

pengelolaan dana. 

Secara teknis, pembiayaan bagi hasil adalah akad kerjasama 

usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) 

menyediakan 100% seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi 

pengelola. Keuntungan usaha pembiayaan bagi hasil dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi 

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat 

kelalain si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena 

kecurangan atau kelalaian, si pengelola harus bertanggung jawab atas 

kerugian tersebut. 

b. Landasan HukumPembiayaan Bagi Hasil 

Secara umum, landasan dasar syariah pembiayaan bagi hasil (al-

mudharabah) lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini 

tampak dalam ayat-ayat Al-Qur’an berikut ini. 
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QS. Al-Muzzammil:87-88. 

۞... ِ ِم ٱَّللَّ ٌَ ِيٍ فَ إ تَ ُو ِ  يَبإ َرإ ٌَ فِي ٱۡلإ ِزبُو ٌَ يَ إ  ٕٓ .. َوَ اَخُزو

“……dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 

karunia Allah SWT….”
40

 

Yang menjadi argument dari surah al-Muzzamil 20 adalah adanya 

kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti 

melakukan suatu perjalanan usaha. 

Sedangkan landasan hukum pembiayaan bagi hasil secara formal 

diatur sesuai akadnya yang ada dalam pembiayaan bagi hasil. Bentuk 

produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah. 

1) Pembiayan Mudharabah 

Landasan hukum mengenai keberadaan akad mudharabah 

sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Undang-

undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

nomor 7 tahun 1992. Tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui 

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

antara lain pasal 1 angka 25 bahwa pembiayaan adalah penyediaan 

dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi 

hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
41

 

Pembiayaan mudharabah diatur melalui fatwa DSN No. 

07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Latar 

belakang dikeluarkannya fatwa dimaksudkan dalam rangka 

mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS). Pihak lembaga keuangan syariah dapat menyalurkan dananya 

kepada pihak lain melalui akad mudharabah yakni akad kerjasama 

yang dilakukan antara pimilik dana (shohibul mal) dan pengelola 

(mudhorib), dimana shohibul mal memberikan modal kepada 

mudhorib untuk mengelolamodal atau dana yang diberikan, dan 
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keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam 

kontrak.
42

 

Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah sebagai salah 

satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam 

PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam 

kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 

bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI 

No.10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain 

pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dilakukan melalui 

kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan 

antara lain akad mudharabah,musyarakah, murabahah, salam, 

istishna, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik dan qardh. 

Ketentuan hukum dalam pembiayaan mudharabah adalah : 

a)  Mudharabah boleh diatasi pada periode tertentu 

b) Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa 

depan yang belum tentu terjadi 

c) Pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena akad 

ini bersifat amanah (yad al-amanah) kecuali akibat dari kesalahan 

disengaja, kelalian atau pelanggaran kesepakatan 

2) Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaanmusyarakahmerupakan salah satu pembiayaan 

yangmenggunakan prinsip bagi hasil, dimana telah diatur dalam 

ketentuanfatwaDSNNo.08/DSN-MUI/IV/2000yang menyebutkan 

bahwa kebutuhan masyarakat 

untukmeningkatkankesejahteraandanusahaterkadang memerlukan dana 

daripihaklain,antaralainmelaluipembiayaan musyarakah yakni akad 

kerjasama yang dilakukan antaraduaorangataulebih dimanamasing-

masing pihak sama-sama memilikimodaldengan ketentuan bahwa 
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keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan apabila terjadi 

kerugian ditanggung bersama.
43

 

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang Bagi 

Hasil adalah sebagai berikut :
44

 

1) Pada dasarnya, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) boleh 

menggunakan prinsip bagi hasil (Net Revenue Sharing) maupun 

bagi untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan 

mitra (nasabah)-nya. 

2) Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini pembagian hasil 

usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (Net Revenue 

Sharing). 

3) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus 

disepakati dalam akad. 

 

c. Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan Bagi Hasil 

Rukun dan syarat dalam pembiayaanbagi hasil yang harus 

diperhatikan yaitu: 

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) 

Akad pembiayaan bagi hasil, harus ada minimal dua pelaku. 

Pihak pertamabertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), pihak 

kedua sebagai pelaksana usaha (mudharib). Syarat keduanya adalah 

pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah 

secara hukum. 

2)   Objek pembiayaan bagi hasil (modal dan kerja) 

Objekmerupakan konsekuensi logis dari tindakan yang 

dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya 

sebagai objek pembiayaan bagi hasil, sedangkan pelaksana usaha 

menyerahkan kerjanya sebagaiobjek pembiayaan bagi hasil. Modal 

yang diserahkan berbentuk uang.  Sedangkan kerja yang diserahkan 

bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill,management skill 

dan lain-lain. 
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3)   Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) 

Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk 

mengikatkan diri dalam akad pembiayaan bagi hasil.Sesuai yang ada 

di Al-Qur’an, yaitu : 

QS. An-Nissa’: 29. 

َزةً  ٌَ تَِجَٰ ٓا أٌَ تَُكو ِطِم إَِّلَّ بََٰ
َُُكى بِٱنإ نَُكى بَ إ َوَٰ اْ أَيإ ُكهُوٓا

ٍَ َ اَيُُواْ ََّل تَأإ ٓاأَيَُّ ا ٱنَِّذي يََٰ

ا   ًٗ ٌَ بُِكىإ َرِح  َ َكا ٌَّ ٱَّللَّ اْ أََ َُسُكىإْۚ إِ تُهُوٓا ُُكىإْۚ َوََّل تَقإ  ٩َٕعٍ تََزاٖ  ّيِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”45. 

Dari ayat tersebut bias di tafsirkan bahwa : 

"Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip 

'an-taraadhim minkum (sama-sama rela)”. Si pemilik dana setuju 

dengan perannya untuk mengkontribusikan dana dan sipelaksana 

usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. 

Syaratnya adalah melafazkan ijab dari yang punya modal dan qabul 

dari yang menjalankannya. 

4)   Nisbah Keuntungan 

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad bagi 

hasil,yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah keuntungan ini 

mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang 

berakad. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan 

shahib al-maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah 

keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara 

kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. 

d. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil 

1) Mudharabah (Trustee Profit Sharing) 
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Mudharabah adalah suatu pernyataan yang mengandung 

pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain 

agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi 

antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung 

oleh pemilik modal.
46

 

Kontrak mudharabah dalam pelaksanaannya pada Bank 

Syariah nasabah bertindak sebagai mudharib yang mendapat 

pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah. Mudharib 

menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut 

mudharib dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan 

dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan 

tujuan agar memperoleh keuntungan (profit). 

2) Musyarakah (Joint Venture Profit & Loss Sharing) 

Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, musyarakah adalah 

suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk 

membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah 

sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase 

tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian 

keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut 

berdasarkan prosentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu.
47

 

6. Dana Pihak Ketiga 

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam 

arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, 

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

valuta asing.
48

Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini 

merupakan dana terbesar yang dimiliki. Contoh dari dana ini adalah tabungan, 

giro dan simpanan berjangka yang dihimpun dari para nasabah perbankan 

syariah. 
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Ketiga macam dana pihak ketiga tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Tabungan 

Tabungan di bank konvensional berbeda dari giro di mana 

adabeberapa restriksi seperti berapa dan kapan dapat ditarik. 

Tabunganbiasanya memperoleh hasil pasti (fixed return).
49

 Pada bank 

syariah, tabungan bebas bunga, tabungan juga mempunyai sifat yang 

sama,kecuali bahwa penabung tidak 

memperolehhasilyangpasti.Menurutparaulama,penabungbolehmenerimahas

ilyangberfluktuasisesuaidenganhasilyangdiperoleh bank, dan setuju untuk 

berbagi risiko dengan bank. 

b. Giro 

Giro pada bank syariah disebut giro wadiah umumnya tetap sama 

dengan giro bank konvensional, dimana bank tidak membayar apapun 

kepada pemegangnya, bahkan tidak mengenakan biaya layanan (service  

charge). Dana giroinibolehdipakaibanksyariah dalam operasi bagi hasil 

(profit sharing).
50

 

Pembayarankembali nilai nominal giro dijamin sepenuhnya oleh 

bank dan dilihat sebagaipinjamandepositorkepada bank. Beberapa 

ulamamemandang giro sebagai kepercayaan, dimana dana diterima bank 

sebagai simpanan untuk keamanan (wadi‟ah yad al dhamanah). 

c. Simpanan Berjangka 

Simpanan Berjangka (deposito) pada bank konvensional 

menerima jaminan pembayaran kembali atas simpanan pokok dan hasil 

(bunga) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bank syariah dengan 

sistem bebas bunga, simpanan berjangka (deposito) diganti dengan 

simpanan yang memperoleh bagian dari laba/rugi bank.
51

 

Oleh karena itu, bank syariah menyebutnya rekening investasi 

atau simpanan investasi. Rekening-rekening itu dapat mempunyai tanggal 
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jatuh tempo  yang berbedabeda.  Giro dan tabungan itu dikumpulkan 

(pooled) menjadi satu dengan rekening investasi oleh bank syariah sebagai 

sumber dana utama bagi kegiatan pembiayaan (financing). 

Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Pembiayaan Bagi Hasil ini adalah 

dana yang diperoleh dari masyarakat, yang dihimpun oleh perbankan 

syariah di Indonesia, yang digunakan untuk membiayai salah satu produk 

perbankan syariah yaitu pembiayaan bagi hasil. 

7. Jumlah Kantor Bank Umum Syariah 

Jumlah kantor bank berkaitan dengan kemudahan fasilitas serta 

pelayanan yang ditawarkan pada masyarakat. Untuk meraih minat masyarakat 

pada bank harus dikembangkan jaringan kantor cabang dan cabang pembantu 

yang cukup luas yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
52

 Makin 

banyaknya jumlah kantor bank maka kesempatan masyarakat untuk menabung 

semakin banyak dan meningkat.Dengan kondisiyang sepertiinimakaakan 

semakinmembukakesempatanbagi 

masyarakatyanginginmemenuhikebutuhannya dibidangperbankan. 

Seiring dengan peningkatan jumlah kantor bank umum syariah dan 

unit usaha syariah maka keberadaan bank syariah  dapat lebih dirasakan oleh 

masyarakat. Hal ini diduga berpengaruh kepada akses nasabah terhadap bank 

syariah untuk penyimpan dana maupun nasabah yang memerlukan pembiayaan 

di perbankan syariah. 

PerkembanganPerbankan syariahdiIndonesiamengalami kemajuan 

dariwaktukewaktuyang ditandaidenganbertambahnyajumlah kantor 

bankumumsyariah. Haliniterlihatdaridatayangdipublikasikanoleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). PadaJ a n u a r i  2 0 1 5 terdapat1 2 BankUmumSyariah 

dengan jumlah kantor yang tersebar 2 . 1 5 7  

u n i t dengantotalassetlebihdariRp 

197.385milyarrupiah.SedangkanpadaDesember 
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2018diIndonesiaterdapat14Bank UmumSyariahdengan jumlah kantor1.875 

unitdengantotalassetlebih dari Rp 316.691 milyar.
53

 

8. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

SertifikatBankIndonesia Syariah (SBIS) adalah 

sertifikatyangditerbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana jangka 

pendek. SBIS merupakan piranti moneter yang sesuai prinsip pada Bank 

Syariah yang diciptakan dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter. 

Bank Indonesia menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip Syariah 

yang  dinamakan  Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah  (SBIS) dan  dapat 

dimanfaatkan oleh Bank Syariah untuk mengatasi bila terjadi kelebihan pada 

tingkat likuiditas. 
54

 

Bank Indonesia dalam operasi moneternya melalui penerbitan SBIS 

mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank-bank syariah sebagai 

upaya pengendalian moneter dan menjanjikan imbalan tertentu bagi yang turut 

berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Ketentuan mengenai imbalan SBIS 

adalah dengan cara Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas 

SBIS yang diterbitkan kemudian Bank Indonesia membayar imbalan pada saat 

jatuh waktu SBIS. 

SertifikatBankIndonesiaSyariah(SBIS) merupakansurat berharga 

berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah. SBIS 

merupakan salah satu instrumen pasar uang yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan untuk menyerap kelebihan 

likuiditas didalam sistem perbankan syariah, sebagaimana bank konvensional 

yang menetapkan cadangannya pada SBI, dengan harapan memperoleh 

penghasilan tambahan.
55

 Jika melihat dari sisi moneter, turunya SBIS kurang 

menguntungan bagi perekonomian karena akan meningkatkan jumlah uang 

beredar. 

Bank Indonesia dalam operasi moneternya melalui penerbitan 

SBISmengumumkantargetpenyerapanlikuiditaskepada bank-bank 
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syariahsebagaiupayapengendalianmoneter danmenjanjikanimbalantertentu bagi 

yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.Ketentuanmengenaiimbalan 

SBISadalah dengan cara Bank Indonesia menetapkan 

danmemberikanimbalanatas SBIS yang 

diterbitkankemudianBankIndonesiamembayarimbalanpadasaatjatuh waktu 

SBIS. 

Ketentuan Hukum SBISadalah sebagai berikut
56

 : 

1.Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai 

instrumenpengendalianmoneter boleh 

diterbitkanuntukmemenuhikebutuhanoperasi pasar terbuka (OPT). 

2.BankIndonesiamemberikanimbalan kepadapemegang SBISsesuai dengan 

akadyangdipergunakan. 

3.BankIndonesiawajibmengembalikandanaSBISkepadapemegangnya padasaat 

jatuh tempo. 

4.BankSyariahbolehmemilikiSBISuntukmemanfaatkandananyayang 

belumdapat disalurkan kesektor riil. 

9. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Sesuai dengan amanah pasal 34 Undang-Undang No 23 tahun 1999 

sebagaimana diubahdengan UU No 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia telah 

lahir Undang-Undang No. 21 tahun2008 tentang Lembaga Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dan baru terealisasi pada tahun 2011 dengan di undangkanya 

Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2011. UU tersebut diberlakukan mulai 1 

Januari2013. Lembaga Independen tersebut akan ditugaskan untuk mengatur 

dan mengawasi lembagakeuangan bank dan non-bank.
57

 Lembaga keuangan 

non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun,Bursa Effek/Pasar Modal, Modal 

Ventura, Perusahaan Anjak Piutang, reksadana, perusahaanpembiayaan, dana 

pensiun dan asuransi. Dengan mulai beroperasinya Lembaga tersebut, 

makasejak republik ini berdiri baru pertamakalinya lahir Lembaga Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) yangmengawasi lembaga secara terintegrasi yaitu 
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lembaga keuangan bank dan non bank. Lembagaindependen tersebut akan 

mengambil alih tugas pengawasan lembaga keuangan bank dan nonyang 

selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas Bank dan 

Bapepam-LK untuk lembaga keuangan non bank sebagaimana disebutkan di 

atas. 

OJK adalah institusi yang bukan hanya menyandang independen, 

berdiri sendiri, namun wewenangnya juga berbeda dengan wewenang lembaga 

sebelumnya yakni Bank Indonesia yang selama ini tidak memiliki kewenangan 

untuk melakukan penyidikan, namun OJK memiliknya.
58

 Selain hal tersebut, 

OJK juga memiliki kewenangan untuk memungut fee dari lembaga keuangan 

yang diawasinya. Fee tersebut akan digunakan sebagai biaya operasional 

lembaga yang baru lahir tersebut. Dalam masa transisi ini, pada tanggal 1 

Januari 2013 OJK akan mulai dengan tugasnya untuk mengawasi lembaga 

keuangan non bank dan baru mulai 1 Januari 2014 akan memulai tugas untuk 

mengawasi perbankan di Indonesia.Pada tahun 2013 anggaran operasional 

akan dialokasikan dari APBN, baru mulai 1 Januari 2014 biaya operasional 

lembaga tersebut akan dipungut dari lembaga keuangan yang diawasinya. 

Sungguh suatu hal yang menarik, sebuah lembaga yang dikatakan independen 

menarik fee(iuran) dari lembaga yang diawasinya. Selama ini pengawasan 

perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan anggaran untuk keperluan 

tersebut seluruhnya atas beban Bank Indonesia tanpa memungut dari lembaga 

perbankan dan juga tidak dialokasikan dari APBN. 

Sifat independen OJK berkaitan dengan hal, yaitu : Pertama, 

independen yang berkait dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya 

dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam Undang-Undang 

pembentukan lembaga yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya 

administrative agencies yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden 

karena jelas merupakan bagian dari eksekutif. Kedua, selain masalah 

pemberhentian yang terbebas dari intervensi Presiden, sifat independen juga 

tercermin dari: 
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1. Kepemimpinan lembaga bersifat kolektif, bukan hanya satu orang 

pimpinan. Kepemimpinan kolektif ini berguna untuk proses internal dalam 

pengambilan keputusan, khususnya menghindari kemungkinan politisasi 

keputusan sebagai akibat pemilihan keanggotaannya; 

2. Kepemimpinan tidak dikuasai dari partai politik tertentu; dan 

3. Masa jabatan para pemimpin lembaga tidak habis secara bersamaan, tetapi 

bergantian.
59

 

Dalam official website www.ojk.go.id disebutkan bahwa Visi OJK 

adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, 

melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan 

industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya 

saing globalserta memajukan kesejahteraan umum. Adapun Misi OJK adalah: 

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa 

keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 

2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan 

stabil; dan 

3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
60

 

Pengaturan dan pengawasan perbankan per 31 Desember 2013 akan 

beralih dari Bank Indonesia kepada OJK. Untuk memperlancar peralihan, 

dibentuklah Task Force Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank ke OJK sesuai 

keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/6/KEP.GBI/INTERN/2012 

tanggal 10 Februari 2012. Adapun tugas Task Force menurut keputusan di 

maksud, yaitu: 

1. Mendukung kelancaran dan efektivitas proses pengalihan fungsi 

Pengawasan Bank dari BI ke OJK. 

2. Merekomendasikan organisasi sektor Pengawasan Bank Indonesia ke OJK. 

3. Melakukan pembahasan dengan Kementrian Keuangan dan/atau OJK 

terkait aspek Organisasi, SDM, Hukum, Pengawasan Bank, 

Pengembangan, Pengaturan dan Perizinan Bank, Data dan Sistem 

Informasi, serta Logistik, Dokumen dan Komunikasi. 
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4. Menyiapkan personil anggota dan memberi masukan bagi Tim Transisi dari 

BI yang dibentuk Dewan Komisaris OJK.
61

 

B. Penelitian Terdahulu 

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, telah ada penelitian terdahulu 

yang meneliti mengenai variabel pembiayaan bagi hasil, jumlah kantor bank umum 

syariah, setifikat bank indonesia syariah, dan dana pihak ketiga. Diantaranya seperti 

yang akan penulis jabarkan pada pembahasan di bawah ini: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Patria Yunita yang berjudul “Pengaruh suku 

bunga SBI, tingkat inflasi dan kurs US dollar terhadap kinerja penghimpunan 

dana pihak ketiga perbankan syariah”.
62

 Variabel  yang terkait yaitu suku bunga 

SBI, tingkat inflasi, kurs US dollar, dan dana pihak ketiga perbankan syariah. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi pengaruh variabel 

makroekonomi yaitu suku bunga SBI, tingkat inflasi dan kurs US $ terhadap 

pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah yang menjadi salah satu 

sinyal besaran share pasar yang berhasil diraih sistem perbankan syariah. 

Teknis analisis data menggunakan Ordinary Least Squarei (OLS) dengan model 

logaritma semi-log. Hasil penelitian ini adalah: 

a. Pengaruh suku bunga SBI diidentifikasi dengan besaran Net Equivalent 

Rateyaitu secara signifikan mempengaruhi jumlah DPK perbankan syariah. 

b. Pengaruh tingkat inflasi diidentifikasikan dengan besaran Real 

EquivalentRate, yaitu secara signifikan mempengaruhi jumlah DPK 

perbankan syariah. 

c.KURS US $ mempengaruhi secara negatif dan signifikan terhadap besarnya 

jumlah DPK perbankan syariah. 

2. Penelitian kedua dilakukan oleh AssriwijayaRaditiyayangberjudul 

“PengaruhTingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap DepositoMudharabah 
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(PT Bank Syariah Mandiri)”.
63

Variabel yang terkait yaitu suku bunga,bagi hasil, 

dan jumlah deposito Mudharabah. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui 

pengaruh tingkat suku bunga dan bagi hasil terhadap deposito dan pengaruh 

variabel tersebut dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Teknis analisis 

data menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) atau metode 

kuadratterkecildenganmodelregresiPartialAdjusmentModel(PAM).Hasil 

penelitian ini adalah: 

a. Bahwatingkatsukubungaberpengaruhnegatif terhadap volume deposito 

mudharabah Bank Syariah Mandiri karena disaat bunga bank umum atau 

konvensional naik,makanasabahakan beralih ke bankkonvensionaluntuk 

mendapatkan keuntungan. 

b. Untukbagihasilmempunyaihubunganyangpositiftetapitidakberpengaruh 

terhadap volume depositomudharabahBankSyariah  Mandiri karena ada 

faktorlainselainbagihasilvariabel-variabel tersebut dalam jangka pendek 

hanya sedikit mempengaruhi, tetapi dalam jangka panjang akan sangat-sangat 

mempengaruhi volume deposito mudharabah. 

c. Pengaruh yang ditimbulkandarivariabeltingkat suku bungajikanaiksebesar 1 

persen untuk jangka panjang lebih besar dari pengaruh yang ditimbulkan 

dalam jangka pendek. 

d. Tingkat bagi hasil dalam jangka pendek maupun jangka panjang jika naik 

sebesar 1 persen tidak berpengaruh dilihat dari ketidaksignifikan variabel 

tersebut terhadap deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri. 

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh SeptianaAmbarwati yangberjudul “Faktor-faktor 

yangMempengaruhiPembiayaanMurabahah dan Mudharabah Pada Bank 

UmumSyariahdi Indonesia”.
64

 Variabel yang terkait 

yaituNonPerformingFinancing(NPF), bonusSWBI,tingkatsuku  bunga pinjaman 

bank konvensional, pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah dan  

tingkat bagi hasil. 
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Tujuandari penelitian ini yaitu mengetahui dan melakukan pengukuran 

terhadap faktor-faktor yang mempengauhi pembiayaan murabahah dan 

pembiayaan mudharabah di perbankan umum syariah. Teknis analisis data 

menggunakan Pooled EGLS (Period Random Effect) dalam MER. Hasil 

penelitian ini adalah: 

a. Pembiayaanmurabahah pada bank umum syariahdiIndonesia 

dipengaruhisecarasignifikanpada variabel Non Performing Financing 

(negatif), variabel bonus swbi (positif), serta tingkat suku bunga pinjaman 

bank konvensional (positif). 

b. Pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia dipengaruhi 

secara signifikan oleh variabel pembiayaan murabahah (negatif), dan tingkat 

bagi hasil (positif) dan variabel Non Performing Financing (NPF) meskipun 

tidak signifikanmempengaruhi pembiayaan mudharabah namun tetap 

mempunyai arah hubungan (negatif). 

4. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Husnul Khatimah yang berjudul 

“AnalisisFaktor-Faktoryang Mempengaruhi PenyaluranDana Perbankan 

SyariahDiIndonesia Sebelum danSesudahKebijkanAkselelasi”.
65

Variabel yang 

terkait yaitu SWBI, NPF, dan DPK. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyaluran dana perbankan syariah sebelum dan sesudah 

kebijakan akselerasi dan melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan 

antara jumlah penyaluran dana saat sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi. 

Hasil Penelitian ini adalah: 

a. VariabelSWBI berpengaruh tidaksignifikandanpositifterhadappenyaluran dana 

banksyariah. 

b. Variabel NPF 

berpengaruhtidaksignifikandanpositifterhadappenyalurandanabank syariah. 

c.Sedangkan variabel dana pihak ketiga (DPK) berpengarug signifikan dan 

positif terhadap penyaluran dana bank syariah. 
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d.Setelah kebijakan akselerasi terbukti ada peningkatan penyaluran dana 

perbankan syariah. 

e.Pengaruh SWBI, NPF, dan DPK terhadap penyaluran dana 

perbankansyariahsebesar 98,5% tergolong sangat kuat. 

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Chintia Agustina Triadi yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank 

Umum Dan Bank Syariah”.
66

 Variabel yang terkait yaitu DPK Bank Umum, 

DPK Bank Syariah, Inflasi, Kurs Rp terhadap US $ dan Suku bunga SBI. 

Teknisanalisis data menggunakanmetodeRegresi Linier Berganda. Hasil 

penelitian ini adalah : 

a. Secara simultan variabel bebas, yaitu Inflasi (X1), Kurs Rp / US $ (X2), dan 

Suku bunga SBI (X3)berpengaruhsignifikanterhadap variabel terikatnya 

Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum (Y1) dan Dana Pihak Ketiga Bank 

Syariah (Y2), 

b. Untuk pengujian hipotesis secara parsial, berdasarkan hasil analisis variabel 

yang berpengaruh secara signifikan adalah Inflasi (X1) dan Suku Bunga SBI 

(X3) terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank umum. 

c. Sedangkan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga 

pada Bank syariah adalah Inflasi (X1). 

6. Penelitian keenam dilakukan oleh Nur Hikmah Maulidina yang berjudul 

“Analisis pengaruh suku bunga SBI, nilai tukar rupiah, dan tingkat inflasi 

terhadap dana pihak ketiga pembiayaan mudharabah bank syariah 2006-

2010”.
67

Variabel yang terkait yaitu suku bunga SBI, nilai tukar rupiah, tingkat 

inflasi, dan pembiayaan mudharabah. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh hubungan 

suku bunga SBI, nilai tukar rupiah, dan tingkat inflasi dalam jangka pendek dan 

jangka panjang terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah 
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periode 2006-2010. Teknis analisis data menggunakan metode Analisis regresi 

berganda.Hasil penelitian ini adalah : 

a. Suku bunga SBI dalam jangka panjang berhubungan negatif sedangkan 

dalam jangka pendek tidak terdapat pengaruh terhadap pembiayaan 

murabahah perbangkan syariah. 

b. Nilai tukar Rupiah (Kurs Rupiah/Dollar US $) dalam jangka panjang 

berhubungan negatif sedangakan dalam jangka pendek tidak terdapat 

pengaruh terhadap dana pihak ketiga pembiayaan murabahah perbankan 

syariah. 

c. Tingkat inflasi di indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang 

tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah perbankan syariah. 

5. Penelitian kedelapan dilakukan oleh Endang Nurjanayang berjudul, “Analisis 

pengaruh inflasi, sertifikat bank Indonesia Syariah (SBIS), non 

performingfinancing(NPF)dandana pihak ketiga(DPK)terhadap pembiayaan 

murabahah pada bank Syariah di Indonesia (periode januari 2007 - maret 

2011)”.
68

 Variabel yang terkait yaitu Inflasi, SBIS, NPFdan DPK, terhadap 

pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Indonesia.Teknis analisis data 

menggunakan Regresi berganda.Hasil penelitian ini adalah : 

a. VariabelInflasi,SertifikatBankIndonesiaSyariah(SBIS),NonPerformingFinan

cing(NPF)danDanaPihak Ketiga (DPK)berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap Pembiayaan Murabahah. 

b. Variabel bebas Inflasi, Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak 

Ketiga(DPK)berpengaruhsignifikan positif terhadap Pembiayaan 

Murabahah. 

c. SedangkanSertifikat Bank IndonesiaSyariah(SBIS)berpengaruhsignifikan 

negatif terhadap Pembiayaan Murabahah. 

6. Penelitian ketujuh dilakukan oleh Erna Rachmawati (2014) yang berjudul, 

“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya simpanan mudharabah 
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perbankan syariah di Indonesia periode 2009-2013”.
69

 Variabel yang terkait 

yaitu GDP, tingkat bagi hasil, suku bunga SBI, jumlah kantor cabang dan cabang 

pembantu bank syariah, dan simpanan mudharabah. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui variabel apa saja yang secara signifikan menentukan 

besarnya simpanan mudharabah perbankan syariah di Indonesia dalam jangka 

pendek dan jangka panjang. Teknis analisis menggunakan Error Corectional 

Model (ECM). Hasil penelitian ini adalah: 

a. Terjadi hubungan jangka panjang (long-run relationship) antara simpanan 

mudharabah  dengan  Gross  Domestic  Product,  jumlah  kantor,  tingkat  

bagi hasil, dan tingkat suku bunga bank konvensional berdasarkan data 

periode 2009-2013. 

b. GDP mempengaruhinegatifsimpananmudharabahsecara signifikan hanya 

dalamjangkapendek.Setiapterjadipeningkatan  pendapatan, akanmenurunkan 

simpanan mudharabah. MPS (Marginal Propensity to Save) di bank syariah 

lebih besar dalam jangka pendek  dibandingkan dalam jangka panjang. 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaianteori yang 

tertuangdalamtinjauanpustaka,yangpadadasarnyamerupakangambaran 

sistematisdarikinerjateoridalammemberikansolusiatau alternatif solusidari 

serangkaian masalahyangditetapkan.
70

 

Berikutpenjelasandarikerangka pemikirandalampenelitianyang dilakukan : 

Perkembanganjaringankantorperbankansyariahpada Januari 2015yaitu 

terdapat12Bank UmumSyariahdan2.157 jumlah kantorbank umum 

syariah.Sedangkan Desember2018terdapat14BankUmumSyariahdan1.875jumlah 

kantorbank syariah.
71

Peningkatan jaringan kantor bank syariahdiharapkandapat 

mempermudahakses nasabah terhadap bank syariah untuk penyimpandana 

maupunnasabahyang memerlukanpembiayaan diperbankansyariah. Dengan 

demikianmempermudahaksesterhadapperbankansyariahdapatmendorongjumlah 

nasabahdanpembiayaandiperbankansyariah.Halinididugabahwa peningkatan jumlah 
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kantorbanksyariahdapatmeningkatkan pembiayaan bagi 

hasil.Akantetapipeningkatan jumlahkantorbanksyariahyang 

diharapkandapatmeningkatkanpembiayaanbagi hasilternyata jumlah kantor semakin 

turun meskipun jumlah bank umum syariah bertambah,jikadibandingkan dengan 

peningkatan pembiayaan murabahah. 

SertifikatBankIndonesiaSyariah(SBIS) merupakansuratberharga 

berdasarkanprinsip syariah berjangkapendekdalam matauang rupiah. 

SertifikatBankIndonesiaSyariahdikeluarkanoleh BankIndonesia 

berdasarkanprinsipsyariahyang bertujuanuntukmenyerap kelebihan liquiditas 

didalamsistemperbankansyariahdandiharapkanmemperoleh bonus/fee daridana 

SBIS sehingga danayangtidaktersalurkankepada masyarakatakandisalurkanke 

SBIS.Akantetapipeningkatannilaisertifikat bankindonesia syariahsebagaisalah 

satukebijakanmoneter cenderung menyebabkan pembiayaan bagi hasilmeningkat. 

Pembiayaanadalahsalahsatuaktivaproduktifyangmerupakan  lawan 

daripadadanapihak ketiga(DPK).Karenanyapermintaandanpenawaran 

terhadappembiayaantentunyajugaharusmempertimbangkanfaktor 

likuiditasdalampenghimpunanDPKkarena dengansemakinbanyakDPK 

yangdikumpulkanbanksyariahmaka kemungkinansemakinbanyakpula 

pembiayaanataupenyalurandanayang diberikanbank umum syariahkepada 

masyarakat.SehinggahubunganDPK terhadappembiayaanadalahpositif. 

JadijikajumlahDPKmeningkatmakapembiayaanyang diberikanolehbank 

umumsyariahjugameningkat. 

Langkah-langkah dalam pengujian ini bisa dilihat pada tabel 3 di bawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 

Kerangka Pemikiran 
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D. HipotesisPenelitian 

Perkembanganindustriperbankansyariahsemakinmeningkat, 

peningkatantersebutdidukung pulaolehkondisimoneterdan kebijakan 

perbankanyangkondusif.Halinitercermindaripertumbuhanyang signifikan pada 

Latar Belakang Masalah: Pembiayaan Bagi Hasil merupakan pembiayaan 

produktif yang diharapkan bisa meningkatkan usaha masyarakat baik usaha 

StarUp maupun UMKM namun dalam prakteknya masih lebih sedikit 

peminatnya dibanding pembiayaan murabahah (pembiayaan konsumtif) 

Rumusan masalah: Apakah latar belakang masalah diatasdipengaruh 

JKBUS, SBIS, dan DPKterhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum 

Syari’ah di Indonesia. 

PBH = β0 + β1 JKBUS + β2 SBIS + β3 DPK + e 

Uji Stasioner Data 

Stasioner? 
Uji Derajat 
Integrasi 
Inter 

Uji Ordinary Least Square (OLS) Stasioner pada 

ordo yang sama 

Uji Asumsi Klasik: Normalitas Multikolinieritas 

Autokorelasi Heterokedastisitas 

Uji Simultan (Uji-F) dan Uji Parsial (Uji-t) 

Kesimpulan, Implikasi dan Saran 

Keluarkan dari 

pengujian 



 

 

sejumlah indikatorsepertijumlah bank umum syariahdanjaringankantor, asset,dana 

pihakketigadanpembiayaanyangdiberikan.Totaldanapihakketigayangberhasildihimp

un dan pembiayaanyangdisalurkan mengalami peningkatan. 

Dalampenelitianini,penelitimenggunakanvariabel-variabelpendukung 

seperti:jumlah kantorbankumumsyariah,SBIS,danDPK.Hipotesis 

merupakanjawabansementaraatassuatupersoalanyangmasihperlu dibuktikan 

kebenarannyadan harus bersifat logis, jelas, dan dapat diuji.
72

 

Hipotesisyangdiajukandalam penelitian iniadalah: 

1. Variabel Jumlah KantorBankUmumSyariah(X1) 

Ho:Didugajumlahkantorbanksyariahtidakberpengaruhsecarasignifikan 

terhadapkomposisipembiayaan bagi hasil pada 

perbankansyari`ahdiIndonesia periode 2015-2018. 

Ha:Didugajumlahkantorbanksyariahberpengaruhsecarasignifikanterhadapkomp

osisipembiayaan bagi hasil pada perbankansyari`ahdiIndonesia periode 

2015-2018. 

2. Variabel Sertifikat BankIndonesia Syariah(X2) 

Ho:DidugasertifikatbankIndonesiasyariahtidakberpengaruhsecarasignifikanterh

adap pembiayaan bagi hasil pada perbankan syari`ah 

diIndonesiaperiode2015-2018. 

Ha:Didugasertifikatbankindonesiasyariahberpengaruhsecarasignifikanterhadap

komposisipembiayaan bagi hasil padaperbankan syari`ah diIndonesia 

periode 2015-2018. 

 

 

3. Variabel DanaPihakKetiga(X3) 

Ho: 

Didugadanapihakketigatidakberpengaruhsecarasignifikanterhadapkompo

sisipembiayaan pembiayaan bagi hasil pada 

perbankansyari`ahdiIndonesia periode 2015-2018. 
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Ha:Didugadanapihakketigaberpengaruhsecarasignifikanterhadap 

komposisipembiayaan bagi hasil 

padaperbankansyari`ahdiIndonesiaperiode2015-2018. 

4.   Variabel Jumlah KantorBank Syariah, SBIS, danDPK 

Ho:Didugajumlahkantorbanksyariah,SBIS, danDPKsecarabersama-

samatidakberpengaruh secarasignifikanterhadapkomposisipembiayaan 

bagi hasil padaperbankan syari`ahdiIndonesiaperiode2015-2018. 

Ha:Didugajumlahkantorbanksyari’ah, SBISdanDPK secara bersama-

samaberpengaruhsecara signifikanterhadap komposisipembiayaan bagi 

hasil pada perbankan syari`ah diIndonesia periode2015-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Ruang LingkupPenelitian 

Penelitian ini berkaitan dengan banyak variabel, namun penulis 

membatasinyamenjadivariabelJumlah KantorBank UmumSyariah, Sertifikat 

BankIndonesiaSyariah,danDana PihakKetiga.Ketigavariabelinisebagai 

variabelIndependen,serta pembiayaanbagi hasilsebagaivariabeldependen. 

Datayangdigunakan   dalampenelitianiniadalahdatatimeseriesdengan menggunakan 

datadariJanuari 2015-Desember2018. 

B.  MetodePengumpulanData 

Datayang digunakan dalampenelitianiniadalahdatasekunderyaitudata 

yang diperolehtidaksecaralangsung darisumbernya.Datatersebutdiperoleh dari 

Otoritas Jasa Keuangan(OJK), melaluilaporan statistik perbankan syariahyang juga 

dikeluarkanolehsitusresmiO J K , mendownload data-data,jurnal-

jurnaldanrisetkepustakaan,dalamriset kepustakaan inipenulis membaca, meneliti, 

mempelajari bahan-bahan tertulis sepertimajalah-majalah,buku-buku,artikel, 

jurnaldaninformasi-informasi tertulislainnyayang berhubungandenganpembahasan 

dalam skripsiini. Melaluirisetinidiperolehkonsep,teori,dandefinisi-definisiyang 

akanpenulis pergunakan sebagai landasan berpikir dan analisadalam proses 

penulisan. 

C. VariabelPenelitian 

Variabelpenelitianadalahobjekpenelitianatauhalyang menjadititik 

perhatian dalam suatupenelitian. Variabel dibedakan menjadi duayaitu 

Independen(variabelbebas) dan variabeldependen (variabeltidak bebasatau 

terkait).
73

 

 

 

1.   Variabel Independen(X) 

Variabelindependenatauvariabelbebasadalah variabelyangtidak 

dipengaruhi atau tidak tergantung oleh variabel lain. 
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VariabelIndependen dalam  penelitian iniadalah: 

a.   X1=Jumlah Kantor BankSyariah(JKBUS) 

b.   X2=Sertifikat BankIndonesiaSyariah (SBIS) 

c.   X3=DanaPihak Ketiga(DPK) 

2.   Variabel Dependen(Y) 

Variabel 

dependenatauvariableterikatadalahvariableyangdipengaruhiolehvariabelbebas. 

a.   Y =Pembiayaan Bagi Hasil 

D.  MetodeAnalisis Data 

Metode analisisdataadalahmetode untukmendapatkanpemahamandan 

pengertianyang tepattentangsuatuobjekdenganjalanmenguraikanbagian-

bagian,menelaahdanmencermatihubunganketerkaitanantara bagiandalam 

membentukkonsepsiyang integral.Tujuandarianlisisdataadalahuntuk 

mendapatkaninformasiyangrelavanyang terkandung didalam datatersebut, dan 

mengunakan hasilanalisistersebut untuk memecahkan suatu masalah.
74

 

Penelitianini mengunakanmodelregresilinearberganda.Modelregresi 

untuk hubungan antara variabel-variabel bebas (JKBUS,SBIS, danDPK) 

denganvariabeltidakbebas(pembiayaanbagi hasil),secara umum membentuk fungsi: 

PBH= f(JKBUS,SBIS,DPK)  

Sehinggadiperoleh model ekonometrikasebagai berikut:  

Y = Y= βo + β1x1+β2x2 + β3x3+ et 

dimana: 

Y=Pembiayaanbagi hasil 

β0=konstanta 

β1...β3  =koefisien regresi masing-masingvariabeldependen 

X1 =JKBUS 

X2 =SBIS  

X3 =DPK 

et  =tingkat kesalahan 
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Dari model ekonometrika tersebut dapat dilakukan beberapa uji statistik 

untuk melihat tingkat kesalahan dari data yang ada. Uji yang akan dilakukan 

diantaranya: 

1. Uji AsumsiKlasik 

a.Normalitas 

Salah satuasumsidalamanalisisstatistika adalahdata berdistribusi 

normal.Dalam analisismultivariante, parapenelitimenggunakan pedoman 

kalau setiap variabelterdiri atas 48 data, makadata sudah berdistribusi 

normal. Namun untuk menguji lebih akurat diperlukan analisislebih lanjut.
75

 

Uji normalitas inisendiri bertujuan untuk mengujiapakah dalam sebuahmodel 

regresi,variabel dependen, variabelindependenatau 

keduanyamempunyaidistribusi 

normalataukahtidak.Modelregresiyangbaikadalahdistribusidata normal atau 

mendekatinormal.
76

 

UjinormalitasresidualmetodeOLSsecara formaldapatdideteksi 

darimetodeyang dikembangkanolehJarque-Bera (J-B).Deteksidengan 

melihatJarque-Bera (J-B)testyang merupakanasimtotis(sampelbesardan 

didasarkanatasresidual OLS).UjistatistikdariJ-Bmenggunakan perhitungan 

skewness dan kurtosis.
77

 

1) Uji Hipotesis 

Ho : data normal 

H1: datatidak normal 

2) Pada outputEviews 9.0adalah sebagai berikut :  

a) JikaprobabilityJ-Btest lebihbesarα5% =databerdistribusinormal 

(terimaHo, tolakH1) 

b) JikaprobabilityJ-Btestlebihkecilα5%=datatidakberdistribusi normal 

(terimaHo, tolakH1) 

b.Multikolinearitas 
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Multikolinearitasadalah kondisiadanya hubunganlinearantar 

variableindependen.Karenamelibatkanbeberapa variable independen,maka 

multikolinearitastidakakanterjadi padapersamaanregresi 

sederhana.
78

Kondisiterjadinya multikolinearitas ditunjukan dengan berbagai 

informasi berikut: 

1) NilaiR²tinggitetapivariableindependenbanyakyangtidaksignifikan. 

2) Denganmenghitungkoefisienkorelasiantarvariableindependen.Apabilako

efisiennyarendah,makatidakterdapatmultikolinearitas. 

3) Denganmelakukanpair waise 

correlation.Regresijenisinidigunakanuntuk mengetahuihubunganantara 

dua variableatau lebihyang 

mempengaruhisatuvariableindependenyanglain.JikanilaiFhitung> 

Fkritismakaα danderajatkebebasan 

tertentu,makamodelmengandungunsur multikolinearitas. 

Caramendeteksiadanyamultikolinearitasdenganmenggunakanpair 

waise correlationyaitudenganmelihatsecaraindividualantar satu 

variableindependen dengansatuvariableindependenyang lain.
79

 

1) Uji Hipotesis 

H0 =tidak adamultikolinearitas 

H1 = adamultikolinearitas 

 

2) PadaOutputEviews 9.0adalah sebagai berikut: 

a) JikanilaiprobabilityF-

statistiklebihkecilα5%makatidakterjadimultikolinearitas (terimaH0, 

tolak H1) 

b) JikanilaiprobabilityF-

statistiklebihbesarα5%makaterjadimultikolinearitas(tolak Ho, 

terimaH1) 

c. Heteroskedastisitas 
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Modelregresiyang baikadalahtidak terjadiheteroskedastisitas.Tidak 

adanyaheteroskedastisitasdapatdinyatakansebagaiberikut:  

1) Pada persamaandiatasvariansadalahtetapsebesaruntuksetiap 

ketidaksamaaninilahyang disebutsebagaiheterokedastisitas. 

2) Pada heterokedastisitasterdapatpengaruhpositifantara XdanY,dimana 

nilai Y meningkatsearahdengannilaiX, semakinbesar nilaivariable 

bebasX danvariableY,semakinjauhkoordinat(X,Y) darigarisregresi(error 

makin besar).
80

 

Pendeteksian heterokedastisitas dalam model inidengan 

menggunakanujiWhiteHeteroskedastisityyaitudenganmelakukan 

estimasifungsi regresiterlebih dahulu denganmenspesifikasikan variable 

bebas danvariable tidakbebas.
81

 

Darihasiluji White Heteroskedastisity, kriteriauntukmengetahui 

adatidaknyaheterokedastisitas jika: 

1) Uji Hipotesis 

H0 =tidak adaHeterokedastisitas 

H1 = adaHeterokedastisitas 

2) PadaoutputEviews 9.0adalah sebagai berikut: 

a) ProbabilitasR²lebih besar α5%= tidak ada 

heterokedatisitas(terimaH0, tolak H1) 

b) ProbabilitasR²lebihkecilα5%=adaheterokedatisitas(tolakH0, terima 

H1) 

 

d.Autokorelasi 

Secaraharfiahautokorelasiberartiadanya korelasiantaraanggota 

observasisatudenganobservasilainyang berlainanwaktu.Dalam 

kaitanyadenganasumsimetode OLS,autokorelasimerupakankorelasi antara 

satu residualdenganresidual lainnya. Sedangkan salahsatu asumsipenting 
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3.   Uji Statistik 

 

4. 

OLSberkaitan denganresidualadalahtidakadanya 

hubunganantararesidualsatudenganresidualyanglain.
82

 

Dalam penelitian iniuntuk melihatadanya autokorelasiatautidak 

makadapatmenggunakanujiautokorelasiyang dikembangkanoleh Bruesch dan 

Godfreyyang lebihumumdandikenaldenganujiLagrange Multiplier (LM-

test).
83

 

1) Uji Hipotesis 

H0=tidak adaHeterokedastisitas 

H1= adaHeterokedastisitas 

2) PadaoutputEviews 9.0adalah sebagai berikut: 

a) ProbabilitasR²lebihbesarα5%=tidakadaautokorelasi(terimaH0,tolak 

H1) 

b) ProbabilitasR²lebihkecilα5%=adaautokorelasi(terimaH0,tolakH1). 

Untukmendeteksiadanya autokorelasidalammodel inibisadilakukan 

dengan menggunakanuji Durbin-Watson,yaitudengancara membandingkan 

antaraDWstatistic(d)dengan (dl)dan 

(du).Jikahipotesisnolmenyatakanbahwatidakterjadipenyakitautokorelasi, 

maka pengolahan datayang digunakan untukmengetahuihubungan 

darivariabel-variabeltersebut dengan menggunakanpengolahan data Eviews 

9.0.
84

 

 

 

2. Uji Regresi Berganda 

Untuk melakukan uji regresi berganda pada penelitian ini mengunakan 

model regresi linear berganda. Model regresi untuk hubungan antara variabel-

variabel bebas (JKBUS, SBIS, dan DPK) dengan variabel tidak bebas 

(pembiayaan bagi hasil), secara umum membentuk fungsi: 

PBH = f (JKBUS,SBIS,DPK)  

Sehingga diperoleh model ekonometrika sebagai berikut:  
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Y = Y = βo + β1x1 + β2x2 + β3x3 + et             

Dalam pengujian ini menggunakan uji statistik meliputi uji-t, uji-F, dan 

koefisien determinasi dengan penjelasan : 

a. Uji t (Parsial) 

Uji parsial (uji-t) digunakan untuk mendeteksi seberapa baik 

variabel bebas (Independen Variable) dapat menjelaskan variable tidak 

bebas (Dependent Variable) secara individu.
85

 Langkah-langkah yang harus 

dilakukan dengan uji-t yaitu dengan merumuskan hipotesia, yaitu: 

1) Uji Hipotesis 

Ho : βi ≥ α 5% artinya secara individu tidak ada pengaruh yang 

signifikan dari variabel bebas ke-i terhadap variable tidak bebas. 

Ho : βi ≤ α 5% artinya secara individu ada pengaruh yang signifikan 

dari variabel bebas ke-i terhadap variable tidak bebas. 

βi   :dependent variable ke-i. 

2)   Berdasarkan output Eviews 9.0, uji-t dapat dilihat dari probabilitas tiap-

tiap variabel secara individu:
86

 

a) Probability βi dengan t-statistik > α5% = variable bebas tidak 

signifikan atau tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat 

(terima H0, tolak H1). 

b) Probability βi dengan t-statistik < α5% = variable bebas signifikan 

atau mempunyai pengaruh terhadap variable terikat (tolak H0, terima 

H1). 

b. Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

(Independent variabel) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

tidak bebas (Dependent variabel).
87

Pengujian semua koefisien penaksiran 

regresi secara bersama-sama dilakukan dengan uji-F dengan merumuskan 

hipotesis, yaitu : 

1) Uji Hipotesis 
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Ho : β1=β₂ ≤ α 5% artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh 

yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 

H1  : β1=β₂ ≥ α 5% artinya secara bersama-sama ada pengaruh yang 

signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 

2)  Berdasrkan output Eviews 9.0, uji-t dapat dilihat dari probabilitas tiap-

tiap variabel secara individu:
88

 

a) Probability βi dengan t-statistik > α 5% = variabel bebas tidak 

signifikan atau tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat 

(terima Ho, tolak H1). 

b) Probabiliti βi dengan t-statistik < α 5% = variabel bebas signifikan 

atau tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (tolak Ho, 

terima H1). 

 

 

c. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinan (R²) digunakan untuk mengukur sebaik mana 

variabel terikat dijelaskan oleh total variabel bebas. Yang ukuranya adalah 

semakin tinggi R² maka garis regresi sampel semakin baik juga. R² 

mengartikan apakah variabel bebas yang terdapat dalam model mampu 

menjelaskan perubahan dari variabel tidak bebas. Jika R² mendekati satu 

maka variabel independen mampu menjelaskan perubahan dari variabel 

tidak bebas. Jika R² mendekati satu maka variabel independen mampu 

menjelaskan perubahan variable dependen, tetapi jika R² mendekati 0, maka 

variabel independen tidak mampu menjelaskan variabel dependen.
89

 

E. Definisi OperasionalVariabel 

Variabelyangdigunakan dalam penelitian inisebagai berikut: 

1. Variabel Dependen(Y) 
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Variabeldependenadalah adalahvariabelyang diakibatkan atau 

dipengaruhi olehvariabel.
90

Variabel dependendalam penelitian iniadalah 

komposisidanapihak ketiga(DPK)pembiayaanbagi hasilpada bank umum syariah 

diIndonesia. 

Data operasionalyangdigunakandalampenelitianinidiambildari 

datayangdikeluarkanolehOtoritas Jasa Keuangan (OJK)yaitupada 

StatistikPerbankan Syari`ahberdasarkanperhitunganperbulan,yaitudaribulan 

Januari2015-Desember2018yangdinyatakan dalam bentuk milyarrupiah dan unit. 

2. Variabel Independen (X) 

Variabel independenadalahtipevariablemenjelaskanatau 

mempengaruhivariabellain.
91

Variabel independen dalam bahasaIndonesia adalah 

variabel bebas. Variabel independendalam penelitian iniadalah : 

a. Jumlah Kantor BankSyariah(X1) 

Penentuanjumlahkantorcabang adalahdenganmenjumlahkan Kantor 

Pusat Operasional(untuk BUS), KantorCabang (untukBUS), KantorCabang 

Pembantu(untuk BUS),sertaUnitPelayananSyariah (untuk 

BUS)yangberoperasidiIndonesia.Dataoperasionalyang digunakan dalam 

penelitian inidiperoleh dari data statistik bank syariah di Otoritas Jasa 

Keuangan berdasarkan perhitungan jangkawaktuperbulan,yaitudaribulan 

Januari2015-Desember2018 dan dinyatakan dalam bentuk unit. 

b. Sertifikat BankIndonesia Syariah(X2) 

SertifikatBank IndonesiaSyariah(SBIS)adalahsertifikat  yang 

diterbitkanBankIndonesiasebagaibuktipenitipandana jangka pendek. 

SBISmerupakanpirantimoneteryang sesuaiprinsippadaBankSyariah 

yangdiciptakandalamrangka pelaksanaanpengendalianmoneter.Data 

operasionalyang digunakandalampenelitianinidiperolehdariberdasarkan 

perhitungan jangka  waktu perbulan, yaitu dari bulan Januari2015-Desember 

2018dan dinyatakan dalam bentukmilyar rupiah. 

Danatitipanadalahdanapihakketigayang dititipkanpadabank, 

yangumumnyaberupagiro atautabungan.Data operasional 
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yangdigunakandalampenelitianinidiambildaridatadata statistik bank syariah di 

yang dikeluarkan olehOtoritas Jasa Keuanganperbulan,daribulan Januari 

2015-Desember2018yang dinyatakan dalam bentukmilyar rupiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 



 

 

Analisis dan Pembahasan 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia 

Bankadalahsebuahlembagaintermediasikeuanganumumnya yang 

didirikandengankewenanganuntukmenghimpun dana 

simpananmasyarakatdanmenyalurkankembalikepadamasyarakat.Menurut 

Undang-UndangNegaraRepublikIndonesiaNomor10Tahun 1998. 

Tanggal10November1998tentangperbankan,yangdimaksuddengan bank 

adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuksimpanandanmenyalurkanyakepadamasyarakatdalambentukkreditdanatau

bentuk-bentuklainyadalamrangkameningkatkantaraf hidup orang banyak”. 

MenurutUU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November1998tentang 

perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 

tigakegiatan,yaitumenghimpundana, menyalurkan dana, danmemberikan jasa 

banklainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan 

pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya 

kegiatanpendukung.Kegiatanmenghimpundana,berupapengumpulandanadarimas

yarakatdalambentuksimpanangiro,tabungan,dandeposito. Kegiatan menyalurkan 

dana, berupa pemberian pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainya. 

Pendirian bank syariahdiIndonesiabermulasejaktahun1998,pada saat 

pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yangmengatur 

deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama itu telah berusaha 

mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat 

hokumyangdapatdirujuk kembali kecuali adanya penafsiran dari peraturan 

perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga 

sebesar 0 persen.
92

 

Setelah adanya Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan 

di Bogor pada Agustus1990, kemudian diikuti dengan diundangkannya UU 

No7/1992 tentang perbankan dimana perbankan bagi hasil mulai diakomodasi, 

maka berdirilahBankMuamalatIndonesia (BMI), yang merupakan bank umum 
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Islam pertama di Indonesia. Namun pada UU tersebut pembahasan tentang 

perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas, lalu tidak terdapat 

rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang 

diperbolehkan.
93

Kemudiaan pada tahun 1998 pemerintah menetapkan UU No. 

10 tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis 

yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, undang- 

undangtersebutjugamemberikanarahanbagibank-bankkonvensional untuk 

membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi 

bank syariah. Peluang tersebut disambut antusias oleh masyarakat perbankan. 

Sebagianbankmulaimembukadivisiataucabangsyariahdalaminstitusinya,adajugab

ankyangmengkonversidirisepenuhnyamenjadibank syariah. 

2. Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil 

Bank syariah mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an, di 

awali dengan pengujian pada skala bank yang relatif lebih kecil, yaitu 

didirikannya Baitut Tamwil-Salman, Bandung.Dan di Jakarta didirikan dalam 

bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.
94

 

Berangkat  dari sini, Majlis Ulama’ Indonesia (MUI) berinisiatif untuk 

memprakarsai terbentuknya bank syari’ah, yang dihasilkan dari rekomendasi 

Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, dan di bahas lebih lanjut 

dengan serta membentuk tim kelompok kerja pada Musyawarah Nasional IV 

MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 

1990.
95

 

Produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah, menurut mereka, 

hanyalah produk-produk bank konvensional yang dipoles dengan penerapan 

akad-akad yang berkaitan dengan syariah. Alasannya karena sistem bagi hasil 

dalam prakteknya masih menyerupai sistem bunga bagi bank konvensional. 

Begitu pula penyaluran dana bank syariah yang lebih besar bertumpu pada 

pembiayaan murabahah, yang mengambil keuntungan berdasarkan margin, 
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dianggap oleh masyarakat hanyalah sekedar polesan dari cara pengambilan 

bunga pada bank konvensional. 

Menurut mereka masih sangat sulit untuk membedakan antara bagi 

hasil, margin dan bunga bank konvensional. Kalaupun bisa hanyalah pada 

tataran teorinya saja, sedang prakteknya masih terlihat rancu untuk membedakan 

bagi hasil, margin dan bunga. Meski secara teoritis sistem bagi hasil dengan 

akad mudharabah dan musyarakah sangat baik, namun yang terjadi pembiayaan 

perbankan syariah dengan pola tersebut belum menjadi barometer bank syariah, 

sehingga perbandingannya cukup kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan 

dengan pendapatan tetap. Hal tersebut lebih disebabkan pada tuntutan yang 

harus dipenuhi oleh bank syariah yang mengikuti struktur bank komersial. 

Sehingga pembiayaan dengan basis pendapatan tetap cenderung menjadi pilihan 

bagi bank syariah. 

Secara umum prinsip prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat 

dilakukan dalam empat akad utama, yaitu, al Musyarokah, al Mudharabah, al 

muzara’ah, dan al musaqolah. Sungguhpun demikian prinsip yang paling 

banyak dipakai adalah al musyarakah dan al mudharabah, sedangkan al 

muzara’ah dan al musaqolah dipergunakankhusus untuk plantation financing 

atau pembiayaan pertanian untuk beberapa Bank Islam.
96

 

Hal ini bisa dilihat pada laporan statistik perbankan syariah yang 

dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan hingga Desember 2018 yang tersaji pada 

tabel 4.1 di bawah ini: 

Tabel 4.1 

Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil B.U.S 

Periode 2015-2018 

PBH 2015 2016 2017 2018 
Average 

pertahun 
Grafik 

jan 
 

49.091  

                  

54.446  

                   

59.912  

                     

64.972  

                       

57.105  Naik 32% 

feb 
      

49.177  

                  

54.963  

                   

59.584  

                     

65.563  

                       

57.322  Naik 33% 

mar 
      

49.641  

                  

56.271  

                   

61.467  

                     

66.831  

                       

58.553  Naik 35% 
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apr 
      

50.359  

                  

56.523  

                   

61.359  

                     

67.155  

                       

58.849  Naik 33% 

may 
      

50.861  

                  

57.531  

                   

62.834  

                     

68.458  

                       

59.921  Naik 35% 

jun 
      

53.039  

                  

58.326  

                   

66.062  

                     

67.381  

                       

61.202  Naik 27% 

jul 
      

52.451  

                  

57.166  

                   

66.335  

                     

68.092  

                       

61.011  Naik 30% 

aug 
      

52.857  

                  

57.416  

                   

65.856  

                     

70.116  

                       

61.561  Naik 33% 

sep 
      

54.072  

                  

59.548  

                   

66.437  

                     

70.755  

                       

62.703  Naik 31% 

oct 
      

53.759  

                  

60.193  

                   

65.079  

                     

71.055  

                       

62.521  Naik 32% 

nov 
      

54.044  

                  

60.345  

                   

64.759  

                     

71.776  

                       

62.731  Naik 33% 

dec 
      

55.886  

                  

62.151  

                   

67.526  

                     

74.541  

                       

65.026  Naik 33% 

Average 

perbulan 

                 

52.103  

      

57.906  

                   

63.934  

                    

68.891  

                       

60.709  Naik 32% 

Prosentase 

perBulan 

Naik 

14% 

Naik 

14% 

Naik 

13% 

Naik 

15% 

Naik 

14% 
Naik 32% 

 

Sumber : Laporan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 

Desember 2018 ( Data diolah )
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Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa Pembiayaan Bagi 

Hasil Bank Umum Syariah pada periode penelitian ini mengalami peningkatan 

yang tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai pembiayaan bagi 

hasil diperoleh pada periode tahun2015 yaitu sebesar Rp 55.886 miliar, 

sedangkan nilai pada periode tahun 2018 yaitu sebesar Rp 74.541miliar. Dalam 

kurun waktu empat periode berjalan hanya mengalami kenaikan sebesar 33%. 

Setiap tahunnya pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan, untuk periode 

tahun 2015 naik 14%, periode tahun 2016 naik 14%, periode tahun 2017 naik 

13%, dan pada periode tahun 2018 naik 15%. Kenaikan rata-rata pertahun 

selama periode tahun 2015-2018 adalah 14%, dengan nilai kenaikan rata-rata Rp 

60.709 miliar. 

Peningkatan ini dapatmencerminkan keberhasilan manajemen Bank 

Umum Syariah dalam merebut hati masyarakat yangmampu mempromosikan 
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keunggulannya dengan sistem bagi hasil yang tidak dimiliki oleh bank 

konvensional.Problem masih rendahnya pembiayaan bagi hasil di Indonesia bisa 

berasal dari berbagai sumber, yakni dari internal bank syariah, stakeholders, 

regulasi, dan faktor eksternal lainnya. Selain itu kesadaran masyarakat bahwa 

pembiayaan syariah dapat membantu mereka dalam menjalankan usahanya 

menjadi lebih baik belum dipahami sepenuhnya.Pada dasarnya, permasalahan 

diatas masih relevan dengan keadaan sekarang. Dari fakta di lapangan, penulis 

berpendapat, faktor internal yang menjadi penyebab utama rendahnya 

pembiayaan bagi hasil adalah rendahnya kapasitas bankir syariah dalam 

memahami pembiayaan bagi hasil. 

Hal ini dapat dilihat dari tabel grafik 4.2 dibawah ini : 

 

 

Tabel 4.2 

Grafik Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil 

PerSemester Periode 2015-2018 

 
Sumber : Laporan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2018 

( Data diolah ) 

Pada tabel 4.2 diatas terlihat peningkatan pembiayaan bagi hasil dari 

awal periode 2015 sampai akhir periode 2018 selama 4 tahun meningkat sebesar 

52%, dengan jumlah nilai rata-rata pembiayaan bagi hasil selama 4 periode 

sebesar Rp 65.026 miliar, hal inimenunjukan respon positif dari masyarakat 

terhadap produk pembiayaan yang ditawarkan bank umum syariah secara 



 

 

perlahan-lahan bisa diterima oleh masyarakathanya saja keberadaan pembiayaan 

bagi hasil bank umum syariah ini belummengalami kestabilan penuh. Nilai 

pembiayaan bagi hasil terjadi penurunan antara bulan Desember 2015 sampai 

Januari 2016 sebesar -3% dari nilai sebesar Rp 55.886 miliar pada bulan 

Desember 2015, turun menjadi Rp  54.446 miliar pada bulan Januri 2016. 

Penurunun nilai jumlah pembiayaan bagi hasil turun kembali pada Desember 

2016 sampai dengan bulan Januari 2017 sebesar minus 4% dengan nilai sebesar 

Rp 62.151 miliar pada bulan Desember 2015 turun menjadi Rp 59.912 miliar 

pada awal periode tahun 2017. Berikutnya jumlah pembiayaan bagi hasil turun 

lagi terjadi pada bulan Desember tahun 2017 sampai dengan awal periode tahun 

2018 bulan Januari, penurunannya sebesar minus 4% dari bulan Desember 2017 

sebesar Rp 67.526 miliar turun diawal periode bulan Januari 2018 menjadi Rp 

64.972 miliar.  

Dari tabel 4.2 bisa dilihat bahwa setiap awal periode terjadi penurunan 

pembiayaan, hal ini mungkin disebabkan karena para banker bank syariah 

kurang sosialisasi dalam penawaran produknya untuk memenuhi ambang batas 

dana yang harus disalurkan melalui pembiayaan bagi hasil atas beban yang 

diberikan oleh bank syariah.  

3. Perkembangan Jumlah Kantor Bank Umum Syariah 

Pada tahun 1998 pemerintah menetapkan UU No.10 tahun 1998 yang 

mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis yang dapat dioperasikan 

dan diimplementasikan oleh bank syariah, undang-undang tersebut juga 

memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang 

syariah atau bahkan mengkonversi diri secara totalmenjadi bank syariah.Faktor 

kedekatan lokasi bank syariah dari pusat kegiatan ekonomi dan tempat tinggal 

diharapkan dapat mempermudah akses nasabah terhadap bank syariah dalam 

menunjang kegiatan perbankan. Perkembangan jumlahkantor bank umum 

syariah hingga Desember 2018 dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini: 

Tabel 4.3 

Perkembangan Jumlah Kantor Bank Umum Syariah 

PerSemester Periode 2015-2018 

JKBUS 2015 2016 2017 2018 
Average 

perbulan 
Grafik 



 

 

Jan 
2157 

                    

1.970  

                      

1.681  

                       

1.824  
1908 Turun -15% 

Feb 
2156 

                    

1.926  

                      

1.872  

                       

1.828  
1946 Turun -15% 

Mar 
2150 

                    

1.918  

                      

1.849  

                       

1.822  
1935 Turun -15% 

Apr 
2147 

                    

1.869  

                      

1.841  

                       

1.822  
1920 Turun -15% 

May 
2133 

                    

1.844  

                      

1.850  

                       

1.826  
1913 Turun -14% 

Jun 
2123 

                    

1.807  

                      

1.849  

                       

1.827  
1902 Turun -14% 

Jul 
2120 

                    

1.799  

                      

1.849  

                       

1.830  
1900 Turun -14% 

Aug 
2085 

                    

1.776  

                      

1.837  

                       

1.822  
1880 Turun -13% 

Sep 
2043 

                    

1.897  

                      

1.850  

                       

1.862  
1913 Turun -9% 

Oct 
2018 

                    

1.885  

                      

1.837  

                       

1.866  
1902 Turun -8% 

Nov 
2000 

                    

1.854  

                      

1.817  

                       

1.868  
1885 Turun-7% 

Dec 
1990 

                    

1.869  

                      

1.825  

                       

1.875  
1890 Turun-6% 

Rata-rata 

pertahun 2094 

           

1.868  

                     

1.830  

                       

1.839  

                         

1.908  
Turun-12% 

Porsentase 

Pertahun 

Turun 

-8% 

Turun 

-5% 

Naik 

9% 
Naik3% 

Turun-

1% 
Turun-12% 

Sumber : Laporan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Desember 

2018 ( Data Diolah )
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Terlihat pada tabel 4.3 diatas untuk Jumlah Kantor Bank Umum 

Syariah setiap tahunnyaselalu mengalami penurunan jumlah kantor dengan 

jumlah pada awal periode tahun 2015 sebanyak2.157 unitkantor yang dimiliki 

oleh 12 bank umum syariah, sedangkan pada akhir periode tahun 2018 dengan 

jumlah sebanyak1.875 unit kantor yang dimiliki oleh 14 bank, Hal ini memiliki 

pengaruh yang negatif terhadap perkembangan perbankan syariah karena 

terdapat penurunan jumlah kantor bank umum syariah selama 4 periode turun 

sebanyak -6%. Padahal faktor kedekatan lokasi kantor bank syariah dengan 

pusat kegiatan ekonomi dan tempat tinggal nasabah diharapkan dapat 
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mempermudah akses nasabah terhadap bank syariah dalam menunjang kegiatan 

perbankan syariah. 

Akan tetapi pada periode tahun 2017 jumlah kantor bank umum syariah 

meningkat sebanyak 9%. Hal ini mungkin disebabkan karena ada penambahan 1 

bank umum syariah yang awalnya 13 bank menjadi 14 bank, atau mungkin 

memang kebutuhan dari masyarakat untuk mengakses kegiatan dengan bank 

syariah. Jika diperhatikan setiap pergantian periode terdapat pengurangan kantor 

bank umum syariah. Pada akhir periode tahun 2015 terdapat 1.990 unit turun 

menjadi 1.970 unit pada bulan januari 2016, yang berarti ada 20 unit kantor yang 

tutup. Jumlah kantor bank umum syariah juga terjadi penurunan antara bulan 

Desember 2016 sampai Januari 2017sebanyak 1.869 unit pada bulan Desember 

2016, turun menjadi 1.681 unit pada bulan Januri 2017, yang berarti ada 

sebanyak 188 unit kantor yang tutup. Penurunun jumlah kantor bank umum 

syariah turun kembali pada Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 

sebesar1 unitkantor bank umum syariah yang tutup, dengan jumlah sebesar1.825 

unit pada bulan Desember 2017 turun menjadi 1.824 unit kantor bank umum 

syariah pada awal periode tahun 2018. 

Jika diperhatikan setiap ganti periode bank umum syariah mengurangi 

kantor kemungkinan disebabkan karena tidak efektifnya kantor tersebut dalam 

pengembangan perbankan syariah atau tingginya beban operasional kantor 

tersebut sehingga terpaksa harus dilakukan pengurangan kantor bank umum 

syariah. Sebetulnya jumlah kantor bank umum syariah masih jauh dari cukup 

untuk melayani kebutuhan nasabah dan semua lapisan masyarakat sebagai calon 

nasabah. 

Masih kurangnya bank syariah dalam mensosialisasikan keberadaan 

dan pemahaman tentang bank syariah kepada masyarakat khususnya yang ada di 

plosok-plosok daerah, ada kemungkinan disebabkan karena ada penurunan 

jumlah kantor bank umum syariah yang dapat menyebabkan pembiayaan bagi 

hasil kurang meningkat secara signifiksan. Apakah masalah ini juga 

mempengaruhi pembiayaan bagi hasil yang ditawarkan oleh bank umum syariah 

kepada masyarakat, hal ini bisa dilihat pada tabel grafik 4.4 di bawah ini: 

 



 

 

 

 

 

Tabel 4.4 

Grafik Perkembangan Jumlah Kantor Bank Umum Syariah 

Periode 2015-2018 

 

 

Tabel4.4menunjukanperkembangan negatif dari jumlah kantor bank 

umum syariahberdasarkanlaporantahunan OJK 2019 (Desember 2018). Jika 

pada awal periode Januari 2015 terdapat jumlah kantor bank umum syariah 

sebanyak2.157 unit kantor Bank Umum Syariah, maka pada akhir periode pada 

bulan Desember 2018 jumlah jaringan kantor bank umum syariah turun -

15%menjadi1.875 unit kantorBankUmumSyariah, akan tetapi jumlah Bank 

Umum Syariah bertambah dari tahun 2015 berjumlah 12 BUS menjadi 

bertambah 14 BUS pada tahun 2018. Hal ini menunjukan pengaruh negatif 

sebesar -15%jumlah kantor bank umum syariah terhadap pembiayaan. 

Penurunan paling drastis terjadi pada bulan desember tahun 2016 sampai januari 

2017. Pada bulan Desember 2016 terdapat 1.869 unit kantor bank umum syariah 

turun drastis sampai -10% menjadi 1.681 unit kantor bank umum syariah.  

 Jika dibandingkan dengan perkembangan pembiayaan bagi hasil juga 

mengalami trend negatif, hal ini bisa dilihat dari Tabel 4.5. 

 

 



 

 

 

Tabel 4.5 

Grafik Hubungan antara JKBUS dengan PBH 

Periode Tahun 2015-2018 

 

 

Terlihat pada tabel diatas untuk nilai jumlah kantor bank umum syariah 

ditunjukan dengan grafik warna biru yang setiaptahunnyaselalumengalami 

penurunan jumlah kantor yang seharusnya sebaran kantor bank umum syariah 

menjadi faktor kedekatan lokasi bank syariah dari pusat kegiatan ekonomi dan 

tempat tinggal masyarakat diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat 

terhadap bank syariah untuk menunjang produk-produk perbankan dalam hal ini 

pembiayaan bagi hasil.Dengan jumlah kantor pada awal periode tahun 2015 

sebanyak 2.157 unit,sedangkan pada akhir periode tahun 2018 dengan nilai 

sebanyak1.875 unit kantor turun sebesar -15%,jika dibandingkan dengan 

pembiayaan bagi hasil yang ditujukan pada grafik diatas dengan warna merah 

yang menunjukanpeningkatan nilai grafikpembiayaan bagi hasil sebesar 52%. 

Besar kemungkinan jika sebaran jumlah kantor semakin bertambah 

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perbankan syariah terutama pada 

produk pembiayaan bagi hasil bisa meningkat lebih signifikan lagi.Padahal 

seharusnya jika melihat teori tentang segmentasi nasabah bahwa nasabah 

menyimpan uangnya di bank lebih disebabkan alasan rasional ekonomi berupa 

kualitas layanan yang dapat diwakili oleh ketersediaan kantor cabang, maka 

seharusnya hal ini memiliki pengaruh negatif yang dapat menurunkan jumlah 



 

 

pembiayaan bagi hasilbank umum syariah. Akan tetapi justru jumlah 

pembiayaan bagi hasil tetap meningkat pada periode-periode berikutnya. 

4. Perkembangan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

Sertikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang yang berjangka 

pendek. Dengan sistem bonus, SBIS merupakan salah satu mekanisme yang 

digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai tukar rupiah. 

Dengan menjual SBIS, maka Bank Indonesia akan dapat menyerap kelebihan 

uang primer yang beredar. Oleh karena itu nilai SBIS selalu 

berfluktuasi.Sertifikatbank Indonesia syariah(SBIS)mempunyai fungsi untuk 

membantubanksyariahdiIndonesiayangkelebihan likuiditas, untuk menyimpan 

dana yang belum terpakai di tempat yang aman dan menguntungkan. 

 

Tabel 4.6 

Perkembangan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

PerSemester Tahun 2015-2018 

 

SBIS 2015 2016 2017 2018 
Average 

perbulan 
Grafik 

jan 
       

4.555  

                    

3.500  

                      

8.470  

                       

5.575  

                         

5.525  
Naik 22% 

feb 
       

5.145  

                    

4.008  

                      

8.825  

                       

5.490  

                         

5.867  
Naik 7% 

mar 
       

4.988  

                    

3.908  

                      

8.305  

                       

5.640  

                         

5.710  
Naik 13% 

apr 
       

5.063  

                    

4.553  

                      

7.505  

                       

6.440  

                         

5.890  
Naik 27% 

may 
       

4.996  

                    

3.955  

                      

7.015  

                       

5.435  

                         

5.350  
Naik 9% 

jun 
       

4.838  

                    

3.850  

                      

6.065  

                       

5.105  

                         

4.964  
Naik 6% 

jul 
       

4.768  

                    

4.530  

                      

6.565  

                       

4.880  

                         

5.186  
Naik 2% 

aug 
       

4.970  

                    

5.075  

                      

7.090  

                       

4.305  

                         

5.360  
Turun -13% 

sep 
       

4.525  

                    

5.920  

                      

7.240  

                       

4.545  

                         

5.558  
Turun -23% 

oct 
       

3.997  

                    

6.595  

                      

6.135  

                       

4.555  

                         

5.320  
Naik 14% 



 

 

nov 
       

3.680  

                    

7.740  

                      

5.035  

                       

4.485  

                         

5.235  
Naik 22% 

dec 
       

3.385  

                    

7.940  

                      

5.105  

                       

4.245  

                         

5.169  
Naik 25% 

Rata-rata 

pertahun 

                   

4.576  

                    

5.131  

                     

6.946  

                       

5.058  

                         

5.428  
Naik 11% 

Prosentase 

perTahun 

Turun 

-26% 

Naik 

127% 

Turun 

-40% 

Turun 

-24% 

Turun     

-6% 
Naik 11% 

Sumber : Laporan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 

Desember 2018 ( Data Diolah )
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa SBIS Bank Umum Syariah pada 

periode penelitian yaitu tahun 2015-2018 nilai SBIS sangatfluktuatif. Nilai 

tertinggi SBIS pada perbankan syariah diperoleh pada bulanJanuari 2017 yaitu 

sebesar Rp 8.470 miliar dan nilai SBIS terendah pada bulanDesember 2018 yaitu 

sebesar Rp 3.385miliar.Besarnya kepercayaan nasabah terhadap bank syariah 

menyebabkan dana yang disalurkan bank syariah tidak hanya melalui 

pembiayaan tetapi juga sebagian dana digunakan untuk disalurkan SBIS. 

Lonjakan investasi SBIS tertinggi pada periode tahun 2016, dari awal periode 

tahun 2016 dana yang disalurkan ke investasi SBIS sebanyak Rp3.500 miliar 

sampai dengan akhir periode tahun 2016 dana yang diinvestasikan meningkat 

sebanyak 127% menjadi Rp 7.940 miliar, puncaknya investasi pada bulan 

Januari periode tahun 2017 senilai Rp 8.470 miliar. Setelah bulan Januari tahun 

2017 dana yang di investasikan semakin menurun sampai -40% sampai akhir 

periode tahun 2017. Ada beberapa faktoryang mempengaruhi posisi 

investasiperbankan syariah, yaitu suku bunga rata-rata pinjaman, bonus sbis, 

jumlah uangberedar, dan dana pihak ketiga.Kinerja dan kelangsungan usaha 

bank yangberdasarkanprinsip syariah tergantung pada manajemen bank untuk 

menjaga kualitasterhadap penyaluran dana bank syaria (pembiayaan) merupakan 

aktivaproduktif dari perbankan syariah. 

Fluktuasi dari nilai SBIS dapat dilihat pada tabel grafik 4.7 di bawah ini 

: 

Tabel 4.7 

Grafik Perkembangan SBIS 
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PerSemester Tahun 2015-2018 

 

Terlihat pada tabel diatas bahwa nilai Sertifikat Bank Indonesia Syariah 

(SBIS) yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah pada periode penelitian tahun 

2015-2018, nilainya sangat fluktuatif. Hal ini bisa terlihat pada grafik diatas, 

nilai tertinggi SBIS pada perbankan syariah dikeluarkan pada bulan Januari 2017 

yaitu sebesar Rp 8.470miliar dan nilai SBIS terendah pada bulan Desember 2015 

yaitu sebesar Rp 3.385 miliar, dengan nilai rata-rata dana yang dikeluarkan bank 

umum syariah untuk SBIS dari tahun 2015-2018 adalah Rp 5.428 milyar selama 

4 tahun dan mengalami trend positif pada tahun 2017 karena terjadi peningkatan 

nilai rata-rata sebesar 35% dari periode sebelumnya. Pada akhir periode 2018 

mengalami penurunan lagi sebesar -27%, hal ini menunjukan bahwa dana yang 

dimiliki bank umum syariah bisa terserap pada pembiayaan yang lainnya yang 

diminati masyarakat. 

Dari nilai fluktuasi SBIS diatas jika dibandingkan dengan Pembiayaan 

Bagi Hasil juga mengalami trend positif, hal ini bisa dilihat pada tabel 4.8 

dibawah ini : 

Tabel 4.8 

Grafik Hubungan antar SBIS dengan PBH 

Periode Tahun 2015-2018 



 

 

 

 

Terlihat pada tabel di atas pada grafik sertifikat bank Indonesia 

syariah(SBIS), setiap tahunnya cenderung mengalami fluktuasi dan nilai 

sertifikat bankIndonesia syariah (SBIS) pada awal periode tahun 2015 senilai 

4.555 miliar diikuti dengan nilaipembiayaan bagi hasil pada awal periode tahun 

2015 senilai Rp 49.091 miliar, kemudian pada akhir periode tahun 2015 SBIS 

sebesar Rp 3.385 miliar sedangkan pembiayaan bagi hasil nilainya meningkat 

menjadi Rp 55.886 milar. Jika dibandingkan nilai SBIS turun sebesar -26% akan 

tetapi pembiayaan bagi hasil meningkat sebesar 14%.  

Pada periode berikutnya tahun 2016 nilai SBIS meningkat sebesar 

127% dan pembiayaan bagi hasil tetap naik sebesar 14%, hal ini menunjukan 

bahwa peningkatan nilai sertifikat bank indonesia syariah sebagai salah satu 

kebijakan moneter bank syariah dalam melakukan investasi dipengaruhi oleh 

suku bunga sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) yang dapat dimanfaatkan 

oleh bank syariah untuk mengatasi bila terjadi kelebihan pada tingkat likuiditas. 

Pada periode tahun 2017 sertifikatbank Indonesia syariah (SBIS) mengalami 

penurunan dengan nilai sebesar -40%,tetapi tidak diikuti dengan pembiayaan 

bagi hasil pada periode tahun 2017 yang hanya mengalami peningkatan 13%. 

Periode 2018 nilai SBIS turun lagi sebanyak -24%, akan tetapi pembiayaan bagi 

hasil meningkat lagi sebesar 15%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

SBISmempunyai hubungan yang negatif terhadap pembiayaan bagi hasil artinya 

terdapat hubungan yang tidak searah antara SBIS dengan Pembiayaan Bagi 



 

 

Hasil,semakin besar nilai SBIS maka semakin kecil pembiayaan bagi hasil yang 

disalurkan oleh bank syariah begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai SBIS 

maka semakin meningkat pembiayaan bagi hasil yang dikeluarkan bank syariah. 

5.Perkembangan Dana Pihak Ketiga 

Dana pihak ketiga memiliki peran penting dalam hal 

pembiayaan.Tanpaadanyadanapihakketiga yang dimiliki perbankan 

makapembiayaantidak akan terbentuk. Berdasarkan Tabel 4.9 kita dapat melihat 

perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK).Dalam gambar,dapatterlihat 

bahwaperkembangandanapihakketigaperbankansyariahselalumengalami 

kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan dana pihak ketiga ini dikarenakan 

semakin tingginya rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. 

 

Tabel 4.9 

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah 

PerSemester Tahun 2015-2018 

 

DPK 2015 2016 2017 2018 
Average 

pertahun 
Grafik 

jan 
                 

164.291  

                 

173.230  

                   

205.783  

                    

239.318  

               

195.655  
Naik 46% 

feb 
                 

163.159  

                 

173.834  

                   

208.429  

                    

239.258  

               

196.170  
Naik 47% 

mar 
                 

165.034  

                 

174.779  

                   

213.199  

                    

244.820  

               

199.458  
Naik 48% 

apr 
                 

164.400  

                 

174.135  

                   

218.944  

                    

244.779  

               

200.564  
Naik 49% 

may 
                 

164.375  

                 

174.354  

                   

220.392  

                    

241.995  

               

200.279  
Naik 47% 

jun 
                 

162.817  

                 

177.051  

                   

224.420  

                    

241.073  

               

201.340  
Naik 48% 

jul 
                 

165.378  

                 

178.768  

                   

228.080  

                    

240.596  

               

203.206  
Naik 45% 

aug 
                 

164.561  

                 

178.934  

                   

225.440  

                    

239.804  

               

202.184  
Naik 46% 

sep 
                 

166.433  

                 

198.976  

                   

232.349  

                    

251.483  

               

212.310  
Naik 51% 

oct 
                 

165.857  

                 

199.462  

                   

229.957  

                    

250.949  

               

211.556  
Naik 51% 

nov 
                 

167.150  

                 

202.332  

                   

232.756  

                    

250.755  

               

213.248  
Naik 50% 



 

 

dec 
                 

174.895  

                 

206.407  

                   

238.225  

                    

257.606  

               

219.283  
Naik 47% 

Average 

perBulan  

           

165.696  

           

184.355  

            

223.164  

             

245.203  

               

204.605  
Naik 48% 

Persentase 

perBulan 

Naik 

6% 

Naik 

19% 

Naik 

16% 

Naik 

8% 

Naik 

12% 
Naik 57% 

Sumber : Laporan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 

Desember 2018 (Data Diolah)
100

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dana Pihak Ketiga Bank Umum 

Syariahpada periode penelitian ini mengalami peningkatan yangsangat 

signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai tertinggi Dana Pihak Ketigadiperoleh 

pada bulan Desember 2018 yaitu sebesar Rp 257.606miliar.Sedangkannilai 

terendah terdapat pada bulan Juni 2015 yaitu sebesar Rp 162.817miliar.Dana 

Pihak Ketiga dari awal periode tahun 2015 nilainya semakin meningkat sampai 

akhir periode tahun 2018, seperti yang terlihat pada tabel diatas. Peningkatan 

DPK ini merupakan dampak langsung dari pengembanganpembiayaan 

perbankan syariah serta tingkat kepercayaan masyarakat cukup tinggiuntuk 

menyimpan dananya di bank syariah.Dana pihak ketiga inidapat mencapai 80%-

90% dari totalitas dana yang dikelola oleh bank sebagai dana yang akan 

disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Oleh karena itu bagi bank syariah, 

pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat juga sangat ditentukan oleh 

banyaknya Dana Pihak Ketiga yang diperoleh, sehingga semakin besar Dana 

Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank syariah, maka akan dapat 

meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, termasuk 

pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Hal ini dapat terlihat dari 

tabel 4.10 yang menunjukkan nilai Dana Pihak Ketiga terus meningkat. 

Tabel 4.10 

Grafik Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah 

PerSemester Tahun 2015-2018 

                                                           
100

https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-

syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2019/SPS%20Januari%202019.pdf 



 

 

 

Dengan melihat grafik perkembangan DPK yang semakin naik, hal ini 

menunjukan bahwa minat masyarakat semakin tinggi dan percaya dengan bank 

syariah, akan tetapi apakah semakin naiknya DPK bisa tersalurkan pada 

pembiayaan bagi hasil maupun pembiayaan perbankan syariah lainnya.Dari tabel 

4.10 diatas dapat dilihat bahwa Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah pada 

periode penelitian ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai Dana Pihak Ketiga diperoleh pada awal periode tahun 

2015 yaitu sebesar Rp 164.291miliar. Pada periode-periode berikutnya terus 

mengalami perkembangan yang positif hingga pada akhir periode tahun 2018 

mencapai nilai sebesar Rp 257.606 miliar. Peningkatan DPK sebanyak 57% 

dengan nilai rata-rata pada periode tahun 2015 sampai dengan periode 2018 

sebanyak Rp  204.605 miliar. Peningkatan nilai DPK ini merupakan dampak 

langsung dari pengembangan produk perbankan syariah serta tingkat 

kepercayaan masyarakat cukup tinggi untuk menyimpan dananya di bank 

syariah.Halini mencerminkan bahwa perlahan pembiayaan pada bank syariah 

keberadaannyadiminati oleh masyarakat hanya saja keberadaan bank syariah ini 

belummengalami kestabilan penuh.Dana Pihak Ketiga adalah komponen yang 

paling penting, besarnyakeuntungan (profit) yang akan dihasilkan akan sangat 

bergantung pada seberapa besarkemampuanbank dalam mengumpulkan DPK 

dan kemudian disalurkan dalambentuk pembiayaan atau melakukan investasi 

yang dapat meningkatkan value danasset.Hal ini bisa dilihat dari tabel 4.11 

dibawah ini: 



 

 

Tabel 4.11 

Grafik Hubungan antar DPK dengan PBH 

Periode Tahun 2015-

2018

 

 

Dengan melihat tabel 4.11 bisa disimpulkan bahwa Pembiayaan Bagi 

Hasil masih jauh dari dana yang tersimpan oleh pihak ketiga pada bank umum 

syariah, akan tetapi terjadi peningkatan yang sangat signifikan 

keduanya.Peningkatan jumlah DPK ini searah dengan peningkatan yang juga 

terjadi pada pembiayaan bagi hasil. Hal ini sesuai denganasumsi dimana 

pembiayaan yang disalurkan sangat ditentukan oleh banyaknya dana pihak 

ketiga yang diperoleh, sehingga semakin besar dana pihak ketiga (DPK) yang 

dihimpun oleh bank syariah, maka semakin besar pula jumlah pembiayaan yang 

disalurkan oleh bank syariah, termasuk pembiayaan bagi hasil. Akan tetapi, 

persentase peningkatan jumlah pembiayaan bagi hasil dari tahun ke tahun tidak 

sebesar peningkatan yang dialami oleh jumlah DPK. Contoh pada peningkatan 

jumlah DPK dari awal periode tahun 2015sebanyak Rp 164.291 miliar, dana 

yang tersalurkan untuk pembiayaan bagi hasil hanya sebesar Rp 49.091 miliar, 

berarti DPK hanya terserap untuk PBH sebanyak 23.5%. Sampai pada akhir 

periode tahun 2018 sebesar DPK yang diperoleh bank umum syariah sebesar Rp 

257.606 miliar, sedangkan peningkatan jumlah pembiayaan bagi hasil dari 



 

 

periode tahun 2015 ke periode tahun 2018 hanya sebesar Rp 74.541 miliar, 

dengan demikian DPK yang terserap untuk pembiayaan bagi hasil hanya sebesar 

24,6% saja. Perbandingan peningkatan DPK dengan pembiayaan bagi hasil jauh 

berbeda, untuk DPK dari awal periode tahun 2015 sampai dengan akhir periode 

tahun 2018 meningkat sebesar 57% akan tetapi untuk pembiayaan dengan 

rentang periode yang sama hanya mendapatkan kenaikan sebesar 52%.Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga(DPK) mempunyai hubungan yang 

positif terhadap pembiayaan bagi hasil (PBH). 

 

 

 

 

B.Hasil Analisa dan Pembahasan 

Tujuan dari anlisis data adalah untuk mendapatkan informasi yang relavan 

yang terkandung di dalam data statistik perbankan syari’ah yang dilaporkan OJK, 

dan mengunakan hasil analisis tersebut untuk memecahkan suatu masalah. 

Pengolahan data dilakukan secara elektronik yakni menggunakan 

Microsoft Excel Windows 2010 dan Eviews 9.0 untuk mempercepat perolehan hasil 

yangdapatmenjelaskanvariabel-variabelyangteliti.Penelitian ini mengunakan model 

regresi linear berganda. Model regresi untuk hubungan antara variabel-variabel 

bebas (JKBUS, SBIS, dan DPK) dengan variabel tidak bebas (pembiayaan bagi 

hasil), secara umum membentuk fungsi: 

PM = f (JKBUS,SBIS,DPK) 

Sehingga diperoleh model ekonometrika sebagai berikut:  

Y = Y = βo + β1x1 + β2x2 + β3x3 + et 

dimana : 

Y = Pembiayaan bagi hasil 

β0 = konstanta 

β1...β3  = koefisien regresi masing-masing variabel dependen 

X1 = JKBUS  

X2 = SBIS  

X3 = DPK 



 

 

et  = tingkat kesalahan 

Dari model ekonometrika tersebut dapat dilakukan beberapa uji statistik 

untuk melihat tingkat kesalahan dari data yang ada. Uji yang akan dilakukan 

diantaranya: 

1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas residual metode OLS secara formal dapat dideteksi 

dari metode yang dikembangkan oleh Jarque-Bera (J-B). Deteksi dengan 

melihat Jarque-Bera (J-B) test yang merupakan asimtotis (sampel besar dan 

didasarkan atas residual OLS). Uji statistik dari J-B menggunakan 

perhitungan skewness dan kurtosis.  

1) Uji Hipotesis 

Ho : data normal 

H1 : data tidak normal 

2) Pada output Eviews 9.0 adalah sebagai berikut :   

a) Jika probability J-B test lebih besar α 5% = data berdistribusi normal 

(terima Ho, tolak H1) 

b) Jika probability J-B test lebih kecil α 5% = data tidak berdistribusi 

normal (terima Ho, tolak H1) 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

6

7

-2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500

Series: Residuals

Sample 2015M01 2018M12
Observations 48

Mean      -6.44e-13
Median   137.6252
Maximum  1649.489
Minimum -2746.737
Std. Dev.   1086.555
Skewness  -0.343199
Kurtosis   2.256917

Jarque-Bera  2.046631
Probability  0.359401

Sumb

er : Eviews 9.0 (Data diolah) 

Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi 



 

 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal 

atau mendekati normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai probability yang 

nilainya lebih besar dari 5 persen.Gambar 4.12 menunjukan bahwa nilai J-B 

dan Probabilitysebesar 0,359 >α = 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa tidakterdapat permasalahan di dalam normailtas. 

 

 

b. Hasil uji Multikolinearitas 

Cara mendeteksi adanya multikolinearitas dengan menggunakan 

pair waise correlation yaitu dengan melihat secara individual antar satu 

variable independen dengan satu variable independen yang lain.  Masalah 

multikoliniaritas dapat dilihat dengan menggunakan uji korelasi parsial antar 

variabel. Dapat dilihat dengan nilai korelasi antar variabel. Apabila nilai  

korelasi antar variabel lebih besar dari 0,8 maka dapat disimpulkan terdapat 

masalah multikoliniaritas dalam model. Sedangkan, bila nilainya kurang dari 

0,8 maka model tidak mengandung masalah multikoliniaritas. 

1) Uji Hipotesis 

H0 = tidak ada multikolinearitas 

H1 = ada multikolinearitas 

2)   Pada Output Eviews 9.0 adalah sebagai berikut: 

a) Jika nilai probability F-statistik lebih kecil α 5% maka tidak terjadi 

multikolinearitas (terima H0, tolak H1) 

b) Jikanilaiprobability F-statistiklebihbesarα 5% 

makaterjadimultikolinearitas (tolak Ho, terima H1) 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Multikolineritas 

 SBIS DPK JKBUS 

SBIS 1.000000 0.298916 0.185300 

DPK 0.298916 1.000000 0.245376 

JKBUS 0.185300 0.245376 1.000000 

 



 

 

Pada tabel 4.13 diatas terlihat bahwa nilai korelasi antar variabel 

independen dalam penelitian ini terlihat lebih kecil dari 0,8. Hal ini 

menunjukan bahwa tidak terdapat masalah multikoliniaritas pada model 

tersebut.Untuk lebih jelasnya, hasil uji multikolineritas bisa dilihat pada 

lampiran 2 dan lampiran 3. 

 

c. Hasil uji Heteroskedastisitas 

Pendeteksian heterokedastisitas dalam model ini dengan 

menggunakan uji White Heteroskedastisity yaitu dengan melakukan estimasi 

fungsi regresi terlebih dahulu dengan menspesifikasikan variable bebas dan 

variable tidak bebas. Dari hasil uji White Heteroskedastisity,kriteria untuk 

mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas jika: 

1) Uji Hipotesis 

H0 = tidak ada Heterokedastisitas 

H1 = ada Heterokedastisitas 

2)   Pada output Eviews 9.0 adalah sebagai berikut: 

a) Probabilitas R² lebih besar α 5% = tidak ada heterokedatisitas (terima 

H0, tolak H1) 

b) Probabilitas R² lebih kecil α 5% = ada heterokedatisitas (tolak H0, 

terima H1) 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 0.503836     Prob. F(9,38) 0.8624 

Obs*R-squared 5.117189     Prob. Chi-Square(9) 0.8240 

Scaled explained SS 2.702284     Prob. Chi-Square(9) 0.9749 

 

Dari Tabel 4.14 diatas, menunjukan bahwa nilai probabilitas     

Prob. Chi-Square(9) adalah 0.8240 yang berarti nilainya lebih besar dari α = 

5% (0,05). Hal inimemberikan putusan tidakterdapat masalah dalam model 

heteroskedastisitas. Untuk lebih jelasnya, hasil uji heteroskedastisitas bisa 

dilihat pada lampiran 2 dan lampiran 3.  



 

 

 

 

 

d. Hasil Uji Autokorelasi 

Dalam penelitian ini untuk melihat adanya autokorelasi atau tidak 

maka dapat menggunakan uji autokorelasi yang dikembangkan oleh Bruesch 

dan Godfrey yang lebih umum dan dikenal dengan uji Lagrange Multiplier 

(LM-test). 

1) Uji Hipotesis 

H0 = tidak ada Heterokedastisitas 

H1 = ada Heterokedastisitas 

2)   Pada output Eviews 9.0 adalah sebagai berikut: 

a) Probabilitas R² lebih besar α 5% = tidak ada autokorelasi (terima H0, 

tolak H1) 

b) Probabilitas R² lebih kecil α 5% = ada autokorelasi (terima H0, tolak 

H1). 

 

Tabel 4.15 

Uji Awal Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 9.547674     Prob. F(2,42) 0.0004 

Obs*R-squared 15.00240     Prob. Chi-Square(2) 0.0006 

     
     

Dari hasil uji awal autokorelasi terdapat masalah autokorelasi 

karenanilaiObs*R-squared = 15.00240 dan Prob. Chi-Square(2) = 0.0006< 

0,05, sehingga perlu dilakukan penyembuhan masalah autokorelasi dengan 

metode transformasi persamaan regresi menggunakan data Lag. Sehingga 

setelah disembuhkan dan dilakukan pengujian autokorelasi dengan metode L-

M test, hasilnya bisa dilihat pada tabel 4.16. 

 

 

 



 

 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     

     

F-statistic 0.639041     Prob. F(2,42) 0.5329 

Obs*R-squared 1.417528     Prob. Chi-Square(2) 0.4923 
     

     
     

Hasil deteksi autokorelasidengan metode LMsetelah perbaikan dapat 

dilihat pada tabel 4.16 diatas. Dari tabel 4.16 diatas, menunjukan bahwa nilai 

probabilitas Obs*R-Squared sebesar 1.417528 yang berarti nilainya lebih 

besar dari α = 5% (0,05). Hal ini memberikan putusan tidak terdapat masalah 

autokorelasi dalam model. 

2. Uji Regresi Berganda  

Penelitian ini mengunakan model regresi linear berganda. Model regresi 

untuk hubungan antara variabel-variabel bebas (JKBUS, SBIS, dan DPK) 

dengan variabel tidak bebas (pembiayaan bagi hasil), secara umum membentuk 

fungsi: 

PBH = f (JKBUS,SBIS,DPK) 

Berdasrkan hasil pengolahan data secara ekonometrika dengan 

menggunkakan program Eviews 9.0, maka didapat hasil regresi sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Regresi Berganda 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5231.959 1178.977 4.437712 0.0001 

SBIS -0.558040 0.232588 -2.399265 0.0207 

DPK 0.213672 0.011193 19.08941 0.0000 

JKBUS 4.169630 1.135585 3.671790 0.0006 
     
     R-squared 0.909465     Mean dependent var 26328.55 

Adjusted R-squared 0.903292     S.D. dependent var 3611.134 

S.E. of regression 1122.986     Akaike info criterion 16.96502 

Sum squared resid 55488254     Schwarz criterion 17.12096 

Log likelihood -403.1606     Hannan-Quinn criter. 17.02395 

F-statistic 147.3335     Durbin-Watson stat 1.834595 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 



 

 

Dari tabel diatas, dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: 

Y = βo + β1x1 + β2x2 + β3x3 + et 

Y = 5231,959 – 0,558X1 + 0,213X2 + 4,169X3 

1. Konstanta sebesar 5231,959 menyatakan bahwa apabila Jumlah Kantor 

Bank Umum Syariah (JKBUS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), 

dan Dana Pihak Ketiga (DPK) nilainya adalah 0 maka pembiayaan bagi 

hasil (PBH) adalah sebesar Rp 5.231,959 dengan asumsi faktor-faktor yang 

mempengaruhinya tetap. 

2. Koefesien regresi SBIS sebesar -0,558 artinya jika variabel independen yang 

lain nilainya tetap, maka SBIS mengalami penurunan nilai sebesar Rp 0,558 

dengan asumsi faktor-faktor yang mempengaruhinya tetap. Koefesien SBIS 

bernilai negatif, artinya terdapat hubungan yang tidak searah antara SBIS 

dengan Pembiayaan Bagi Hasil. Semakin besar nilai SBIS maka semakin 

kecil pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah. 

3. Koefesien regresi DPK sebesar 0,213 artinya jika variabel independen yang 

lainnya nilainya tetap, maka DPK mengalami peningkatan nilai sebesar Rp 

0,213 dengan asumsi faktor-faktor yang mempengaruhinya tetap. Koefesien 

DPK bernilai positif, artinya terdapat hubungan yang  searah antara dpk 

dengan Pembiayaan Bagi Hasil. Semakin besar nilai DPK maka semakin 

besar pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah. 

4. Koefesien regresi JKBUS sebesar 4,169 artinya jika variabel independen 

yang lainnya nilainya tetap, maka JKBUS mengalami peningkatan nilai 

sebesar Rp 4,169 dengan asumsi faktor-faktor yang mempengaruhinya 

tetap. Koefesien JKBUS bernilai positif, artinya terdapat hubungan yang  

searah antara JKBUS dengan Pembiayaan Bagi Hasil. Semakin besar nilai 

JKBUS maka semakin besar pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh 

bank syariah. 

Dari hasil uji regresi berganda yang ada pada tabel 4.16, bisa dilakukan 

uji-t (parsial) dan uji-F simultan setiap variabel bebas. 

a. Uji t (Parsial) 

1) JKBUS = 3,761; 0,0006  



 

 

Nilai signifikan JKBUS sebesar 0,0006 < 0,05 maka dapat 

disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya JKBUS berpengaruh 

terhadap pembiayaan bagi hasil. 

Meningkatnya jumlah kantor bank syariah diharapkan dapat 

meningkatkan simpanan maupun penyaluran pembiayaan kepada 

masyarakat. Namun masih kurangnya peranan bank syariah dalam 

mensosialisasikan keberadaan bank syariah serta kurangnya pemahaman 

tentang bank syariah dan juga produk-produk bank syariah kepada 

masyarakat khususnya yang ada di plosok-plosok daerah, 

jadiadakemungkinanbahwamenurunyajumlahkantor bank syariah juga 

dapat menyebapkan pembiayaan bagi hasil menurun.Pada penelitian  ini, 

hasil uji regresi menunjukan JKBUS memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. 

2) SBIS = -2.339;0,0207 

Nilai signifikan SBIS sebesar 0,0207< 0,05 maka dapat 

disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya SBIS berpengaruh 

terhadap pembiayaan bagi hasil. 

Apabila dana yang dimiliki bank sedemikian banyak dan 

penyalurandanamelaluipembiayaanjugabanyak,maka peningkatan 

pembiayaan bagi hasil dapat menurunkan SBIS. Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara SBIS dan pembiayaan bagi hasil secara parsial dan 

merupakan indikator bahwa pembiayaan yang disalurkan 

banksemakinkecil. Pada penelitian  ini, hasil uji regresi menunjukan 

SBIS memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan 

bagi hasil. 

3) DPK = 19.08941;0.0000 

Nilai signifikan DPK sebesar 0,000< 0,05 maka dapat 

disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya DPK berpengaruh 

terhadap pembiayaan bagi hasil. 

Artinya terdapat pengaruh positif antara DPK dan pembiayaan 

bagi hasil secara parsial. Secara umum, kenaikan DPK akan menaikan 

penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.BesarnyaDPK menyebabkan 



 

 

alokasi untuk pembiayaan semakin meningkat.Pada penelitian  ini, hasil 

uji regresi menunjukan DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pembiayaan bagi hasil. 

b. Uji F (Uji Simultan) 

Dari tabel 4.17 hasil uji regresi pada tabel di atas dapat dilihat 

bahwa F- statistik sebesar 147.3335dan nilai probabilitas 0.000000 ≤ 5% = 

signifikan.ArtinyajumlahKantorBankSyariah(JKBUS),Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara bersama-

sama (simultan) mempengaruhi pembiayaan bagi hasil. 

c. Koefisien Determinasi (Adjusted R²) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar 

kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen dan untuk 

mengetahui seberapajauh ketepatan dan kecocokan model yang terbentuk 

dalam mewakili kelompok data hasil observasi. Berdasarkan hasil regresi 

pada lampiran, diperoleh Adjusted R² =0.903292 (90,3%). Artinya 

kemampuan variabel independen Jumlah Kantor Bank Syariah (JKBUS), 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), 

danDanaPihakKetiga(DPK)dalammenjelaskan variabel dependen 

(Pembiayaan Bagi Hasil) adalah sebesar 90,3 persen sedangkan sisanya kira-

kira 9,7 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam 

model ini. 

 

C.Analisis Ekonomi 

1. Analisis terhadap Jumlah Kantor Bank Umum Syariah (JKBUS). 

Jumlah kantor bank umum syariah dari Januari 2015 sebanyak 2.157 

unit kantor yang hanya dimiliki 12 Bank Umum Syariah, sampai dengan 

Desember 2018 jumlahnya turun mencapai 1.875 unit kantor yang dimiliki 

14Bank Umum Syariah.Meningkatnyajumlahbank umum syariahdiharapkan 

dapat menambah jumlah kantor bank umum syariah dengan harapan untuk 

meningkatkan simpanan maupun penyaluran pembiayaan kepadamasyarakat. 

Namun masih kurangnya bank syariah dalam mensosialisasikan 

keberadaan dan pemahaman tentang bank syariah kepada masyarakat khususnya 



 

 

yang ada di plosok-plosok daerah, ada kemungkinan disebabkan karena adanya 

penurunanjumlah kantor bank umum syariah yang dapat menyebapkan 

pembiayaan bagi hasiltidak meningkat secara drastis. Prospek akan data jumlah 

kantor bank syariah ditahun-tahun mendatang diproyeksikan akan terus 

mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi indonesia yang 

cenderung terus membaik. 

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Erna Rahmawatibesar 

kemungkinan bahwa hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah kantor dalam 

waktu singkat tidak dapat direspon secara seketika, namun membutuhkan waktu, 

sehingga efeknya terlihat lebih besar ditahun-tahun berikutnya.
101

 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa JKBUS berpengaruh positif 

terhadap pembiayaan bagi hasil, karena kemudahan akses masyarakat kepada 

lokasi bank syariah menjadi faktor penting. Hal ini disebabkan karena jika 

masyarakat tidak dapat dengan mudah mengakses bank syariah, maka upaya 

untuk mengoptimalkan peningkatan pembiayaan bagi hasil bank syariah akan 

sulit dilakukan, sehingga perkembangan bank syariahpun dapat terhambat. 

2. Analisis terhadap Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). 

Besarnya kepercayaan nasabah terhadapbanksyariah menyebapkan 

dana yang disalurkan bank syariah tidak hanya melalui pembiayaan tetapi juga 

sebagiandanadigunakanmembeliSBIS.Perkembangan SBIS dari Januari 2015 

sebesar Rp 4.555.000.000,00 hingga tahun Januari 2017 mencapai Rp 

8.825.000.000,00 tetapi pada Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 

4.245.000.000,00. Menurut teori yang ada, besarnya SBIS merupakan indikator 

bahwa pembiayaan yang disalurkan bank semakin kecil. Semakin besar jumlah 

dana yang dimiliki bank, maka semakin besar bank dapat menyalurkan dananya 

melalui pembiayaan dan dana yang tidak tersalurkan, dapat ditaruh di SBIS. 

Pada penelitian ini, hasil uji regresi menunjukan SBIS memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Prospek akan 

jumlah SBIS ditahun-tahun berikutnya akan terus mengalami fluktuasi sesuia 

dengan kondisi perekonomian di Indonesia. 

                                                           
101

Erna Rachmawati, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah 

Perbankan Syariah di Indonesia, (Bandung, Tesis Magister (dipiblikasikan) Fakultas Ekonomi, 

Universitas Padjajaran, 2014). 



 

 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Endang Nurjaya juga 

menghasilkan bahwa pengaruh SBIS singnifikan dan negatif   terhadap 

pembiayaan murabahah.
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Penelitian ini menyatakan bahwa, jika melihat dari sisi moneter 

turunnya SBIS kurang menguntungkan bagi perekonomian karena akan 

menambah jumlah uang beredar. Namun jika dilihat dari sisi lain, hal ini justru 

menguntungkan bank syariah karena diharapkan dana yang tidak disimpan 

dalam SBIS akan digunakan untuk memberikan pembiayaanproduktif. Hal ini 

sebabkan oleh kemungkinan faktor lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan 

syariah seperti CAR, BI Rate, NPF, dan FDR. 

3. Analisis terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). 

Dana pihak ketiga dari tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami 

pertumbuhan hingga lebih dari 63,33 persen. Kecenderungan peningkatan 

pertumbuhan DPK karena secara makro perekonomian nasional mengalami 

pertumbuhan yang baikdan secara mikrojaringankantor bank umum syariah 

secara signifikan seharusnya meningkatsebagaiimplikasi darimunculnyabank 

umum syariahbaru.Tingkatsuku bunga 

yangrelatiftidakberubahdengankondisiperekonomianyangmembaik pada 

dasarnya akan menguntungkan 

posisiperbankansyariahdalamhakdayasaingproduk pendanaannya. Sehingga akan 

adakemungkinannasabahakan memilih untuk menyimpan dana mereka di bank 

syariah. Hal ini akan meningkatkan volumeDPKperbankansyariah. Berdasarkan 

teori, peningkatan DPK akan meningkatkan pembiayaan bank syariah secara 

keseluruhan. Pada penelitian ini, hasil uji regresi menunjukan DPK dan 

pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Hal ini 

sudah sesuai dengan teori yang ada. 

Sama halnya dengan penelitianyangdilakukanKhusnul  Khatimahjuga 

menunjukan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran 

pembiayaan.
103

 

                                                           
102

Endang  Nurjaya, Analisis pengaruh inflasi srtifikat bank Indonesia Syariah (SBIS), non 

performing financing (NPF) dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah pada bank 

Syariah di Indonesia. (Jakarta, Tesis Magister (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011). 



 

 

Besarnya DPK menyebapkan alokasi untuk pembiayaan semakin 

meningkat. Perkembangan jumlah DPK dari tahun 2015 sampai 2018 juga 

menunjukan semakin banyaknya masyarakat yang menyimpan dananyadi bank-

banksyariah.Sehingga prospek DPK bank umum syariah akan terus mengalami 

peningkatan ditahun-tahun berikutnya. Hal ini juga menunjukan meningkatnya 

kepercayaanmasyarakat pada bank syariah. 

Perkembangan jumlah DPK dari tahun 2015 sampai 2018 juga 

menunjukan semakin banyaknya masyarakat yang menyimpan dananya di bank-

bank syariah. Sehingga prospek DPK bank syariah akan terus mengalami 

peningkatan ditahun-tahun berikutnya. Hal ini juga menunjukan meningkatnya 

kepercayaan masyarakat pada bank syariah. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif 

terhadap Pembiayaan syariah, alasannya semakin banyak dana yang dihimpun 

oleh bank syariah maka semakin banyak pula pembiayaan atau penyaluran dana 

yang diberikan bank syariah kepada masyarakat. Selain itu memperhatikan 

tingkat kesehatan suatu bank, bank yang sehat dilihat dari asset yang 

dimilikinya, pembiayaan yang dikeluarkan terutama likuiditasnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi pengaruh antara 

Jumlah Kantor Bank Syariah (JKBUS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), 

dan Dana Pihak Ketiga (DPK)terhadapPembiayaan Bagi Hasil Perbankan 

SyariahdiIndonesiaPeriode Januari 2015-Desember 2018.Berdasarkan hasil regresi 

OLS (Ordinary Least Square) dari penelitian ini terdapat kesimpulan bahwa: 

1.Secaraparsial (individu) jika Jumlah Kantor Bank Umum Syariah (JKBUS) 

meningkat sebesar 1%, maka secara rata-rata, pembiayaan bagi hasil akan 

meningkat sebesar nilai coefficient regresi 4.169630 atau sebesar 41,6 persen. 

Variabel Jumlah KantorBankSyariah(JKBUS)mempunyaipengaruh positifsangat 

signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Secara umum, peningkatan JKBUS 

akan menaikan pembiayaan, namun masih kurangnya bank syariah dalam 

mensosialisasikan 

keberadaandanpemahamantentangbanksyariahkepadamasyarakat khususnya yang 

ada di plosok-plosok daerahyang mengakibatkan pembiayaan bagi hasil kurang 

meningkat, jadi diharapkan ada kemungkinan peningkatan jumlah kantor bank 

umum syariah di masa yang akan datang. 

2. Secara parsial (individu)jikaSBISmeningkatsebesar1%,makasecararata-rata, 

pembiayaan bagi hasil akanturun sebesar nilai coefficient regresi-0.558040 atau -5 

persen. Variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mempunyai hubungan 

negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Maka ketika SBIS 

mengalami penurunan maka pembiayaan bagi hasil akan meningkat. 

3.Secaraparsial (individu)jikaDPKmeningkatsebesar1%,makasecararata-

rata,pembiayaan bagi hasil akannaiksebesarnilai coefficient regresi0.213672 atau 

sebesar2persen.VariabelDanaPihakKetigamempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Secara umum kenaikan DPK akan 

menaikan pembiayaan bagi hasil. 

4. Secara simultan(bersama-sama) Jumlah Kantor Bank Syariah (JKBUS), Sertifikat 

Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai 



 

 

pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Hal ini bisa dibuktikan dari 

hasil uji regresi bahwa F- statistik sebesar 147.3335 dan nilai probabilitas 

0.000000 ≤ 5% = signifikan. Artinya jumlah Kantor Bank Syariah (JKBUS), 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara 

simultan(bersama-sama) mempengaruhi secara signifikanterhadap Pembiayaan 

Bagi Hasil. 

B.Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka implikasi yang dapat ditulis sebagai berikut: 

1. Peningkatanjumlah kantor bank syariah yang diharapkan dapat meningkatkan 

minat masyarakat pada jasa pembiayaan bagi hasil ternyata belum bisa 

mempengaruhi pembiayaan bagi hasil secara signifikan. Oleh karena itu bank 

syariah harus terus berusaha berinovasi dan meningkatkan peran kantor bank 

syariah. 

2. Bank Indonesiakiranyaperlumelakukankajiandantelaah bagaimana agar sertifikat 

bank syariah indonesia dapat lebih berperan terhadap pembiayaan perbankan 

syariah terutama pada Pembiayaan Bagi Hasil. 

3. Bagi peneliti berikutnya agar periode penelitian ini dapat diperpanjang serta 

menggunakan variabel pengujian yang lebih banyak, sehingga dapat memberikan 

hasil penelitian yang lebih akurat. 

C. Saran 

Dari hasil kesimpulan dan implikasi diatas maka saran yang ditulis sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan peran bank umum syariah, perlu adanya peningkatan 

pelayanan dan fasilitas-fasilitas baru yangdapat meningkatkan minat masyarakat 

untuk menggunakan jasa pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah diataranya 

dengan mendirikan kantor-kantor baru yang dapat mempermudah nasabah dalam 

mengakses layanan perbankan.Diharapkan Bank Syariah dapat lebih 

mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keberadaan dan pemahaman 

tentang bank syariah kepada masyarakat khususnya yang ada diplosok-

plosokdaerah,diharapkanpeningkatanjumlah kantor bank syariah agar 

masyarakat lebih mudah mempunyai akses dan merasakan manfaatdariadanya 

jasa penyalurandanaberupapembiayaan sehinggadapatmenyebapkan peningkatan 

pembiayaan bagi hasil. 



 

 

2. VariabelSertifikatBankIndonesiaSyariah(SBIS)dalampenelitian ini 

memilikipengaruhnegativedansignifikanterhadappembiayaan bagi hasil. Hal ini 

menunjukan bahwa penurunan SBIS akan menambah aliran dana ke masyarakat 

melalui pembiayaan. Untuk itu Bank Indonesia kiranya perlu melakukan 

peninjauan dan telaah bagaimana agar SBIS dapat lebih berperan dalam 

perbankan syariah.  

3. VariabelDanaPihakKetiga (DPK)dalampenelitianinimemiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Aliran dana pihak ketiga melalui 

pembiayaanproduktif melalui pembiayaan bagi hasilmenjadi paling diminati dan 

digunakan oleh masyarakat untuk pengembangan usahanya.Bank syariah 

diharapkan akan terus melakukan publikasi kepada masyarakat agar menabung 

di bank syariah agar dapat menambah volume dana pihak ketiga yang akan 

disalurkan lagi kepada masyarakat.Untuk kedepannya, diharapkan bank syariah 

dapat meningkatkan volume dana pihak ketiga sehingga dapat lebih banyak 

menyalurkan dana untuk pembiayaan bagi hasil.Untuk itu perlu inovasi produk 

dan jasa bank syariah dalam rangka meningkatkan jumlah DPK dan pembiayaan, 

sehingga dapat bersaing dengan bankkonvensional.  Bank syariahjugaharus 

menawarkanbagi hasil yang lebih menarik dan menjamin bahwa perhitungan 

bagi hasil yang diterapkan telah sesuai syariah yaitu akurat dan benar (bebas dari 

riba). Sehingga masyarakat lebih tertarik untuk bertransaksi di bank syariah. 
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