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ABSTRACK

The purpose of the study was to determine the influence of Third Party Fund

(TPF), Non Performing Financial (NPF), Financial to Deposit Ratio (FDR) the

volume of financing. The data used are quarterly financial statements islamic

commercial bank published on the website each sample Sharia Commercial Bank in

Indonesia for period 2011-2014.

This research method is quantitative. By using the technique of multiple

regression test with the help of computers using SPSS 21.0. with a significant test of

simultaneous (statistical of F), significant test of individual parameters (statistical

test t), test the coefficient of determination R2.

Based on research results in regression models can be conclued that (TPF)

and FDR variables that significantly influence the volume of financing. NPF whereas

no significant effect on the volume of the volume of financing.

Keywords: Third Party Fund, Non Performing Financial, Financial to Deposit Ratio

and volume of financing.
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ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga

(DPK), Non Performing Financial (NPF), Financial to Deposit Ratio (FDR) terhadap

volume pembiayaan. Data yang digunakan adalah laporan keuangan triwulanan Bank

Umum Syariah Devisa yang dipublikasi di website masing-masing sample Bank

Umum Syariah Devisa di Indonesia tahun 2011-2014.

Metode penelitian ini bersifat kuantitatif. Dengan menggunakan teknik uji

regresi berganda dengan bantuan komputer yang menggunakan program SPSS 21.0.

Dengan uji signifikansi simultan (uji statistik F), uji signifikan parameter individu (uji

statistik t), uji koefisiensi determinasi R2 .

Berdasarkan hasil penelitian pada model regresi dapat disimpulkan bahwa

variabel DPK dan FDR yang berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan.

Sedangkan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan.

Kata kunci: Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financial, Financial to Deposit

Rasio dan volume pembiayaan.
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A. PENDAHULUAN

Kegiatan yang berasal dari pembiayaan akan menghasilkan  keuntungan, yaitu

keuntungan atas jual beli dan keuntungan atas sewa dari semua kegiatan itu bank

umum syariah tidak dipungkiri bahwa bank juga mengingikan profitabilitas yang

tinggi. Untuk menghasilkan profit yang tinggi maka diperlukan penyaluran dana

yang tinggi dan penghimpunan dana yang tinggi hingga dapat menghasilkan

volume pembiayaan yang tinggi.

Penelitian mengenai analisis pengaruh DPK, NPF, FDR Terhadap volume

pembiayaan ini telah dilakukan oleh para penelitian terdahulu, diantaranya

Agustina dan Zulfikar (2014), Andraenny (2011). Penelitiana ini mereplikasi dari

penelitian diatas. Dalam penelitian tersebut dibahas faktor-faktor yang

mempengaruhi volume pembiayaan dengan pengamatan laporan keuangan Bank

Umum Syariah pada perbangkan syariah di Indonesia, mengunakan variabel

DPK, NPF, Tingkat Bagi Hasil, penelitian tidak memasukkan variabel FDR dan

hanya mengukur dari pembiayaan bagi hasi maka penelitian sebelumnya

menunjukkan hasil tidak konsisten.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Devisa adalah  bank yang memperoleh surat penunjang dari Bank

Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta

asing.  Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan
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bank mata uang asing tersebut seperti transfer keluar negeri, jual beli valuta

asing, transaksi ekspor-impor, dan jasa-jasa valuta asing lainnya.

2. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan kepercayaan masyarakat akan

keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan

menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan  keuangannya, merupakan

suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank.

3. Pembiayaan Bank Umum Syariah

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,

baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

4. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah resiko kerugian yang diderita

bank, berkaitan dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo

debitur/penggunaan dana gagal memenuhi kewajibannya terhadap bank.

Antonio (2001)

5. Financing to Deposit Rasio ( FDR)
financing to deposit rasio adalah ratio antara seluruh jumlah pembiayaan

yang diberikan bank dengan dana pihak yang diterima bank.

C. METODE PENELITIAN

A. Jenis  Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif.

B. Populasi dan Sample

Populasi yang menjadi objek penelitian ini seluruh bank umum syariah yang

ada di Indonesia.Sample yang digunakan dalam penelitian ini non-probability

sampling dengan metode purposive sampling.
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C. Data dan Sumber Dana

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan

triwulanan Bank Umum Syariah (BUS) periode 2011-2014. Yang diakses

melalui situs Bank Indonesia (www.bi.go.id) atau situs masing masing bank

yang djadikan sampel penelitian. Sumber penunjang lainnya berupa jurnal yang

diperlukan dan sumber-sumber lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui metode

dokumentasi.

E. Definisi Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Volume Pembiayaan.

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga, Non

Performing Financial (NPF), financiang to Deposit Ratio (FDR). Pengukuran

Variabel ini dilakukan sebagai berikut:

1. Variabel dependen

a. Volume pembiayaan Bank Syariah (Y)

Rumusan perhitungan volume pembiayaan berbasis bagi hasil :

2. Variabel Independent

a. Dana Pihak Ketiga (X)

Rumus perhitungan dana pihak ketiga :

b. Non Performing Financing (X)

Rumus perhitungan non performing Financing :

Vol. PB = Pembiayaan mudhorobah + pembiayaan

musyarokah+pembiayaan murabahah

Dana Pihak Ketiga : Giro + deposito + Tabungan

= ( ) 100
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c. Pembiayaan Financing To Deposit Ratio (X)

Rumus perhitungan financing to deposit ratio(FDR)

F. Metode Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif akan memberikan gambaran (deskripsi)

tentang suatu data, seperti berapa rata-ratanya, deviasi standarnya, varians,

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali,

2011:19).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Asumsi Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan uji statistik

Kolmogorov-Smirnov. Dalam uji One Sample Kolmogorov–Smirnov Test,

residual yang mempunyai Asymp. Sig (2-tailed) di bawah tingkat

signifikan sebesar 0,05 (probabilitas < 0,05).

b. Uji  Autokolerasi

Dalam penelitian ini digunakan uji Durbin-Waston. Pengambilan

keputusan ada tidaknya outokolerasi jika du<d<4-du dan nilai signifikansi

> 0,05 dinilai tidak terjadi autokolerasi dalam model regresi.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model Regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain

= 100
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D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Uji asumsi klasik

Uji Normalitas

Hasil menunjukkan besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,792

dan nilai Asymptotic Signifikansi sebesar 0,558 artinya nilai tersebut lebih

besar dari 0,05. Berdasarkan kedua penjelasan tersebut dapat disimulkan nilai

residual berdistribusi normal atau memenuhi syarat uji normalitas.

Uji Autokolerasi

Dari hasil pengujian diperolel du sebesar 2,063 dan d sebesar 1,6550.

Berdasarkan kriteria yang ada, maka nilai du dan d berada diantara du<d<4-du,

yaitu 1,6550<2,063<2,345. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kriteria tersebut

terpenuhi dan dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat

outokolerasi

Uji Multikolinearitas

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen

yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tida ada kolerasi

antara variabel independent yang nilainya tidak lebih dari 99%. Hasil

perhitungan nilai varian inflansi faktor (VIF) juga menunjukkan hal yang

sama tidak ada satu variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. jadi dapat
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disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen

dalam regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil perhitungan menunjukkan tidak ada heteroskedastisitas yang

terjadi dalam proses estimasi parameter model regresi, dimana tidak ada t

yang sighifikan atau P>0,05. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan

bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap volume pembiayaan

Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan

bank umum syariah di indonesia. Hasilnya ditunjukkan dengan koefisien

0,045 serta tigkat signifikan t sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat

signifikan 0,05 (p>0,05). Hal ini sesuai dengan penelitian andraeny (2011)

yang sebelumnya menemukan berpengaruh signifikan terhadap volume

pembiayaan di Indonesia. andraeny (2011) menjelaskan semakin tinggi

jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh Bank Umum Syariah maka

akan semakin besar volume pembiayaan.

2. Pengaruh Non Performing Financial (NPF) terhadap volume pembiayaan

Non Performing financial (NPF) tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap volume pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS). Hasilnya

ditunjukkan dengan koefisiensi sebear 85548,772 serta tingkat signifikan t
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sebesar 0,308 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 (p>0,05). Hal ini sesuai

dengan hasil andraeny (2011) yang sebelumnya menemukan tidak

berpengaruh terhadap volume pembiayaan pada Bank Umum Syariah di

Indonesia. Pengaruh NPF tidak signifikan dapat disebabkan angka penelitian

ini bukan merupakan tingkat NPF yang ditargetkan oleh manajemen bank

melainkan NPF yang terjadi pada periode penelitian.

3. Pengaruh Financial to Deposit Ratio (FDR) terhadap volume pembiayaan

Financial to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh signifikan terhadap

volume pemmbiayaan pada Bank Umum Syariah. Hasilnya ditunjukkan

dengan koefisien sebesar 23454,460 serta tingkat signifikan t sebesar  0,004

yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 (p>0,05). Hal ini sesuai dengan

hasil penelitian Katmas (2014) yang sebelumnya menemukan pengaruh positif

dan signifikan

E. SIMPULAN, KETERBATASAN, DSAN SARAN
A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh antara Dana Pihak Ketiga dengan volume pembiayaan.

Hasil penelitian pada model regresi variabel Dana Pihak Ketiga mempunyai

koefisien 0,045 serta t-hitung lebih besar dari t-tabel (12,143 > 2.03224) atau

nilai signifikansi di bawah 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak. Hal ini

menunjukkan DPK berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan,

sehingga H1 diterima
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2. Tidak terdapat pengaruh antara Non Performing Financing dengan volume

pembiayaan. Hasil penelitian pada model regresi variabel non Performing

Financing (NPF) mempunyai koefisien sebesar 85548,772 serta t-hitung lebih

besar dari t-tabel (1,036 < 2.03224) atau  nilai signifikansi di atas 0,05 (0, 308

> 0,05), maka Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa NPF tidak

berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan, sehingga H2 ditolak.

3. Terdapat pengaruh antara Financing to Deposit Ratio dengan volume

pembiayaan Hasil penelitian pada model regresi variabel Financing to Deposit

Ratio (FDR) mempunyai koefisien sebesar 23454,460 serta t-hitung lebih

besar dari t-tabel (3,077>2.03224) atau  nilai signifikansi di bawah 0,05

(0,004 < 0,05), maka Ho ditolak. Hal ini menunjukkan FDR berpengaruh

signifikan terhadap volume pembiayaan, sehingga H2 diterima.

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah sebagai

berikut:

1. Data yang digunakan penelitian ini terbatas pada laporan keuangan

triwulanan

2. Sampel  penelitian terbatas pada Bank Umum Syariah devisa. Hasil yang

berbeda mungkin akan diperoleh apabila menambah sampel yang lain.

3. Variabel yang digunakan hanya mencakup Dana Pihak Ketiga (DPK), Non

Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR). Hasil

yang berbeda mungkin akan diperoleh apabila menambah variabel-

variabel yang lain.

4. Cakupan variabel pembiayaan yang meliputi pembiayaan mudharabah,

musyarakah, murabahah sehingga penelitian masih sempit cakupannya.
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C. SARAN

Berdasarkan simpulan dan keterabatasan dalam penelitian ini, maka dapat

dijadikan sebagai acuan untuk memberikan saran guna meningkatkan kualitas

penelitian berikut. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan penelitian tidak hanya  pada laporan keuangan

triwulanan, tetapi menggunakan laporan bulanan sampel pengamakatan

agar memperoleh hasil yang sempurna

2. Memperluas sampel penelitian seluruh bank umum syariah

3. Memperluas objek penelitian yaitu menambah variabel-variabel yang

digunakan selain ini semisal ratio keuangan Bank Umum Syariah.

4. Memperluas cakupan variabel pembiayaan meliputi pembiayaan

mudharabah, musyarakah, murabahah,ijarah, qord lengkap semua

pembiayaan.
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