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ABSTRAK 

 

PENGARUH JUMLAH DANA PIHAK KETIGA, INFLASI TERHADAP  

ALOKASI PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

(Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2008-2013) 

Oleh  

Lita Istiani 

Penggerak utama perekonomian Indonesia selama ini adalah sektor Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM), kenyataan ini terlihat ketika berguncangnya krisis 

ekonomi tahun 1997 dan pada tahun 2008 yang melemahkan hampir semua sektor 

ekonomi. Saat itu, UKM mampu bertahan menghadapi goncangan dibandingkan 

dengan usaha besar. UKM ini juga sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi,  

penyerapan tenaga kerja dan menambah jumlah unit usaha baru yang mendukung 

pendapatan rumah tangga dari usaha tersebut. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh 

jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap alokasi pembiayaan UKM, kemudian 

bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap alokasi pembiayaan UKM periode 2008 

sampai dengan 2013 di perbankan syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui perumusan masalah di atas. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Sumber data berasal dari data sekunder. Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 197 sampel, teknik pengambilan sampel dengan cara Purposive 

Sampling. Metode analisis datanya menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier 

berganda, dan uji hipotesa (uji t dan uji f), pengolahan datanya menggunakan 

SPSS 16 for windows. 

Dari hasil penelitian data, didapatkan secara Simultan dengan level of 

siginificant 5% atau 0,05 diketahui jumlah dana pihak ketiga dan inflasi 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM. Dari uji 

simultan tersebut mengandung arti bahwa terdapat pengaruh positif secara 

bersama-sama (simultan) antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

Secara Parsial dengan level of significant 5% atau 0,05 variabel jumlah dana pihak 

ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM dan 

inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap UKM. Untuk itu hipotesis yang 

menyatakan, H1 jumlah DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi 

pembiayaan UKM diterima dan H2 menyatakan Inflasi berpengaruh negatif secara 

signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM ditolak. 

Kata Kunci : Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Dana 

Pihak Ketiga, dan Inflasi. 



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

                               

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 

Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia 

akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S Al-Hadid: 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam skripsi ini, maka 

akan penulis uraikan terlebih dahulu pengertian beberapa istilah yang 

terdapat dalam judul penelitian ini “Pengaruh Jumlah Dana Pihak 

Ketiga, Inflasi Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan 

Menengah”  

Adapun penjelasan istilah-istilah tersebut sebagai berikut : 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu peristiwa 

(benda, orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau 

perbuatan seseorang.
1
  

2. Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat 

kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk 

giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu. 
2
 

3. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus 

menerus dalam suatu periode.
3
 

4. Pembiayaan adalah pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan 

lain, atau penciptaan daya beli. Pemindahan daya beli pada umumnya 

                                                             
1
 Team Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1045  
2
 Al Arif Nurianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah  (Bandung: Alfa Beta, 2012), h. 34  

3
 Abdullah Thamrin, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.  

60 



 

terkumpul dari sekian banyak titipan atau investasi dari masyarakat 

yang bersedia menyisihkan dari sebagian penghasilannya tidak untuk 

dikonsumsi, melainkan untuk dititipkan atau diinvestasikan. 

Penciptaan daya beli, dari sisi mudharib merupakan penciptaan daya 

beli, yaitu dengan fasilitas pembiayaan yang diterimanya, para 

pengusaha telah mempunyai rencana untuk apa pembiayaan tersebut 

akan dipergunakan. Jadi Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan 

yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun 

lembaga.
4
 

Pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat 

sistem keuangan nasional yang terdiversifikasi sehingga dapat 

memberikan alternatif yang lebih banyak bagi pengembangan sektor 

usaha.
5
  

5. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan kegiatan ekonomi 

rakyat yang bersekala kecil dengan bidang usaha yang secara 

mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk 

mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. 
6
 

 

 

  

                                                             
4
 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 

h. 17   
5
 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), h. 333  

6
 Ibid. h .80 



 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Secara objektif 

Perkembangan perbankan syariah semakin meningkat ditambah 

dengan peningkatan dana pihak ketiga, sehingga perbankan syariah 

banyak memberikan pembiayaan salah satunya kepada pembiayaan UKM. 

Semakin banyaknya pembiayaan UKM memberikan dampak kepada 

pertumbuhan ekonomi secara makro ekonomi. 

2. Secara Subjektif 

Judul ini bagi penulis cukup menarik untuk diteliti dan dibahas 

karenan judul skripsi ini membahas mengenai pengaruh dana pihak ketiga, 

inflasi dan UKM, adanya referensi yang mendukung sehingga 

mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Permasalahan ang 

dibahas dalam skripsi ini termasuk salah satu bidang studi ilmu yang 

penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam 

Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 

C. Latar Belakang 

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang 

keuangan. Aktivitas perbankan menghimpun dana dari masyarakat luas  

yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan (funding) 

dan menyalurkan dana ke masyarakat (financing).
7
 Menghimpun dana 

                                                             
7
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 26 



 

maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dari masyarakat 

luas. 

Menghimpun dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan 

cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan 

dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh 

masyarakat seperti giro, tabungan, deposito, atau bentuk lain yang 

dipersamakan dengan itu. 

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau 

investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan 

menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek, bilyet giro. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 

02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: pertama, tabungan 

yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan 

berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara 

prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan 

wadi’ah.
8
 

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai 

jumlah minimal tertantu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih 

tinggi dari pada tabungan. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih 

oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana sehingga selain bertujuan 

                                                             
8
 Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung:Alfabeta,2012), h. 34 

  



 

untuk menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana 

berinvestasi.
9
 

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi 

hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh 

perusahaan atau yayasan dan bentuk badan hukum lainnya dalam proses 

keuangan mereka. Dalam giro meskipun pihak bank tidak memberikan 

bagi hasil, namun pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah 

yang besarannya tidak ditentukan di awal tergantung kepada kebaikan 

pihak bank.
10

 

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, 

maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau disalurkan 

kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan (financing) ialah 

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang 

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau 

tagihan. Adapun secara garis besar pembiayaan dapat dibagi dua jenis 

yaitu: 

 

 

                                                             
9
  Ibid, h.35 

10
 Ibid, h. 35 



 

1. Pembiayaan Konsumtif 

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat 

konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan 

bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang sifatnya konsumtif. 

2. Pembiayaan Produktif 

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, 

seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan 

lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor rill. 

Pembiayaan yang diberlakukan untuk Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) pada bank syariah ini juga tidak lepas dari penghimpunan dana 

yang dilakukan bank syariah dari dana pihak ketiga. Jumlah dana dari 

pihak ketiga berasal melalui sumber dana Al-wadiah, Mudharabah, 

Mudharabah Mutlaqah atau Mudharabah Muqayyadah.  Berdasarkan data 

Statistik Perbankan Syariah (SPS) tahun 2008-2013 penghimpunan dana 

dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat pada 

tabel  di bawah ini. 

Tabel 1.1 

Jumlah Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah (BUS),  

Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)  

Tahun Triliun  

(Rp) 

2008 37.827.815 

2009 53.521.603 

2010 77.633.778 

2011 117.510.333 

2012 150.449.802 

2013 187.150.174 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS)Bank Indonesia 



 

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah dana pihak ketiga 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2008 mencapai 

Rp.37.827.815 dan pada tahun 2013 mencapai Rp.187.150.174.
11

 

Penghimpunan  Dana Pihak Ketiga (DPK) mengindikasikan semakin 

meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah 

sekaligus menunjukan bahwa pasar potensial perbankan syariah masih 

besar di Indonesia. Semakin besar sumber dana yang terkumpul maka 

bank akan menyalurkan pembiayaan semakin besar. Hal tersebut 

dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan profit, sehingga 

bank tidak akan menganggurkan dananya begitu saja. Bank cenderung 

untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin. 

Di Indonesia salah satu keistimewaan UKM terlihat ketika 

berguncangnya krisis ekonomi yang melemahkan hampir semua sektor 

ekonomi. Pada krisis 2008 gejolak krisis keuangan global yang berasal 

dari Amerika Serikat pada 2007. Krisis ini terjadi karena adanya greedy di 

pasar modal yang menyebabkan Economic Bubble-kenaikan harga tidak 

sebanding dengan euforia. Harga mengalami kenaikan yang kemudian 

diikuti inflasi yang tinggi yang berdampak suku bunga kredit naik. Pada 

waktu itu, Amerika Srikat mengalami peningkatan kredit akan barang 

property, khususnya kredit perumahan. Tingginya suku bunga kredit 

terhadap Suprime Mortgage turun. Imbasnya hal ini mempengaruhi harga 

saham yang semakin anjlok. Dampak terburuk yang dialami adanya 
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fenomena ini adalah tutupnya lehman brother. Meluasnya permasalahan 

ini menimbulkan intensitas gejolak yang makin tinggi di pasar keuangan 

global. Ketidakstabilan pasar keuangan internasional ini juga 

menyebabkan investor memunculkan perubahan tren dominan dalam 

fortofolio global. Investor terdorong untuk menarik asetnya dari emerging 

market termasuk Indonesia-Financial Engineering Indonesia paling 

merasakan dampak krisis 2008.  

Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat 

jika ekonomi kerakyatan telah menjadi pelaku utama yang produktif dan 

berdaya saing tinggi. Salah satu faktor pembangunan ekonomi kerakyatan 

yang memegang peranan penting dan strategis adalam pengembangan 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pengalaman menunjukkan bahwa 

UKM memiliki ketangguhan terhadap goncangan perekonomian global. 

Disamping itu UKM juga memiliki kemampuan yang menyerap tenaga 

kerja yang besar, membuka peluang berusaha dan dapat mewujudkan 

peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Untuk itulah 

pemerintah Negara Indonesia harus dapat memberikan kebijakan-

kebijakan yang dapat memberikan kesuksesan pada UKM Indonesia baik 

dengan cara memberikan produk peraturan perundang-undangan yang 

jelas serta memberikan keuntungan untuk UKM dan Negara atau dengan 

cara memberikan pembinaan bimbingan serta jasa konsultasi yang dapat 

membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi UKM.  



 

UKM sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan UKM 

juga sangat produktif dalam menghasilkan tenaga kerja baru dan juga 

dapat menambah jumlah unit usaha baru yang mendukung pendapat rumah 

tangga dari usaha tersebut.  

Penggerak utama perekonomian di Indonesia pada dasarnya adalah 

sektor  UKM. Berkaitan dengan hal ini, paling tidak terdapat beberapa 

fungsi UKM dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, yaitu 

pertama sektor usaha kecil dan menengah sebagai penyedia lapangan kerja 

bagi jutaan orang yang tidak tertampung disektor formal, kedua sektor 

usaha kecil dan menengah mempunyai kontribusi terhadap pembentukan 

Produk Domestik Bruto (PDB), dan ketiga sektor usaha kecil dan 

menengah sebagai sumber penghasilan devisa negara melalui ekspor 

berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini. 

Sebagian besar usaha bisnis di Indonesia berbentuk UKM yang 

memiliki karakteristik sendiri sesuai dengan realitas perekonomian 

Indonesia. Usaha yang mereka jalankan mampu berdiri sendiri dan bersifat 

mandiri, modal mereka juga terbatas dan yang pasti usahanya pun sangat 

susah mendapatkan pinjaman kredit atau pembiayaan dari bank. 

Berdasarkan data Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia tahun 

2008-2013 menyatakan bahwa jumlah unit UKM yang berkembang tiap 

tahunnya di Indonesia. 

 

 



 

 Tabel 1.2  

jumlah unit UKM di Indonesia BUS, UUS dan BPRS  

Tahun 2008-2013 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 

Dari tabel di atas perkembangan unit UKM berkembang baik dan 

hampir dalam setiap tahunnya selalu mengalami perubahan, dilihat dari 

tabel di atas pada tahun 2008 dengan jumlah 561.841 unit dan pada tahun 

2013 mencapai 706.328 unit.
12

 Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) tidak terlepas dari bank di Indonesia baik bank umum maupun 

bank syariah yang turut berperan dalam mendukung perkembangan UKM. 

Tabel 1.3 

Tingkat Inflasi Tahun 2008-2013 

Tahun Tingkat  % 

2008 11,06% 

2009  2,78% 

2010 6,96% 

2011 3,79 % 

2012 4,30 % 

2013 8,38 % 

   Sumber: Bank Indonesia 

Inflasi juga berpengaruh terhadap UKM karena jika terjadi inflasi 

maka bank sentral akan menaikkan bunga kemudian berdampak pada 

kenaikan bunga oleh bank-bank umum yang akhirnya juga berdampak 

pada perbankan syariah. Sehingga bunga pembiayaan yang disalurkan oleh 
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Tahun Unit 

2008 561.841 

2009 587.979 

2010 610.405 

2011 646.475 

2012 678.415 

2013 706.328 



 

bank kepada masyarakat seperti pembiayaan UKM juga ikut naik. 

Semakin banyaknya dana pihak ketiga yang terhimpun oleh bank, maka 

bank akan semakin banyak menyalurkan pembiayaan. Di Indonesia, salah 

satu keistimewaan UKM terlihat ketiga berguncangnya krisis ekonomi 

tahun 1997 dan pada tahun 2008 yang melemahkan hampir sektor 

ekonomi. Saat itu, UKM mampu bertahan menghadapi goncangan 

dibandingkan sektor ekonomi lainnya. UKM ini juga sangat berperan 

dalam penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dapat menambah 

jumlah unit usaha baru dan juga sangat produktif dalam menghasilkan 

tenaga kerja baru yang mendukung pendapatan rumah tangga dari usaha 

tersebut.
13

  

Dari penjelasan di atas walaupun terjadi krisis moneter UKM tetap 

bertahan, karena apabila terjadi krisis moneter dan  inflasi yang meningkat 

dan masyarakatpun sangat membutuhkan pembiayaan, maka pembiayaan 

tersebut tetap dilakukan. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan 

kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal 

biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi.
14

 

Inflasi merupakan kenaikan dalam harga-harga barang dan jasa, yang 

terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan 

penawaran harga di pasar.
15
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Kestabilan tingkat inflasi sangat penting untuk mendukung 

kegiatan perekonomian masyarakat. Apabila tingkat atau kondisi inflasi 

yang stabil, maka dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dalam 

melakukan aktivitas ekonominya, baik konsumsi maupun investasi. 

Gejolak inflasi yang signifikan akan mengganggu kestabilan 

perekonomian. Dampak adanya inflasi yang tinggi akan merugikan banyak 

golongan masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk meneliti dan 

menganalisis “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi Terhadap 

Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah”, diharapkan dengan 

penelitian ini semua pihak yang terkait dan berkepentingan  dapat 

memanfaatkan hasil yang sebesar-besarnya. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

dasar-dasar permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1) Bagaimanakah jumlah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap alokasi 

pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)  ? 

2) Bagaimanakah inflasi berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan Usaha  

Kecil dan Menengah (UKM) ? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui pengaruh jumlah dana pihak ketiga terhadap alokasi 

pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah. 



 

2) Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap alokasi pembiayaan Usaha 

Kecil dan Menengah. 

F. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas tentang 

pengalokasian dana dari bank syariah yang telah terdaftar pada Statistik 

Perbankan Syariah (SPS) untuk perkembangan UKM di Indonesia. 

Sedangkan yang menjadi obyek data penelitian ini yaitu : 

1) Laporan pada Statistik Perbankan Syariah (SPS) laporan keuangan 

selama 6 tahun yakni dari tahun 2008-2013. 

2) Penelitian ini dibatasi pada variabel terikat jumlah dana pihak ketiga 

dan  laju inflasi, jumlah pembiayaan UKM sebagai variabel bebasnya. 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1) Bagi Praktisi Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat khususnya para praktisi lembaga keuangan syariah 

dan diharapkan skripsi ini dapat berguna dalam pengambilan 

keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan 

suatu inovasi baru khususnya alokasi pembiayaan di sektor usaha kecil 

dan menengah, ingin melihat keadaan DPK dan Inflasi pada 

pembiayaan UKM, serta peningkatan kinerja dari perbankan Syariah. 

2)  Bagi pemerintah dan masyarakat 



 

Manfaat bagi pemerintah dan masyarakat adalah untuk informasi 

bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan sektor 

UKM serta berguna bagi pembanding bagi penelitian yang serupa. 

3) Bagi jurusan perbankan syariah 

Manfaat bagi jurusan perbankan syariah yaitu sebagai tambahan dan 

referensi dalam penelitian selanjutnya. 

4) Bagi Penulis 

a. Menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah. Merupakan suatu 

pembelajaran yaitu usaha menganalisa suatu laporan keuangan, dan 

diharapkan penulis dapat mempraktekan teori yang didapat selama 

perkuliahan dengan menganalisis dan memecahkan suatu masalah. 

b. Menambah wawasan bagi penulis mengenai penghimpunan dana 

pada bank syariah untuk mengembangkan Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) dengan pemberian pembiayaan pada UKM serta 

mengetahui faktor yang mempengaruhi akan alokasi pembiayaan 

yang dihimpun bank syariah. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Bank Syariah 

1. Pengertian Perbankan Syariah 

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah Pasal 1 disebut bahwa “perbankan syariah adalah segala sesuatu 

yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya”.
16

Bank Syariah merupakan salah satu bentuk dari 

perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat 

(hukum Islam).
17

 

Pengertian bank dan perbankan syariah menurut UU Nomor 21 

Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Adapun pengertiannya sebagai 

berikut: 

a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan tarap hidup rakyat. 

b. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 

bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan 

usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 
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Ada sesuatu yang penting untuk diketahui bahwa regulasi 

perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian dari regulasi 

industri jasa keuangan yang cakupannya lebih luas. 

Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang 

didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad 

pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode 

utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta 

keuntungan yang ditentukan sebelumnya.
18

 Dengan kata lain, bank 

syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip 

syariat Islam. 

Bank didefinisikan sebagai suatu lembaga intermediasi yang 

mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan kewajiban zakat 

dan pelarangan riba) yang bersifat produktif. Bank dalam pengertian 

Islam yang sederhana adalah bank yang terbebas dari bunga. 

Pengertian ini memberikan arah kepada perbankan syariah dalam 

operasional serta pemilihan instrumen perbankan yang harus 

menghindari bunga. 

Antara bank syariah dan bank konvensional mempunyai 

perbedaan mendasar yang cukup berarti, perbedaan mendasar antara 

Bank Konvensional dan Bank Syariah adalah: 
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1. Pertama, dari segi akad dan aspek legalitas. Akad yang 

diperaktekkan dalam bank syariah memiliki konsekuensi dunia dan 

akhirat, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum syariat 

Islam. Jika terjadi perselisihan antara nasabah dan bank, maka 

bank syariah dapat merujuk kepada Badan Arbitrase Muamalat 

Indonesia (BAMUI) yang penyelesaiannya berdasarkan hukum 

Islam. 

2. Kedua, dari sisi struktur organisasi, Bank Syariah memiliki struktur 

yang sama dengan bank konvensional, namun unsur yang 

membedakannya adalah bahwa bank syariah harus mempunyai 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi 

operasional dan produk-produk bank agar sesuai dengan ketentuan-

ketentuan syariah Islam.  

3. Ketiga, berkenaan dengan bisnis dan usaha yang dibiayai, haruslah 

bisnis dan usaha yang diperkenankan atau dihalalkan oleh syariat 

Islam. Kehalalan bisnis dan usaha merupakan syarat mutlak agar 

suatu bidang usaha itu halal untuk dibiayai oleh perbankan Islam. 

4. Keempat, berkaitan dengan lingkungan kerja dan budaya 

perbankan. Dalam hal etika, sifat jujur, dapat dipercaya, cerdas, 

komunikatif, ramah dan keterbukaan harus melandasi setiap 

tindakan para pelaku perbankan Islam. Dengan demikian, 

perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah Islam. 



 

Tabel 1.4 

Perbedaan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional 

No  Indikator  Perbankan Syariah Perbankan Konvensional 

1 Falsafah  Tidak berdasarkan atas 

bunga (riba), spekulasi 

(maysir) dan ketidak 

jelasan (gharar) 

Berdasarkan bunga  

2 Operasionalisasi  -Dana masyarakat (DPK) 

berupa titipan (wadiah 

dan investasi 

mudharabah) yang baru 

akan mendapatkan hasil 

jika diusahakan terlebih 

dahulu. 

- Penyaluran dana pada 

usaha yang halal dan 

menguntungkan  

- Dana masyarakat 

(DPK) berupa titipan 

simpanan yang harus 

dibayar bunganya pada 

setiap saat jatuh tempo. 

- Penyaluran dana pada 

sektor yang 

menguntungkan, pada 

sisi pendanaan aspek 

halal dan haram tidak 

dipertimbangkan  

3 Aspek Sosial Dinyatakan secara 

eksplisit dan tegas yang 

tertuang dalam misi dan 

visi 

Tidak diketahui secara 

tegas 

4 Organisasi  Harus memiliki Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) 

Tidak memiliki Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) 

Sumber: Rachmadi Usman 2012: 39
19
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Landasan Bank Islam atau Bank Syariah pada Firman Allah dalam 

surah Al-Baqarah (2) ayat 275 : 

                 

                             

                          

                        

    

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil 

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya”. 

 

Diharamkannya riba karena mengakibatkan seseorang menjadi 

rakus, bakhil, terlampau cermat dan mementingkan diri sendiri. 

Melahirkan perasaan benci, marah, bermusuhan dan dengki dalam diri 

orang yang terpaksa membayar riba. Oleh karena itu, Allah membenci 

riba, melarang riba dan menghalalkan sedekah. 

Dari penjelasan ayat tersebut riba dikelompokkan menjadi dua. 

Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-

piutang yaitu riba qardh dan riba jahiliyyah, riba jual beli yaitu riba fadhl 

dan riba nasi’ah. Penjelasan  ayat di atas Allah menghalalkan jual beli dan 



 

mengharamkan riba, riba jual beli yang dimaksud yaitu riba nasiah dan 

riba fadhl. Riba nasiah yaitu pembayaran lebih yang disyaratkan oleh 

orang yang meminjamkan. Sedangkan riba fadhl yaitu penukaran suatu 

barang dengan barang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang 

yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan 

emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat 

ini ialah riaba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam 

masyarakat arab zaman jahiliyah. Dari penjelasan ayat di atas, falsfah 

Perbankan Syariah tidak berdasarkan atas bunga (Riba), spekulasi (maysir) 

dan ketidak jelasan (gharar).  

Adapun perbedaan antara bunga dan Bagi hasil dapat dijelaskan dalam 

table berikut ini: 

Tabel 1.5 

Perbedaan Antara Bunga dan bagi Hasil 

  Bunga Bagi hasil 

1. Penentuan bunga dibuat pada 

waktu akad dengan asumsi 

harus selalu untung 

1. Penentuan besarnya resiko atau 

nisbah bagi hasil dibuat pada 

waktu akad dengan berpedoman 

pada kemungkinan untung rugi. 

2. Besarnya presentase 

berdasarkan pada jumlah uang 

(modal) yang dipinjamkan. 

2. Besarnya rasio bagi hasil 

berdasarkan pada jumlah 

keuntungan yang diperoleh.  

3. Pembayaran bunga tetap seperti 

yang dijanjikan tanpa 

pertimbangan apakah proyek 

yang dijalankan oleh pihak 

nasabah untung atau rugi. 

2. Bagi hasil bergantung pada 

keuntungan proyek yang 

dijalankan. Bila usahamu rugi, 

kerugian akan ditanggung 

bersama kedua belah pihak. 

4. Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat sekalipun jumlah 

keuntungan berlipat atau 

keadaan ekonomi sedang 

booming. 

3. Jumlah pembagian laba 

meningkat sesuai dengan 

peningkatan jumlah pendapatan. 

5. Eksistensi bunga diragukan 
(kalau tidak dikecam) oleh 

semua agama termasuk Islam 

4. Tidak ada yang meragukan 
keabsahan bagi hasil. 

 Sumber: Syafi’ie Antonio, 2001 



 

Tujuan didirikannya perbankan syariah adalah sebagai berikut: 

a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana 

meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

terbanyak. Dengan adanya lembaga keuangan diharapkan akan 

tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk mengumpulkan modal 

dan pemanfaatan dana, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial 

ekonomi dan dengan demikian akan memberikan sumbangan pada 

peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap, antara lain 

melalui meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha. 

1) Sistem bagi hasil yang berlandaskan keadilan dan peningkatan 

keuntungan bagi kedua belah pihak. 

2) Dengan munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru dan 

pengembangan kegiatan usaha yang telah ada, maka akan terbuka 

luas lapangan kerja baru, yang akan mengurangi angka 

pengangguran, akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
20

 

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam peroses 

pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi, karena: 

1) Masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan 

dengan bank, hal ini terjadi karena disamping masih banyaknya 

orang Islam yang mempunyai pandangan bahwa bunga bank itu 

sama dengan riba yang diharamkan dalam Islam, juga banyak 
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diantara masyarakat kecil yang masih belum mengenal dan terbiasa 

dengan cara kerja bank. 

2) Dengan adanya bank berdasarkan syariat Islam, masyarakat Islam 

yang enggan berhubungan dengan bank, akan merasa terpanggil 

untuk berhubungan dengan bank Islam 

3) Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat 

berdasarkan efisiensi dan keadilan yang akan mampu 

meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan 

usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan antara lain 

memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke 

daerah-daerah terpencil. 

4) Ikhtiar ini akan skaligus mendidik dan membimbing masyarakat 

untuk berfikir secara ekonomis, berprilaku bisnis dalam 

meningkatkan kualitas hidup mereka. 

5) Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariat 

Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-

bank dengan sistem lain.
21

 

c. Ciri-ciri Perbankan Syariah berbeda dengan perbankan konvensional, 

adapun ciri-ciri bank syariah adalah: 

1) Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan 

ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan risiko dan korbanan 

masing-masing. 
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2) Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. 

Sisa utang selepas kontrak dilakukan kontrak baru. 

3) Pada Perbankan Syariah tidak mengenal keuntungan pasti (fixed 

return), ditentukan kepastian sesudah mendapat untung, bukan 

sebelumnya. 

4) Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya 

administrasi selalu dihindarkan, karena persentase mengandung 

potensi melipat gandakan. 

5) Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjual belikan atau 

disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, 

perbankan syariah pada dasarnya tidak memberikan pinjaman 

berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana 

untuk pengadaan barang dan jasa.
22

 

2. Dasar Hukum Bank Syariah 

Dasar hukum pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia 

terbagi dalam dua bagian yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum 

formal. Keduanya secara simultan memberikan kekuatan hukum 

berlakunya perbankan syriah di Indonesia. Dasar hukum normatif 

berasal dari hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah dan 

Ijtihad. Ketentuan ini dikeluarkan dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah 

Nasional. 
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Sedangkan dasar hukum formal merupakan ketentuan yang 

telah melalui proses formalisasi oleh negara melalui lembaga Legislatif 

dan Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoriter terhadap 

Perbankan Indonesia. 

Dengan terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil 

yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak 

boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi 

hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang tidak berdasarkan prinsip bagi 

hasil” (pasal 6), maka jalan bagi operasional Perbankan Syariah 

semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya 

UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan yang memberikan 

kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah 

maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi 

sistem syariah. 

UU No. 10 tahun 1998 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada 

PP No.72/1992 yang melarang dual sistem. Dengan tegas pasal 6 UU 

No. 10 tahun 1998 membolehkan bank umum yang melakukan 

kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha 

dengan berdasarkan prinsip syariah melalui: 

a. Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru. 

b. Pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang 

melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor 

yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 



 

Bank syari’ah yang berada di tanah air tetap harus tunduk kepada 

peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada 

umumnya antara lain: 

1) Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti 

pembukaan cabang dan kegiatan devisa. 

2) Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia. 

3) Pengawasan internal. 

4) Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, 

rentabilitas, likuiditas dan faktor yang lainnya. 

5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran. 

Di samping ketentuan-ketentuan di atas Bank Syariah di 

Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan 

Pengawas Syariah (DPS). Hal yang terakhir ini memberikan implikasi 

bahwa setiap produk bank syariah mendapatkan persetujuan dari DPS 

terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat.  

3. Dasar Falsafah Bank Syariah 

Kaidah Fiqih: 

ا َم اِم ٌبا ا ِم َّالا ِم ِما َفَم ُم َم   َم ا َما َم ِم ُما اْل َم اِم ُم

Maksud dari kaidah fiqih di atas yang artinya “yang sesuatu 

yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib 

diadakan”. Segala perkara yang menjadikan suatu amal kewajiban tak 

dapat dikerjakan sama sekali atau bisa dikerjakan namun tidak 



 

sempurna kecuali dengan mengerjakan perkara tersebut, maka yang 

asalnya tidak wajib, dihukumi wajib pula. 

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan 

amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, 

untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat 

manusia. Allah memberikan segala sesuatu petunjuk melalui para 

Rasul-Nya. Dalam petunjuk ini Allah berikan segala sesuatu yang 

dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak, maupun syariah. Dua 

komponen yang pertama (aqidah dan akhlak) sifatnya konstan dan 

tidak mengalami perubahan dengan pemberdayaan waktu dan tempat. 

Melihat kenyataan ini syari’ah Islam sebagai suatu syari’at yang 

dibawa Rasul terakhir mempunyai keunikan sendiri, ia bukan saja 

komprehensif tetapi juga universal. Sifat-sifat istimewa ini mutlak 

diperlukan sebab tidak akan ada syariat lain yang datang untuk 

menyempurnakannya.  

Komprehensif, berarti ia merangkum seluruh aspek kehidupan 

baik ritual maupun sosial (ibadah maupun muamalah). Ibadah 

diperlukan dengan tujuan untuk menjaga ketaatan, dan harmonisnya 

hubungan manusia dengan khaliqnya, serta untuk mengingatkan secara 

kontinu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ketentuan-

ketentuan muamalah diturunkan untuk menjadi rule of game dalam 

keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. 



 

Universal, bermakna ia dapat diterapkan dalam setiap waktu 

dan tempat sampai hari akhir nanti. Keuniversalan ini tampak jelas 

sekali terutama dalam bidang muamalah. Sifat eternal muamalah ini 

dimungkinkan karena adanya apa yang dinamakan thawabit wa 

mutaqoyyirat (prinsip dan variabel) dalam Islam.  

Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah 

wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian 

tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan ini wajib 

diadakan. Dengan beroperasinya bank berdasarkan prinsip syariah 

Islam, diharapkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

terwujudnya suatu ekonomi yang menjadi keinginan bagi setiap 

Negara yang mayoritas beragama Islam. Bank berdasarkan Islam 

adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya 

berdasarkan syariah Islam, ini berarti operasi perbankan mengikuti tata 

cara usaha berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. 

4. Sumber Dana Bank Syariah 

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana 

dari masyarakat. Perolehan dana itu tergantung dari bank itu sendiri, 

apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya.
23

 Secara 

garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari bank itu sendiri, 

dari masyarakat luas, dan dari lembaga lainya.  
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a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri 

Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri (modal sendiri) 

maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan 

dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan 

untuk memperoleh dana dari luar.
24

 Adapun pencairan dana yang 

bersumber dari bank itu sendiri yaitu : 

1) Setoran modal dari pemegang saham yaitu, merupakan modal 

dari para pemegang saham lama atau pemegang saham baru. 

2) Cadangan laba, yaitu laba yang setiap tahun dicadangkan oleh 

bank dan sementara waktu belum digunakan. 

3) Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan 

tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham. 

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu 

membayar bunga yang relatif lebih besar dari pada jika meminjam 

ke lembaga lain. Sedangkan untuk kerugiannya adalah untuk 

jumlah dana yang relatif besar harus melalui berbagai prosedur 

yang relatif lama. Kemudian perlu diingatkan penggunaan dana 

sendiri harus diseimbangkan dengan dana pinjaman dan dana 

sendiri dapat dioptimalkan sedemikian rupa. Berdasarkan UU No.7 

tahun 1992, Bank Umum dapat melakukan mobilisasi dana dengan 
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cara melakukan emisi saham dan obligasi melalui bursa efek di 

Indonesia.
25

 

b. Dana yang berasal dari masyarakat luas 

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi 

kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika 

mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.
26

 Untuk 

memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga 

macam jenis simpanan yaitu : 

1) Simpanan giro 

2) Simpanan tabungan  

3) Simpanan deposito 

c. Dana yang bersumber dari lembaga lain 

Selain berasal dari dana sendiri, dana dari masyarakat luas, 

sumber penghimpun dana dapat juga berasal dari sumber-sumber lain 

yang tidak dapat digolongkan dalam jenis dana di atas. Sumber dana 

dari lembaga lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan 

usaha perbankan dan perekonomian secara umum.
27

 Perolehan dana 

dari sumber ini dapat diperoleh dari: 

1) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan kredit yang 

diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami 

kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada 

pembiayaan sektor-sektor usaha tertentu. 
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2) Pinjaman antar bank (call money), biasanya pinjaman ini diberikan 

kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga 

kliring dan tidak mampu untuk membayar kekalahannya. Pinjaman 

ini bersifat jangka pendek dengan bunga relatif tinggi jika 

dibandingkan dengan pinjaman lainnya. 

3) Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Merupakan pinjaman yang 

diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. 

4) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), pihak perbankan menerbitkan 

SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak  yang berminat, 

baik perusahaan keuangan maupun non keuangan. 

B. Dana Pihak Ketiga 

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat 

kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, 

deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

Pembagian beberapa jenis simpanan dimaksudkan agar para penyimpan 

mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. 

Dengan  memiliki simpanan atau rekening berarti memiliki sejumlah 

uang yang disimpan di bank tertentu dengan kata lain simpanan adalah dana 

yang dipercayakan oleh masyarakat untuk dititipkan di bank. Dana kemudian 

dikelola oleh bank dalam bentuk simpanan seperti giro, rekening tabungan dan 

rekening deposito untuk kemudian diusahan kembali dengan cara disalurkan 

kemasyarakat. 



 

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, 

dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran laiinya 

atau dengan cara pemindah bukuan. Dapat ditarik setiap saat maksudnya 

bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik 

berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih 

mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan 

oleh bank. 

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi 

dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan 

ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro. 

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan 

ada dua jenis, yaitu: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip 

syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, 

tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang 

berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah.
28

 

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah 

minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi dari 

pada tabungan. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah 

yang memiliki kelebihan dana sehingga selain bertujuan untuk menyimpan 
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dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana berinvestasi.
29

Semakin 

banyaknya dana yang dihimpun oleh bank maka semakin banyak juga 

penyaluran pembiayaan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Salah satu 

pembiayaan yang disalurkan perbankan yakni pembiayaan UKM. 

Teori yang dinyatakan oleh Frianto Pandia (2012) yang menyatakan 

bahwa semakin besar dana yang dihimpun dari masyarakat semakin besar 

kemungkinan bank tersebut dapat memberikan kredit dan ini berarti semakin 

besar kemungkinan bank tersebut memperoleh pendapatan, sebaliknya 

semakin kecil dana yang dapat dihimpun semakin kecil pula kredit yang 

diberikan, semakin kecil pula pendapatan bank.
30

    

Gambar 1.1 

Sumber dana pihak ketiga 

 

 

      

  

  

1. Dana Titipan  

1. Al-wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau 

meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau 

dijaga. Dari aspek teknis, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari 

satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus 

dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip kehendaki. 
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Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat 

Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI) dan Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-

MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).  

2. Investasi 

a.Al-mudharabah 

Secara singkat mudharabah penanaman modal adalah 

penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia 

mendapatkan persentase keuntungan .
31

 

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Mudharabah. Dalam mengaplikasikan mudharabah, 

penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul mall (pemilik 

modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut 

digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil 

usaha ini dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Bila 

bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan mudharabah, 

maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. 

1) Al-Mudharabah Mutlaqah 

Penerapan Al-Mudharabah Mutlaqah dapat berupa 

tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan 

dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. 

Bardasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam 

menggunakan dana yang dihimpun tehnik perbankan. 
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2) Al-Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah muqayyadah atau disebut dengan istilah 

restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan 

dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan 

batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.  

Namun demikian dalam praktik perbankan syariah, kini dikenal 

dua bentuk mudharabah muqayyadah, yakni on balance sheet 

dan off balance sheet. 

a) mudharabah muqayyadah on balance sheet 

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus 

diamana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat 

tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya 

disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau 

disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, dan 

disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.
32

 

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut: 

1) pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang 

harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang 

mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. 

2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana 

mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan 
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atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat 

ditimbulkan dari penyimpanan dana. 

3) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan simpanan 

khusus.  

4) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan 

sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) kepada deposan. 

b) mudharabah muqayyadah off balance sheet  

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana 

mudharabah langsung kepada pelaksanaan usahanya, 

dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang 

mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana 

usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat 

tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari 

bisnis.
33

 

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut: 

1) sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti 

simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari 

rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos 

tersendiri dalam rekening administratif. 

2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara 

langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik 

dana. 
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3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua 

pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana 

usaha berlaku nisbah bagi hasil.  

Kegiatan bank yang selanjutnya setelah menghimpun 

dana dari masyarakat luas dalam bentuk modal, titipan, 

investasi dan investasi khusus adalah menyalurkan kembali 

dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. 

Kegiatan penyaluran dana ini dikenal dengan istilah alokasi 

dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk 

pinjaman atau lebih dikenal dengan pembiayaan.  

Arti lain dari alokasi dana adalah menjual kembali dana 

yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk 

simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan dapat 

memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
34

 

C. Infalsi 

1. Pengertian Inflasi 

Definisi inflasi banyak ragamnya seperti yang dapat kita temukan 

dalam literature ekonomi. Definisis (pengertian) tersebut terjadi karena 

luasnya pengaruh inflasi terhadap berbagai sektor perekonomian. 

Hubungan yang luas dan erat antara inflasi dan berbagai sektor 

perekonomian tersebut melahirkan berbagai perbedaan pengertian dan 

persepsi kita tentang inflasi, demikian pula untuk memformulasikan 
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kebijakan kebijakan untuk solusinya. Namun pada prinsipnya masih 

terdapat beberapa kesatuan pandangan bahwa inflasi merupakan suatu 

phenomena dan dilema ekonomi. Inflasi adalah suatu keadaan yang 

mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan 

semakin merosotnya nilai riil (instrinsik) mata uang suatu Negara.
35

 

Tingkat inflasi biasanya digunakan sebagai ukuran untuk 

menunjukkan sampai dimana buruknya permasalahan ekonomi yang 

dihadapi suatu Negara.
36

 Pada dasarnya terdapat tiga teori untuk 

menganalisis sumber penyebab inflasi yaitu teori kuantitas, teori structural 

ekonomi dan teori inflasi Keynes. 

a. Teori kuantitas adalah teori yang menganalisis peranan dari jumlah 

uang yang beredar dan ekspektasi masyarakat mengenai kemungkinan 

kenaikan harga.
37

 Jumlah uang beredar menurut teori ini adalah 

pertambahan volume uang yang beredar sangat dominan terhadap 

kemungkinan timbul inflasi. Kenaikan harga yang tidak dibarengi 

dengan pertambahan jumlah uang yang beredar sifatnya hanya 

sementara. 

Teori kuantitas membedakan sumber penyebab inflasi menjadi 

dua, yakni teori Demand Full Inflation dan Cost Push Inflation. 

Deman Full Inflation terjadi karena adanya kenaikan permintaan 
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agregatif dimana kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja 

penuh. Kenaikan kesempatan kerja selain dapat menaikkan harga-

harga juga dapat meningkatkan produksi. Jika kondisi produksi telah 

berada pada kesempatan kerja penuh maka kenaikan permintaan tidak 

lagi mendorong kenaikan produksi tetapi mendorong kenaikan harga-

harga. Adanya kenaikan harga faktor produksi sehingga produsen 

terpaksa mengurangi produksinya. 

b. Teori Struktural Ekonomi 

Teori ini berlandaskan pada struktur perekonomian dari suatu 

Negara (umumnya Negara berkembang). Menurut teori ini, inflasi 

disebabkan oleh ketidak elastisan penerimaan ekspor dan ketidak 

elastisan supply produksi bahan makanan. Bahwa hasil ekspor 

meningkat namun lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor 

lainnya. Serta terjadinya ketidak seimbangan antara pertumbuhan 

produksi bahan makanan dengan jumlah penduduk, sehingga 

mengalami kelonjakan kenaikan harga makan. Hal ini yang 

menyebabkan kenaikan dan mendorongnya terjadi inflasi. 

c. Teori Inflasi Keynes 

Menurut teori Keynes inflasi terjadi karena suatu masyarakat 

ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya.
38

 Pada dasarnya 

inflasi disebabkan oleh ketidak seimbangan antara permintaan 

masyarakat terhadap barang-barang dagangan, dimana permintaan 
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lebih banyak dibandingkan dengan barang yang tersedia., sehingga 

terdapat gap, yang disebut Inflationaty gap. 

Inflasi secara umum sering dipahami sebagai meningkatnya harga 

barang secara keseluruhan. Dengan semikian terjadi penurunan daya beli 

uang atau decreasing purchasing power of money.
39

 Oleh karena itu, 

menurut penganut paham ini, pengambil bunga uang sangatlah logis 

sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan.  

Inflasi menurut Budiono adalah kecenderungan dari harga-harga 

untuk menarik secara umum dan terus menerus. Kenaikan dari satu atau 

dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas 

kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-

barang lain.
40

  

Penyebab inflasi yaitu kenaikan harga-harga barang yang diimpor, 

penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh 

pertambahan produksi dan penawaran barang, sehingga permintaan akan 

mengalami kenaikan maka dengan sendirinya produsen akan menaikkan 

harga barang dan apabila kondisi seperti ini dibiarkan maka akan terjadi 

inflasi. 

Adapun jenis-jenis inflasi berdasarkan kepada sumber atau 

penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku sebagai berikut: 
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a. Inflasi tarikan permintaan. 

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang 

dengan pesat.kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat 

pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran 

yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa.
41

 

Pengeluaran yang lebih ini akan menimbulkan inflasi. Kenaikan harga-

harga yang terjadi akibat kenaikan permintaan agregat (AD) yang lebih 

besar dari penawaran agregat (AS). Kenaikan permintaan agregat (AD) 

adalah jumlah barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan di dalam 

perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga. Penawaran 

agregat (AS) adalah jumlah barang dan jasa akhir perekonomian yang 

diminta pada berbagai tingkat harga yang berbeda. Artinya inflasi 

terjadi apabila pendapatan nasional lebih besar dari pendapatan 

potensial. Inflasi tarikan permintaan digambarkan sebagai berikut: 

 Gambar 1.2  

Inflasi Tarikan Permintaan 

Harga   AS 

 P2 

 PF   Y2 AD3 

   P1 

 AD1  AD2 

 Y1 YF 

  pendapatan nasional riil 

                                                             
41

 Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 333 



 

Kurva AS adalah penawaran agregat dalam ekonomi, sedangkan AD1, 

AD2, dan AD3 adalah permintaan agregat. Misalkan pada mulanya 

permintaan agregat adalah  AD1. Maka pendapatan nasional adalah Y1 

dan tingkat harga adalah P1. Perekonomian yang berkembang pesat 

mendorong kepada kenaikan permintaan agregat, yaitu menjadi AD2 . 

Akibatnya pendapatan nasional mencapai tingkat kesempatan kerja 

penuh, yaitu YF  dan tingkat harga naik dari P1 ke P2. Ini berarti inflasi 

telah wujud. Apabila masyarakta masih tetap menambah 

pengeluarannya maka permintaan agregat menjadi AD3. Untuk 

memenuhi permintahan yang semakin bertambah tersebut, perusahaan-

perusahaan akan menambah produksinya dan menyebabkan 

pendapatan nasional riil meningkat dari YF menjadi Y2. Kenaikan 

produksi nasional melebihi kesempatan kerja penuh akan 

menyebabkan kenaikan harga yang lebih cepat, yaitu PF ke P2. 

Inflasi atau kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus 

menerus telah menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu 

dan masyarakat, para penabung, kreditor atau debitor dan produsen. 

Kenaikan harga-harga menimbulkan efek yang buruk pula ke atas 

perdagangan. Kenaikan harga menyebabkan barang-barang Negara itu 

tidak dapat bersaing di pasaran internasional. Maka ekspor akan 

menurun. Sebaliknya, harga-harga produksi dalam negeri dalam negeri 

yang semakin tinggi sebagai akibat infalsi menyebabkan barang-

barang impor menjadi relatif murah. Maka lebih banyak impor akan 



 

dilakukan. Ekspor yang menurut dan diikuti pula oleh impor yang 

bertambah menyebabkan ketidak seimbangan dalam aliran mata uang 

asing. Kedudukan neraca pembayaran akan memburuk.
42

 

Disamping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi Negara, 

inflasi juga akan menimbulkan efek-efek yang berikut kepeda individu 

dan masyarakat: 

1) Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang 

berpendapatan tetap. 

2) Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. 

Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. 

Simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi-

institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan. Nilai 

riilnya akan menurut apabila inflasi berlaku. 

3) Memperburuk pembagian kekayaan.  

Telah ditunjukkan bahwa penerima pendapatan tetap akan 

menghadapi kemerosotan dalam nilai riil pendapatannya, dan 

pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam 

nilai riil kekayaan. Akan tetapi pemilik harta-harta tetap seperti 

tanah, bagungan dan rumah dapat mempertahankan atau 

menambah nilai riil kekayaannya. Sebagai penjual atau pedagang 

dapat mempertahankan nilai riil pendapatannya. Dengan demikian 

inflasi menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan 
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berpendapatan tetap dengan pemilik-pemilik harta tetap dan 

penjual atau pedagang akan menjadi semakin tidak merata.
43

 

b. Inflasi Desakan Biaya 

Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian 

berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat 

rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan 

yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan 

cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya 

dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih 

tinggi ini. Inflasi yang disebabkan karena peningkatan harga akibat 

naiknya biaya-biaya.
44

 Apabila permintaan terhadap bahan baku 

melebihi penawarannya, maka harga akan naik. Karena para pabrik 

akan membayar lebih mahal atas bahan baku mereka dan menetapkan 

harga produk akhir yang lebih tinggi kepada pedagang dan pedangang 

juga menaikkan harga tersebut, yang kemudian akan ditanggung oleh 

para konsumen. 

c. Inflasi Diimpor 

Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang 

yang diimpor. Inflasi ini akan wujud apabila barang-barang impor 

yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting 

dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.
45
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2. Biaya Inflasi 

Biaya inflasi yang diharapkan muncul karena hal-hal sebagai berikut:
46

 

a. Shoes leather cost (biaya kulit sepatu) adalah istilah yang menyatakan 

bahwa bila inflasi sesuai dengan harapan maka relative penetapan suku 

bunga bank akan lebih besar dari tingkat inflasi. 

b. Menu cost (biaya menu), yaitu biaya yang muncul karena perusahaan 

harus sering mengubah harga dan itu harus mencetak dan 

mengedarkan catalog baru. 

c. Complaint and opportunity loss cost (biaya complain dan hilangnya 

kesempatan). Bila perusahaan dengan sengaja tidak mau mengganti 

katalog baru, maka perusahaan akan mengalami kerugian karena harga 

akan naik sementara perusahaan menjual dengan harga lama. Bila 

tidak sengaja maka perusahaan akan mendapat complain dari 

pelanggan karena harga tidak sesuai dengan catalog (khusus untuk 

Negara yang konsumerismenya relative sangat baik). 

d. Biaya perubahan peraturan undang-undang pajak. 

e. Biaya ketidak nyamanan hidup. Biaya inflasi yang tidak diharapkan. 

f. Redistribusi pendapatan antara debitor dengan kreditor. 

g. Penurunan nilai uang pensiunan. 

h. Dampak Inflasi 

i. Bila harga barang secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat 

akan panic, sehingga perekonomian akan berjalan normal, karena di 
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satu sisi ada masyarakat berlebihan uang memborong barang, 

akibatnya Negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang di 

timbulkannya. 

j. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut maka masyarakat cenderung 

untuk menarik tabungan guna untuk membeli dan menumpuk barang 

sehingga banyak bank di rush, akibatnya bank kekurangan dana dan 

berdampak pada tutup atau bangkrut, atau rendahnya dana investasi 

yang tersedia. 

k. Produsen cendrung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk 

memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di 

pasaran, sehingga harga akan terus-menerus naik. 

l. Distribusi barang relative tidak adil karena adanya penumpukan dan 

konsentrasi produk pada daerah yang masyaraktnya dekat dengan 

sumber produksi dan yang masyarakatnya memiliki banyak uang.
47

 

3. Akibat Inflasi 

Inflasi berdampak buruk untuk perekonomian, adapun dampaknya sebagai 

berikut: 

Secara umum inflasi menyebabkan timbulnya sejumlah biaya 

sosoial yang harus ditanggung oleh masyarakat, yakni: 

1. Inflasi menimbulkan dampak negatif pada distribusi pendapatan. 

Masyarakat golongan bawah dan berpendapatan tetap akan 

menanggung beban inflasi dengan turunnya daya beli mereka. 
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Sebaliknya, masyarakat menengah ke atas yang memiliki asset-aset 

finansial seperti tabungan atau deposito dapat melindungi kekayaannya 

dari inflasi, sehingga daya beli mereka relatif tetap. 

2. Inflasi yang tinggi berdampak negatif  terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Tingkat inflasi yang tinggi sering diikuti oleh tingkat inflasi yang 

berfluktuasi, dimana dalam jangka panjang memberikan dampak 

negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, inflasi 

yang tinggi merupakan cermin dari ketidak pastian nilai uang 

menyebabkan tingginya premi resiko di pasar keuangan yang 

menyebabkan pasar keuangan tidak efisien dan tingginya biaya 

pendanaan investasi yang kemudian berdampak negatif pada 

pertumbuhan.  

4. Inflasi dalam Perspektif Islam 

Dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang 

dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil. 

Beberapa alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah menggunakan 

emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa 

dijadikan sebagai kekayaan: 

1) Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan 

tidak berubah-ubah, ketika islam mewajibkan diat, maka yang 

dijadikan sebagai ukurannya adalah dalam bentuk emas. 

2) Rasullullah telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan 

beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang. 



 

3) Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam 

transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak, begitupun 

dengan transaksi lainnya. 

Penurunan nilai dinar dan dirham memang masih mungkin terjadi, 

yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami 

penurunan. Diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang 

besar, tetapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya.
48

 

D. Pembiayaan Bank 

1.  Pengertian Pembiayaan  

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga. Dengan kata lain 

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan.
49

 

a. Tujuan Pembiayaan 

Tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan 

berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari 

usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya 

akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang 

diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah 
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diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul 

unsure keamanan (safety) dan sekaligus juga unsure keuntungan 

(profitability) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsure 

tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan 

merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam 

bentuk hasil yang diterima. 

2) Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus 

benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-

benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, 

dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan 

dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin 

pengembaliannya sehingga keuntungan (profitability) yang 

diharapkan dapat menjadi kenyataan. 

b. Fungsi Pembiayaan 

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam 

perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

1. Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal 

atau uang. 

2. Pembiayaan meningkatkan daya guna suatu barang. 

3. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalulintas uang. 

4. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakta. 



 

5. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi. 

6. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan 

nasional. 

7. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional. 

c. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah 

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah 

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk 

mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga 

perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar.
50

 

Sedangkan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek 

yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan 

modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Modal 

kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan yaitu: 

a) Modal kerja permanen, modal kerja permanen berasal dari 

modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber 

pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih 

setelah pajak ditambah dengan penyusutan.
51

 

b) Modal kerja seasonal, modal kerja ini bersumber dari modal 

kerja jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil 

penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan termin, 

atau dari penjualan hasil produksi. 
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Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat diberikan 

kepada seluruh sektor atau subsektor ekonomi yang dinilai 

prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak 

dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta 

yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia.
52

 Pembiayaan fasilitas 

pembiayaan modal kerja kepada debitur atau calon debitur dengan 

tujuan untuk mengelimasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan 

Bank. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis 

pemberian pembiayaan antara lain: 

(1) Jenis usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis 

usaha berbeda-beda. 

(2) Skala usaha. Besarnya kebutuhan kerja suatu usaha sangat 

tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar 

skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan 

semakin besar. 

(3) Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan. 

(4) Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai. 

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk 

pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dibagi 

menjadi 5 macam yaitu, mudharabah, istishna, salam, murabahah 

dan ijarah. Dalam melakukan penetapan akad pembiayaan modal 

kerja syariah, proses anlisis yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
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(1) Bank harus melihat jenis proyek yang akan dibiayai tersebut 

apakah memiliki kontrak atau belum. 

(2) Jika proyek tersebut memiliki kontrak, aktor berikutnya yang 

harus dicermati adalah apakah peroyek tersebut untuk 

pembiayaan konstruksi atau pengadaan barang. Jika untuk 

pembiayaan konstruksi, pembiayaan yang layak diberikan 

adalah istishna. Namun, jika untuk pengadaan barang maka 

pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan mudharabah.
53

  

(3) Jika proyek tersebut bukan untuk pembiayaan konstruksi 

ataupun pengadaan barang, maka bank tidak layak untuk 

memberikan pembiayaan. 

2. Pembiayaan Investasi Syariah  

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk 

memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari, mencakup 

hal-hal antara lain: 

a) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa 

keuntungan dalam bentuk financial atau uang. 

b) Badan sosial dan badan-badan pemerintah lainnya lebih 

bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dibandingkan 

dengan keuntungan finansialnya. 

c) Badan-badan usaha yang mendapatkan pembiayaan investasi 

dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial 
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(financial benefit) agar dapat hidup dan berkembang serta 

memenuhi kewajiban kepada bank.  

Bank dapat memberikan pembiayaan investasi, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a) Melakukan penilaian atas proyek yang akan dibiayai dengan 

mendasarkan pada prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang 

sehat. 

b) Memperhatikan peraturan pemerintah tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 

c) Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 (dua belas) tahun. 

d) Memenuhi ketentuan-ketentuan bankable yang berlaku (seperti 

persyaratan penerima pembiayaan, dan jaminan).
54

 

3. Pembiayaan Konsumtif Syariah 

Konsumtif adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan 

baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan 

usaha. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan 

yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat 

perseorangan.
55

 

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, 

pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu: 

a) Pembiayaan konsumen akad murabahah. 

b) Pembiayaan konsumen akad IMBT. 
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c) Pembiayaan konsumen akad ijarah. 

d) Pembiayaan konsumen akad istishna. 

e) Pembiayaan konsumen akad qard dan ijarah. 

Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, langkah-langkah 

yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut: 

a) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah 

adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, maka harus dilihat 

dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian 

barang atau jasa. 

b) Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan 

adalah ijarah. 

4. Pembiayaan Sindikasi 

Pembiayaan sindikasi ialah pembiayaan yang diberikan 

oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek 

pembiayaan tertentu.
56

 Sindikasi ini mempunyai tiga bentuk, yaitu: 

a) Lead syndication, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-

sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh suatu bank 

yang bertindak sebagai leader. 

b) Club dela, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama 

membiayai satu proyek, tapi antara bank yang satu dengan 
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yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam 

arti penyatuan modal. 

c) Sub syndication, yaitu bentuk sindikasi yang terjadi antara 

suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan 

kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan 

secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya. 

5. Pembiayaan Berdasarkan Take over 

Pembiayaan berdasarkan take over adalah pembiayaan yang 

timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi non syariah 

yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas 

permintaan nasabah.
57

 

Dalam pembiayaan berdasarkan take over ini, bank syariah 

mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional 

menjadi dua macam yaitu: 

a) Hutang pokok plus bunga 

b) Hutang pokok  

6. Pembiayaan Letter Of Credit (L/C)  

Pembiayaan Letter Of Credit (L/C) adalah pembiayaan 

yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau 

ekspor nasabah.
58

 Pada umumnya, pembiayaan L/C dapat 

menggunakan beberapa akad yaitu: 
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(1) Pembiayaan L/C Impor  

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 34/DSN-

MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan 

L/C impor adalah: 

d. Wakalah bil Ujrah 

e. Wakalah bil Ujrah dangan Qardh 

f. Murabahah 

g. Salam atau Istishna dan murabahah 

h. Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah 

i. Musyarakah 

j. Wakalah bil Ujrah dan Hawalah 

(2) Pembiayaan L/C Ekspor 

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.35/DSN-

MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan 

L/C Ekspor adalah: 

a. Wakalah bil Ujrah 

b. Wakalah bil Ujrah dan Qardh 

c. Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah 

d. Musyarakah 

e. Ba’I dan Wakalah 

2. Perencanaa Pembiayaan 

 Kegiatan bidang pembiayaan salah satu diantaranya adalah 

membuat perencanaan pembiayaan. Proses perencanaan merupakan awal 



 

dari manajemen pembiayaan. Tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, 

sasaran, dan program pembiayaan ditentukan melalui perencanaan. 

a) Faktor penting dalam perencanaan pembiayaan  

Dalam perencanaan pembiayaan banyak faktor yang perlu 

diperhatikan, antara lain: 

1) Kondisi ekonomi dan moneter secara makro. 

2) Kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan lainnya yang juga 

memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat. 

3) Kemampuan costomer dan manajemen. 

4)  Komposisi dana dan kemampuan dalam menghimpun dana. 

5) Strategi pemasaran produk-produ. 

6) Kondisi kesehatan dan bisnis secara mikro. 

b) Risiko Pembiayaan 

1) Risiko Politik 

2) Risiko sifat usaha 

3) Risiko geografis 

4) Risiko persaingan 

5) Risiko ketidakpastian usaha 

c) Pendekatan dalam Perencanaan Pembiayaan 

Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan 

perencanaan pembiayaan, agar penyaluran pembiayaan dapat 

terlaksana dengan baik dan tercapai sesuai dengan yang direncanakan, 

maka, pendekatan yang dimaksud adalah: 



 

1) Pendekatan perencanaan pemmbiayaan berdasarkan sumber dana 

oleh bank secara rasional. 

Sebagai kegiatan pokok suatu bank yaitu disatu pihak 

mengumpulkan dan kemudian menyalurkan dana tersebut dalam 

bentuk pembiayaan. Oleh karena itu kemampuan bank dalam 

penyaluran pembiayaan ke masyarakat akan sangat tergantung dari 

sumber-sumber dana yang dapat dikuasainya. Sumber-sumber dana 

tersebut masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri.  

Dari dana yang dapat dikumpulkan oleh suatu bank dari 

berbagai sumber, ternyata tidak seluruhnya dapat dipasarkan dalam 

bentuk pembiayaan, karena untuk menjaga likuiditas bank yang 

bersangkutan perlu reserve (cadangan) baik berupa uang tunai, 

surat berharga yang dilikuidasi, maupun cadangan pada rekening 

bank sentral.  

Dengan demikian masalah perencanaan pembiayaan 

melalui pendekatan sumber dana antara lain: 

(1) Berapa volume dana yang dapat dikumpulkan 

(2) Berapa volume dana yang dapat dipinjamkan atau pembiayaan 

(3) Bagaimana jenis-jenis biaya yang tersedia 

(4) Darimana sumber-sumber dana tersebut 

(5) Berapa biaya 

(6) Berapa margin yang akan dapat diperoleh 



 

Secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari 

bank itu sendiri, dari masyarakat luas, dan dari lembaga lainnya. 

Yang paling penting bagi bank adalah bagaimana memilih dan 

mengelola sumber dana yang tersedia. 

2) Perencanaan Berdasarkan Pendekatan Pasar 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

perencanaan pembiayaan melalui pendekatan pasar: 

(a) Corak pemasarannya (market profile), dari pasar 

pembiayaannya ditinjau dari economic environment 

sesungguhnya dapat diketahui melalui budaya masyarakat dan 

pengaruh lingkungan. 

(b) Perlu diketahui competitive profile, berapa jumlah pembiayaan 

yang telah dipasarkan ke masyarakat dan berapa market share 

yang berhasil diraih, serta berapa market share perusahaan lain 

sebagai pesaing. 

(c) Corak nasabah (customer profile), apakah perusahaan milik 

pemerintah, atau swasta, atau dari kelompok ekonomi lemah. 

Hal ini sangat berpengaruh dalam perencanaan pembiayaan. 

(d) Perlu pula diketahui (product profile) yang sedang dan yang 

akan dipasarkan. Dalam hal ini, bank perlu mengetahui dengan 

baik jenis produk pembiayaan yang akan dipasarkan dan 

dikomposisi per jenis produk. 

 



 

3. Pembiayaan Berdasarkan prinsip Syariah 

Dalam penyaluran dana kepada Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM), secara garis besar terdapat 4 (empat) kelompok prinsip 

pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, yaitu prinsip jual beli 

(ba’i), sewa (ijarah), bagi hasil (syirkah). 

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (ba’i). untuk jenis 

pembiayaan dengan prinsip ini meliputi: 

1) Pembiayaan ba’i al-Murabahah 

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Murabahah, Bai’ al-murabahah adalah jual beli barang pada harga 

asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’al-

murabahah, penjual harus member tahu harga produk yang ia beli 

dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 

Bai’ al-murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara 

pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan 

pembelian (KPP).
59

 Syarat bai’al-murabahah yaitu: 

(a) Penjual member tahu biaya modal kepada nasabah. 

(b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang 

ditetapkan. 

(c) Kontrak harus bebas dari riba. 

(d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat 

atas barang sesudah pembelian. 
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(e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

Jual beli secara al-murabahah di atas hanya untuk barang 

atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada 

waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki 

penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada 

pemesan pembelian (murabahah KPP).  

Aplikasi dalam perbankan, murabahah KPP umumnya 

dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian 

barang-barang investasi, baik domestic maupun luar negri, seperti 

melalui letter of credit (L/C). Skema ini paling banyak digunakan 

karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa 

bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Kalangan 

perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan al-

murabahah secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja, 

padahal sebenarnya al-murabahah adalah kontrak jangka pendek 

dengan sekali akad. Al-murabahah tidak dapat diterapkan untuk 

skema modal kerja. Akad mudharabah lebih sesuai untuk skema 

tersebut. Hal ini mengingat prinsip mudharabah memiliki 

fleksibilitas yang sangat tinggi.   

Pembiayaan Murabahah adalah produk pembiayaan yang 

paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan 



 

usaha.
60

 Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan 

syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual 

beli (ba’i). 

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli.
61

 

2) Pembiayaan ba’i as-Salam 

Pembiayaan Salam adalah perjanjian jual beli barang 

dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan 

pembayaran harga terlebih dahulu dibayar dimuka. Ba’i as-Salam 

atau disingkat salam adalah juga suatu jasa pembiayaan yang 

didasarkan kepada transaksi jual-beli barang.
62

 Rukun Bai’as-

Salam adalah: 

(a) Muslam (pembeli). 

(b) Muslam ilaih (penjual). 

(c) Modal atau uang. 

(d) Muslam fiihi (barang). 

(e) Sighat (ucapan). 

Aplikasi bai’ as-salam dalam perbankan, Bai’ as-Salam 

biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan 

jangka waktu yang relative pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang 
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dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung dan cabai, dan 

bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut 

sebagai simpanan atau investory, dilakukanlah akad Bai’ as-Salam 

kepada pembeli kedua, misalnya kepada pedagang pasar induk, 

kepada bulog atau grosiran. Inilah yang dalam perbankan islam 

dikenal sebagai salam parallel.   

Bai’ as-salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan 

barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang 

ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya, saat 

nasabah melakukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank 

mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal itu berarti bahwa 

bank memesan dari pembuatan garmen tersebut dan membayarnya 

pada waktu pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli 

kedua. Bila garmen itu telah selesai diproduksi, produk tersebut 

diantarkan kepada pembeli kedua. Pembeli kedua kemudian 

membayar kepada bank, baik secara mengangsur ataupun tunai. 

Manfaat bai’ as-salam ini adalah selisih harga yang didapat dari 

nasabah dengan harga jual kepada pembeli. 

3) Pembiayaan Istishna 

Transaksi bai’ al-istishna merupakan kontrak penjualan 

antara pembeli dan pembuat barang.
63

 Istishna juga merupakan 

jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli. 
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Istishna berarti meminta dibuatkan/dipesankan. Pembiayaan 

istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan 

pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan tertentu yang 

disepakati antara pemesan dan penjual. Dalam kontrak ini, 

pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang 

lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli 

barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya 

kepada pembeli akhir.  

Dalam sebuah kontrak bai’ al-istishna, bisa saja pembeli 

mengizinkan pembuatan subkontraktor untuk melaksanakan 

kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat 

kontrak istishna’ kedua memenuhi kewajibannya pada kontrak 

pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai istishna parallel.  

Bebrapa konsekuen saat bank Islam menggunakan kontrak istishna 

parallel, yaitu: 

(a) Bank Islam sebagai pembuat kontrak pertama tetap merupakan 

satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan kewajibannya.  

(b) Penerima subkontrak pembuatan pada istishna parallel 

bertanggung jawab kapada bank Islam sebagai pemesan. Dia 

tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan 

nasabah pada kontrak pertama akad. 



 

(c) Sebagai shani atau pihak yang siap untuk membuat atau 

mengadakan barang, bertanggungjawab kepada nasabah atas 

kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul 

darinya.   

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa beli (Ijarah Wa’Iqtina atau 

muntahiya Bittamlik) 

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas 

barang atau jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan 

manfaat barang, maka disebut sewa menyewa. Sedangkan jika 

digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah-

mengupah. Ijarah Wa’iqtina atau Muntahiya Bittamlik adalah apabila 

suatu perjanjian leasing diselesaikan dengan cara pengalihan 

kepemilikan dari aset itu kepada nasabah.
64

 Pembiayaan dengan 

prinsip sewa beli (Ijarah Wa’iqtina atau Muntahiya Bittamlik) adalah 

akad sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana 

nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir 

akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan finance lease. Harga sewa 

dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian.  

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Syirkah). 

Secara umum prinsip bagi hasil dalam Islamic Banking dapat 

dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: musyarakah, mudharabah, 

muzara’ah, dan musaqah. Namun, yang banyak dipakai di Islamic 
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Banking adalah musyarakah dan mudharabah. Kedua akad produk 

biasanya tergolong sebagai kontrak bagi hasil. 

1) Pembiayaan Musyarakah  

Fatwa tentang musyarakah DSN-MUI No. 08/DSN-

MUI/IV/2000. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua 

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak 

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan risiko (rugi) akan ditanggung bersama sesuai 

kesepakatan.
65

 Masing-masing memasukkan penyertaan dana 

sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan kegiatan usaha, 

dipercaya kepada nasabah.  

2)  Pembiayaan mudharabah 

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

pembiayaan Mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama 

antara pemilik dana (shahibul mal), yang menyediakan seluruh 

kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk 

melakukan kegiatan usaha bersama.
66

 Keuntungan yang diperoleh 

menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati. Adapun jenis 

mudharabah yaitu: 

a) Mudharabah Mutlaqah 

Pemilik dana (shahibul mal) memberikan keleluasaan 

penuh kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis 

                                                             
65

 Veitzal Rivai, Islamic Financial Management (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 121 
66

 Ibid, h. 123 



 

usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan 

menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan syariah. 

b) Mudharabah Muqayyadah 

Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu 

kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang 

harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan 

sebagainya. 

d. Pembiayaan lainnya. 

1) Pembiayaan Hawalah 

Hawalah adalah akad pengalihan piutang nasabah (muhal) 

kepada bank (muhal’alaih). Nasabah meminta bantuan bank agar 

membayarkan terlebih dahulu piutang nya atas transaksi yang halal 

dengan pihak yang berutang (muhil). Selanjutnya bank akan 

menagih kepada pihak yang berutang tersebut.
67

 Atas bantuannya 

membayarkan terlebih dahulu piutang nasabah, bank dapat 

membebankan fee jasa penagihan. Penetapannya dilakukan dengan 

memerhatikan besar-kecilnya risiko tidak tertagihnya piutang. 

Aplikasi dalam perbankan kontrak hawalah diterapkan pada hal-

hal berikut: 

(a) Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang 

memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang 
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itu kepada bank, lalu bank membayarkan piutang tersebut dan 

bank menagihnya dari pihak ketiga itu.  

(b) Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, 

tampa membayarkan dulu piutang tersebut. 

2) Pembiayaan Qardh 

Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad qardh yang harus 

dipedomani untuk menentukan keabsahan akad qardh adalah 

Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh yang 

memberikan ketentuan sebagai berikut, al-qardh adalah pinjaman 

yang diberikan kepada nasabah (muq-taridh) yang memerlukan. 

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat 

ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa 

mengharapkan imbalan.  

3) Pembiayaan Rahn (Gadai) 

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. 

Rahn merupakan produk penunjang sebagai alternatif pegadaian, 

terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan 

insidentilnya yang mendesak.
68

 Akad rahn dapat pula diaplikasikan 

untuk memenuhi permintaan bank akan jaminan tambahan atas 

suatu pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah. 
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4) Al-wakalah 

Fatwa tentang Wakalah DSN-MUI No. 10/DSN-

MUI/IV/2000. Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, 

pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa arab 

wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang 

lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Islam mensyariatkan al-

wakalah karena kita membutuhkannya. Tidak setiap orang 

mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan 

segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu 

mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili 

dirinya. 

5) Al-kafalah 

Fatwa DSN-MUI mengenai Kafalah adalah Fatwa DSN-

MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 yang menentukan ketentuan 

umum Kafalah, rukun dan syarat kafalah, dan jika salah satu tidak 

menunaikan kewajibannya atau tidak terjadi perselisihan diantara 

para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan 

arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh 

penanggung kepada piahak ketiga untuk memenuhi kewajiban 

pihak kedua atau yang ditanggung.  Kafalah juga berarti 



 

mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan 

berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.   

4. Penanganan  Pembiayaan Bermasalah 

Secara umum strategi yang dijalankan sebagai upaya penyelesaian 

pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: 

a. Stay Strategy 

Adalah strategi saat bank masih ingin mempertahankan 

hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang 

yaitu: 

1) Penagihan intensif 

Penagihan intensif oleh bank terhadap nasabah yang 

usahanya masih berprospek dan dianggap masih mempunyai 

iktikad baik, namun telah menunjukkan gejala-gejala kearah kredit 

bermasalah harus dilakukan penagihan secara intensif kepada 

nasabah agar memenuhi seluruh kewajibannya. 

2) Rescheduling 

Memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini 

debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu 

pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 

6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang 

lebih lama untuk mengembalikannya. 

Memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang 

waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. 



 

Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang 

pembayarannya. 

3) Reconditioning 

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada 

seperti penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu, 

dalam hal ini penundaan pembayaran margin sampai waktu 

tertentu, maksudnya hanya margin yang dapat ditunda 

pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus 

dibayar seperti biasa. Penurunan margin dimaksudkan agar lebih 

meringankan beban nasabah. Penurunan margin juga akan 

mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga 

diharapkan dapat membantu meringankan nasabah. 

Dalam pembahasan margin diberikan kepada nasabah 

dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar 

pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai 

kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas. 

4) Restructuring 

Restructuring ialah upaya penyelamatan dengan melakukan 

perubahan syarat-syarat perjanjian kredit atau melakukan konversi 

atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan 

dan equity bank yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling 

atau reconditioning. 

b. Phase out Strategy 



 

Adalah strategi saat pada prinsipnya bank tidak ingin 

melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan 

dalam konteks waktu yang panjang, kecuali bila ada faktor-faktor lain 

yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi 

nasabah. Strategi yang umumnya dijalankan, secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu soft approach dan hard approach. 

Apabila  cara soft approach tidak dapat menyelesaikan pembiayaan 

bermasalah yang terjadi, selanjutnya akan ditempuh cara hard 

approach yang melibatkan jalur hukum, yaitu dapat berupa: 

1) Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), peneylesaian 

tersebut dilakukan melalui keadaan setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 

2) Pengadilan, dapat berupa eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas 

agunan, eksekusi agunan yang diikat secara Fidusia yang 

didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), melakukan 

gugatan terhadap asset-aset lainnya milik nasabah baik yang 

berlokasi di dalam maupun diluar negeri, pelaporan pidana 

terhadap nasabah, dan sebagainya. 

3) Melibatkan pihak kepolisian, alternatif terakhir ini (hard approach) 

dilakukan apabila, nasabah tidak dapat dihubungi, nasabah 

melarikan diri, nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk 

menyelesaikan kewajibannya sementara sesungguhnya nasabah 



 

memiliki kemapuan untuk itu, nasabah tidak bersedia menyerahkan 

agunannya. 

E. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

1. Pengertian UKM 

a. Menurut Kementrian Negara koperasi dan usaha kecil menengah 

(menegkop UKM) 

Usaha kecil (UK) termasuk usaha Mikro (UMI), adalah entitas 

usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 

200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan 

memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000 

sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik 

warga Negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar 

dari Rp. 200.000.000 sampai dengan 10.000.000.000, tidak termasuk 

tanah dan bangunan. 

b. Menurut Keputusan Menteri keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 

tanggal 27 Juni 1994. 

Usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha 

yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai omset 

penjualan per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset 

setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang 

ditempati) terdiri dari: 

1) Bidang usaha (Fa, Cv, PT, dan Koperasi) 



 

2) Perorangan (pengrajin atau industry rumah tangga, petani, 

peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang 

dan jasa). 

c. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu usaha kecil 

merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 

orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang 

memiliki tenaga kerja 20 s.d 99 orang. 

d. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM): 

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini. 

Adapun cirri-ciri usaha kecil: 

1. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap 

tidak berubah. 

2. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak 

berpindah-pindah. 



 

3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau 

masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan 

dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. 

4. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya 

termasuk NPWP. 

5. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam 

berwirausaha, 

6. Sebagaian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal. 

7. Sebagian besar belum dapat membuat managemen usaha dengan 

baik seperti business planning. 

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai mana diatur 

dalam undang-undang ini. Adapun cirri-ciri usaha menengah:  

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang 

lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian 

tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran, 

dan bagian produksi. 



 

2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan penerapan 

sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk 

auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk perbankan. 

3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi 

perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan dan kesehatan. 

4. Telah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin 

tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP. 

5. Sudah akses dengan sumber-sumber pendanaan perbankan. 

6. Pada umumnya sudah memiliki sumber daya manusia yang 

terlatih dan terdidik 

2. Dasar Hukum UKM 

a. Al-Qur’an 

Dasar hukum UKM telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-

Hasyr ayat 7: 

                        

                             

                           

        

Artinya:  

 Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-

kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-

anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam 

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-

orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, 



 

Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. 

  

Disebutkan bahwa Allah SWT melarang berputarnya harta 

(modal) hanya dikalangan orang-orang kaya saja. Dari ayat ini dapat 

kita simpulkan bahwa aktifitas perekonomian hendaknya melibatkan 

partisipasi aktif dari kelompok masyarakat menengah sampai 

masyarakat bawah. 

3. Manfaat UKM bagi Masyarakat 

Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada 

dasarnya adalah sektor UKM, berkaitan dengan hal ini terdapat 

beberapa fungsi utama UKM dalam menggerakkan perekonomian 

Indonesia yaitu: 

a) Sektor UKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang 

yang tidak tertampung pada sektor formal. 

b) Sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan Produk 

Domestik Bruto (PDB). 

c) Sektor UKM sebagai sumber penghasilan devisa Negara melalui 

ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini. 

UKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas 

lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan 

masyarakat, bahkan dimasa krisis UKM dikenal mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mendorong UKM untuk terus 

tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. 



 

Kegiatan UKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat 

berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional.UKM 

menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang 

produktif. UKM merupakan usaha yang bersifat padat  karya, tidak 

membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian 

kerja, dan penggunaan modal usaha relatif  sedikit serta teknologi yang 

digunakan cendrung sederhana. UKM masih memegang peranan 

penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari 

segi jumlah usaha dan segi penciptaan lapangan kerja. 

Potensi UKM yang begitu besar membuat pemerintah, baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk terus 

memberdayakan UKM. Hal ini karena, UKM dijadikan sebagai salah 

satu strategi dalam memulihkan perekonomian nasional, termasuk 

dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Kemandirian, daya 

tahan dan ketangguhan UKM saat krisis menjadikan UKM sebagai 

kegiatan ekonomi rakyat yang dinilai mampu memberdayakan 

masyarakat miskin dan berperan penting dalam pemerataan 

pendapatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Selain itu, UKM juga sebagai penyelamat dan pendorong 

pertumbuhan ekonomi nasional serta sebagai alternatif kebijakan untuk 

pemerataan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan. Jadi usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 



 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menegah atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria usaha kecil. Sedangkan usaha menengah adalah 

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagiaan baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha 

kecil atau usaha besar. Berikut merupakan kriteria UKM: 

a. Usaha Kecil asset > 50 Juta-500 Juta, memiliki hasil bersih 

penjualan >300 Juta-2,5 Milyar 

b. Usaha Menengah asset >500 Juta-10 Milyar dan memiliki hasil 

bersih penjualan >25 Milyar-50 Milyar.
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Jenis Usaha Kecil dan Menengah dikategorikan berdasarkan 

jenis produk atau jasa yang dihasilkan, maupun aktivitas yang 

dilakukan oleh suatu usaha kecil, serta mengacu pada kriteria UKM, 

kriteria dari Bank Indonesia (BI), yaitu: 

a. Usaha perdagangan 

b. Usaha pertanian 

c. Usaha industri 

d. Usaha jasa 
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e. Usaha jasa konstruksi 

4. Peran UKM dalam Perekonomian Indonesia 

Di Indonesia, peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

mempunyai peranan yang cukup penting terutama dari segi jumlah unit 

usaha dan tenaga kerja yang diserapnya. Keberadaan UKM di tanah air 

kita memang mewakili hampir seluruh unit usaha di berbagai sektor 

ekonomi yang hidup di dalam perekonomian kita, karena jumlahnya 

yang amat besar. Sampai saat ini usaha kecil mewakili sekitar 99,85% 

dari jumlah unit usaha yang ada. Dengan demikian corak 

perekonomian kita ditinjau dari subyek hukum pelaku usaha adalah 

ekonomi rakyat yang terdiri dari usaha kecil di berbagai sektor, 

terutama sektor pertanian dan perdagangan maupun jasa serta industri  

pengolahan. 

Dalam hal tenaga kerja UKM pada tahun 2008, dengan tenaga 

kerja Usaha Kecul (UK) tercatat sebesar 3.519.843 orang dan tenaga 

kerja Usaha Menengah (UM) 2.654.069 orang. Dalam hal penyerapan 

tenaga kerja, peranan UKM pada tahun 2009 tercatat sebesar 

6.232.918 orang, dengan rincian UK berjumlah 3.520.497 orang dan 

UM berjumlah 2.712.981 orang. Pada tahun 2013 berjumlah 9.519.616 

orang.
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Tabel 2.3 

Penyerapan Tenaga Kerja UKM 

Tahun 2008-2013 

N Skala Jumlah (Orang) 
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o Usaha 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Usaha 

kecil 

 

 

3.519.843 

 

 

3.520.497 

 

3.768.885 

 

3.919.992 

 

4.535.970 

 

5.570.231 

2 Usaha 

menengah 

 

2.654.069 

 

2.712.918 

 

2.740.644 

 

2.844.669 

 

3.262.023 

 

3.949.385 

Jumlah 6.173.912 6.232.918 6.509.529 6.764.661 7.797.993 9.519.616 

Sumber: Statistik Perbankan Data diolah 2017 

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka sudah sepantasnya bila 

pemerintah tidak menyampingkan peran UKM sebagai salah satu 

penggerak ekonomi di Indonesia. Sebaliknya, pemerintah harus turut 

berperan serta dalam memberdayakan UKM di antaranya dengan 

menciptakan kebijaksanaan yang berpihak pada UKM. 

F. Kajian Pustaka 

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah 

N

o

  

Judul penelitian Tujuan Variabel Alat 

analisis 

Data yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

Hasil 

1 Mufqi Firaldi 

“Analisis 

Pengaruh Jumlah 

Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Non 

Performing 

Financing (NPF) 

dan Tingkat Inflasi 

Terhadap Total 

Pembiayaan Yang 

Diberikan Oleh 

Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah 

(BPRS) Di 

Indonesia 2007-

2012”. 

untuk 

menganalisis 

Pengaruh 

Jumlah Dana 

Pihak Ketiga 

(DPK), Non 

Performing 

Financing 

(NPF) dan 

Tingkat 

Inflasi 

Terhadap 

Total 

Pembiayaan 

Yang 

Diberikan 

Oleh Bank 

Pembiayaan 

Rakyat 

X1= DPK 

X2= NPF 

X3=Inflasi 

Y=Total 

Pembiayaan 

Metode 

dokumen

tasi 

Data 

sekunder 

Hasil dari 

penelitian ini 

mengindikasikan 

bahwa Dana 

Pihak Ketiga 

mempunyai 

pengaruh jangka 

pendek terhadap 

Total 

Pembiayaan, Non 

Performing 

Financing 

mempunyai 

pengaruh jangka 

pendek terhadap 

Total 

Pembiayaan, dan 

Inflasi tidak 

mempunyai 



 

Syariah 

(BPRS) Di 

Indonesia 

pengaruh 

terhadap Total 

Pembiayaan yang 

diberikan Bank 

Pembiayaan 

Rakyat Syariah 

Di Indonesia. 

 

2 Cahya Masturina 

Citra “Pengaruh 

NPF, DPK, Dan 

Inflasi Terhadap 

Penyaluran 

Pembiayaan Usaha 

Kecil Dan 

Menengah (UKM) 

Pada BPRS Di 

Indonesia”. 

untuk 

menjelaskan 

pengaruh 

NPF, DPK, 

Inflasi 

terhadap 

jumlah 

pembiayaan 

yang 

disalurkan 

pada sektor 

UKM. 

X1=NPF 

X2=DPK 

X3=Inflasi 

Y= UKM 

Metode 

dokumen

tasi 

Data 

Sekunder 

Hasil dari 

penelitian ini 

disimpulkan 

bahwa secara 

parsial variabel 

independen NPF, 

DPK, dan Infalasi 

berpengaruh 

terhadap 

pembiayaan 

UKM. Secara 

simultan, DPK 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

penyaluran 

pembiayaan 

UKM. NPF 

berpengaruh 

negatitiv  

terhadap 

penyaluran 

pembiayaan 

UKM. Sedangkan 

Inflasi tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pembiayaan 

UKM. Hasil 

koefisien 

determinasi (R
2
) 

menunjukkan 

98,6% dimana 

penyaluran 
pembiayaan 

UKM (Y) dapat 

dijelaskan oleh 



 

variabel 

independen NPF 

(X1), DPK (X2) 

dan infalasi (X3). 

Sedangkan 1,4% 

adalah pengaruh 

dari Variabel 

bebas lainnya 

yang tidak 

dijelaskan dalam 

model penelitian. 

 

3 Muh Zakki 

Fahruddin dengan 

judul penelitian 

“Pengaruh Infalasi, 

Capital Adequacy 

Ratio, Credit Risk, 

Dana Pihak Ketiga 

Dan Jaringan 

Terhadap 

Pembiayaan Pada 

Bank Umum 

Syariah Tahun 

2006-2008”. 

Untuk 

mengetahui 

Pengaruh 

Infalasi, 

Capital 

Adequacy 

Ratio, Credit 

Risk, Dana 

Pihak Ketiga 

Dan Jaringan 

Terhadap 

Pembiayaan 

X1=Inflasi 

X2=CAR 

X3=Credit 

Risk 

X4=DPK 

dan Jaringan 

Y=Pembiay

aan  

 

Metode 

Kuisioner 

  

Metode  

Observas

i 

 

Metode 

dokumen

tasi 

Data 

primer 

 

Data 

sekunder 

Dari hasi 

pengujian dengan 

analisis regresi 

berganda 

menunjukkan 

bahwa infalasi, 

Car, credit risk 

berpengaruh 

negative (𝛼 0,05) 
terhadap 

pembiayaan. 

Sedangkan DPK 

dan Jaringan 

berpengaruh 

positif (𝛼 0,05) 
terhadap 

pembiayaan pada 

Bank Umum 

Syariah. Selain 

itu koefisien 

determinasi yang 

diperoleh sebesar 

0,943.  

 

4 Penelitian oleh 

Heni Rohaeni 

dengan judul 

penelitian “Analisi 

Pengaruh Dana 

Pihak Ketiga Dan 

Kredit Bermasalah 

Terhadap Laba”. 

untuk (1) 

menganalisis 

komposisi 

dana pihak 

ketiga 

(tabungan, 

goro. 

deposito), (2) 

menganalisis 

perkembanga

X1=Dana 

Pihak 

Ketiga 

X2=Kredit 

Bermasalah 

Y=Laba 

Metode 

dokumen

tasi 

Data 

sekunder 

Berdasarkan hasil 

analisis regresi 

berganda dengan 

tingkan signifikan 

5%, maka hasil 

penelitian 

menyimpulkan: 

(1) dana pihak 

ketiga tidak 

berpengaruh 



 

n dana pihak 

ketiga, kredit 

bermasalah, 

dan laba, (3) 

menganalisis 

pengaruh 

dana pihak 

ketiga dan 

kredit 

bermasalah 

terhadap 

laba. 

terhadap 

profitabilitas, (2) 

kecukupan modal 

tidak berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas, (3) 

risiko kredit 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas. 

 

5 Yoli Lara Sukma 

“Pengaruh Dana 

Pihak Ketiga, 

Kecukupan Modal 

dan Risiko Kredit 

Terhadap 

Profitabilitas studi 

pada perusahaan 

Perbankan yang 

Terdaftar di BEI”. 

untuk 

menguji 

pengaruh 

dana pihak 

ketiga, 

kecukupan 

modal diukur 

dengan 

capital 

adequacy 

ratio, dan 

risiko kredit 

diukur 

dengan non 

performing 

loan terhadap 

profitabilitas 

(return on 

assets) pada 

perusahaan 

perbankan 

yang 

terdaftar di 

BEI. 

X1=DPK 

X2=Kecuku

pan Modal 

X3=Risiko 

kredit 

Y=Profitabil

itas 

Metode 

dokumen

tasi 

Data 

sekunder  

Hasil penelitian 

menyimpulkan(1) 

dana pihak ketiga 

tidak berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas, (2) 

kecukupan modal 

tidak berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas, (3) 

risiko kredit 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas. 

 

G. Kerangka Berfikir  

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 



 

masalah yang penting.
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Kerangka fikir adalah kerangka yang bermakna suatu 

konsep yang terdiri dari hubungan sebab atau yang disebut dengan kausal 

hipotesis antara variabel independen dengan variabel dependen dalam 

memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. 

Kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya dan kebutuhan akan 

modal usaha yang tinggi dalam masyarakat khususnya masyarakat kecil dan 

menengah membuat alokasi yang diberikan kepada UKM oleh perbankan 

syariah di Indonesia harus lebih ditingkatkan. Oleh karena itu penulis 

menganalisis apakah variabel-variabel seperti dana Pihak Ketiga dan Inflasi 

berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UKM. 

Berdasarkan dukungan dari landasan teori dan hubungan antara 

variabel yang telah dikemukakan sebelumnya di atas, yang diperoleh dari 

eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konsepsional dari variabel penelitian. 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini jika digambarkan dalam bentuk skema 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 1.3 

Kerangka berfikir 

  

 

 

 

Dana Pihak Ketiga (DPK), dana yang terkumpul dari nasabah akan 

digunakan untuk pembiayaan. Hal ini dilakukan agar uang yang ada di 
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bank dapat berputar dan tidak menganggur. Pembiayaan yang diberikan 

oleh perbankan Syariah di Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan tahun 

2013 tumbuh dengan signifikan setiap tahun dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 1.7 

Jumlah Alokasi Pembiayaan UKM  

Tahun UKM (Triliun Rp) 

2008 27.727 

2009 36.566 

2010 53.896 

2011 73.280 

2012 92.695 

2013 112.706 

 Sumber: data dioleh SPS 2017  

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa alokasi pembiayaan UKM 

yang di salurkan oleh bank mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Kondisi inflasi akan mempengaruhi pembiayaan yang dilakukan oleh 

perbankan syariah misalnya, peningkatan harga barang yang menjadi 

objek transaksi, kemampuan nasabah dan bank dikemudian hari apabila 

terjadi inflasi akan mempengaruhi pengembalian cicilan dan tingkat 

keuntungan bank, sehingga bank akan lebih selektif dan sangat berhati-hati 

dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat disaat kondisi tingkat 

inflasi yang tidak stabil. 

Inflasi merupakan indikator pergerakan harga-harga barang dan 

jasa secara umum, yang secara bersamaan juga berkaitan dengan 

kemampuan daya beli. Inflasi mencerminkan stabilitas harga, semakin 

rendah nilai suatu inflasi berarti semakin besar adanya kecenderungan 

kearah stabilitas harga. Namun masalah inflasi tidak hanya berkaitan 



 

dengan melonjaknya harga suatu barang dan jasa. Namun masalah inflasi 

tidak hanya berkaitan dengan melonjaknya harga suatu barang dan jasa. 

Inflasi juga sangat berkaitan dengan daya beli dari masyarakat. Sedangkan 

daya beli masyarakat sangat bergantung dari kepada upah riil. Inflasi 

sebenarnya tidak terlalu bermasalah jika kenaikan harga dibarengi dengan 

kenaikan upah riil.  

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. 

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil beberapa hipotesis sebagai berikut: 

H1: Jumlah dana pihak ketiga berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

alokasi pembiayaan UKM pada perbankan syariah di Indonesia. 

H2: Inflasi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan 

UKM pada perbankan syariah di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE DAN TEHNIK PENELITIAN 

A. Jenis dan  sifat Penelitian   

 Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu 

penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Seperti telah 

dijelaskan pada penelitian ini bahwa subjek penelitiannya adalah alokasi 

pembiayaan usaha kecil dan menengah pada bank syariah, maka data juga 

diambil sesuai penelitian tersebut. Data variabel dependen dari penelitian 

tersebut adalah alokasi pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

dan variabel independennya adalah jumlah dana yang dihimpun bank dari 

dana pihak ketiga dan tingkat laju inflasi. 

 Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, penelitian 

deskriptif kuantitatif merupakan penelitian bertujuan menjelaskan 

fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka, pengolahan 

statistik.
72

 

B. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
73

 Sehingga populasinya semua instrument Bank Syariah 
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di Indonesia yang terdapat dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS).
74

 

yaitu: 

a. 12 Bank Umum Syariah (BUS) 

b. 22 Unit Usaha Syariah (UUS). 

c. 163 Bank Pembiayan Rakyat Syariah (BPRS) 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.
75

 Pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan metode Purposive sampling, yang 

merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus dari 

peneliti sehingga layak dijadikan sampel.
76

 Sampel yang dipilih perlu 

diketahui terlebih dahulu karakteristiknya sehingga sampel relevan 

dengan tujuan masalah penelitian. Pengambilan sampel dengan metode 

purposive sampling, karena data-data yang diperlukan terdapat dalam 

SPS dan data tersebut lengkap (laporan keuangan tahun 2008-2013). Dari 

penjelasan populasi di atas sehingga sampel yang diambil dari seluruh 

jumlah populasi tersebut dengan jumlah 197 sampel dari tahun 2008-

2013. 
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C. Sumber Data 

Dalam penyusunan skripsi ini memerlukan data-data yang lengkap, dan dapat 

disahkan kebenarannya. Dalam penelitian ini menggunakan data: 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, 

majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan 

pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain 

sebagainya.
77

 

b. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
78

 Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji 

data sekunder yang berupa laporan keuangan tahun 2008-2013 yang 

dipublikasikan melalui situs resmi SPS Bank Indonesia. 

Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan studi 

kepustakaan, yaitu mempelajari, memahami, mencermati, membaca buku-

buku dari beberapa literatur, referensi, laporan-laporan keuangan dan 

mengidentifikasikan hal-hal yang sudah ada dan apa yang belum ada 

dalam bentuk jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 
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D. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah alokasi pembiayaan UKM,  

pembiayaan merupakan  penyediaan dana atas tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 

musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, transaksi pinjam 

meminjam dalam bentuk piutang qardh dan lain-lain. 

2. Variabel Bebas (Independen Variabel) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah dana pihak ketiga dan 

inflasi. 

E. Teknik Analisis Data 

Model analisis data yang digunakan adalah statistik dengan pendekatan 

deskriptif, dimana setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah 

melakukan analisis data. Analisis data sebagai bagian dari proses pengujian 

data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik 

kesimpulan. 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel penggunaan atau atau residual memiliki distribusi 

normal.  

 

 



 

2. Multikolinieritas  

Multikolinieritas adalah adanya lebih dari satu hubungan linier 

yang sempurna. Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada 

tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan 

variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel 

independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi 

yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel 

independen yang lain. Deteksi multikolinieritas pada suatu model 

dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu jika Variance Inflation Factor 

(VIF) tidak lebih dari 10 dan jika Tolerance tidak kurang dari 0,1, 

maka model dapat dilakatakan terbebas dari multikolinearitas.
79

 

c. Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas untuk menunjukkan nilai varian (Y-Y) 

antar nilai-nilai Y tidaklah sama atau hetero. Hal demikian sering 

terjadi pada data yang bersifat cross section, yaitu data yang dihasilkan 

pada suatu waktu dengan responden yang banyak.
80

 

Heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance 

residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki 

persamaan variance residual suatu periode pengamatan yang lain 

sehingga  dapat dikatakan model tersebut homokesdatisitas dan tidak 

terjadi heterokedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya 
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homokesdatisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar 

scatterplot model tersebut, analisisnya dapat dilihat jika: 

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 

0. 

2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 

3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola 

bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 

4. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.
81

 

d. Autokorelasi  

Autokorelasi merupakan korelasi antar anggota observasi yang 

disusun menurut aturan waktu. 
82

Hipotesis yang dibangun pengujian 

Autokorelasi adalah sebagai berikut: 

Ho: Tidak terdapat Autokorelasi 

Ha: Terdapat Autokorelasi 

Cara mudah mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan 

uji Durbin Watson. Model regresi linier berganda terbebas dari 

autokorelasi jika nilai durbin hitung terletak di daerah No 

Autocorelasi. Penentuan letak tersebut dibantu dengan table dl dan du, 

dibantu dengan nilai k (jumlah variabel independen). Aturan 

pengujiannya adalah: 

1. 0< d < 𝑑li tidak ada korelasi positif (Tolak ho) atau terdapat 

masalah autokorelasi. 
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2. dl < d <du: tidak ada korelasi positif (tidak ada) atau tidak ada 

masalah autokorelasi. 

3. 4-du < 𝑑 < 4: tidak ada korelasi negative (tolak ℎ0) atau terdapat 

masalah autokorelasi. 

4. 4-du < 𝑑 < 4 − 𝑑𝑙: tidak ada korelasi negative (tidak ada) atau 

tidak ada masalah autokorelasi. 

5. du-d< 4-du: tidak ada korelasi positif/negative (terima ℎ0) atau 

tidak ada masalah autokorelasi. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah sebuah tehnik yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan dari satu atau dua variabel bebas 

(independen) dan variabel terikat (dependen). Analisis berganda dignakan 

untuk mengetahui bagaimana variabel independen kriterium dapat 

diprediksi melalui variabel independen atau prediktor, secara simultan 

maupun parsial. 

a. Uji Determinasi R
2
 

Koefisien Determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Setiap tambahan satu variabel maka R
2
 meningkat tidak 

peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu, koefisien dalam 

penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R
2
. 



 

Nilai R
2
 akan berkisar 0 sampai 1. Apabila nilai R

2
= 1 

menunjukkan bahwa 100% total variasi diterangkan oleh varian 

persamaan regresi, atau variabel bebas mampu menerangkan variabel 

terikat. Sebesar 100% sebaliknya apabila nilai R
2
=0 menunjukkan 

bahwa tidak ada total varian yang diterangkan oleh varian bebas dari 

persamaan regresi baik X
1
 maupun X

2
. Nilai determinasi dikatakan 

baik apabila > 0,05 menunjukkan variabel bebas dapat menjelaskan 

variabel terikat dengan baik =0,05 dikatakan sedang dan < 0,5 relatif 

kurang baik. Hal ini disebabkan mungkin salah satu diantaranya adalah 

spesifikasi model yang salah yaitu pemilihan variabel yang kurang 

tepat atau pengukuran yang tidak akurat.
83

 

b. Uji Secara Simultan (F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Analisis 

varian (Uji F) untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel 

bebas yaitu X1, X2 untuk dapat atau mampu menjelaskan tingkah laku 

atau keragaman variabel tidak bebas Y. Uji global dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah semua variabel bebas memiliki koefisien regresi 

sama dengan nol. 
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c. Uji Secara parsial (T) 

 pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

statistik independen secara individual dalam menerangkan variasi 

statistik dependen. Kriteria pengujian menggunakan signifikannsi 0,05. 

cara Parsial (T). 

Digunakan untuk menguji apakah suatu veriabel bebas 

berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Pada regresi berganda 

Y= a + b1X1  + b2X2 + ⋯+ bkXk, mungkin secara bersama-sama 

pengaruh semua variavel dari X sampai X, nyata. Namun demikian 

belum tentu secara individual atau parsial seluruh dari variabel X 

sampai X berpengaruh nyata terhadap variabel terikat Y. Hipotesis 

yang digunakan adalah: 

1) H0: b1= 0 (tidak ada hubungan linier antara variabel independen 

dan variabel dependen) 

2) Ha: b1 ≠0 (ada hubugan linier antara variabel independen dan 

variabel dependen).
84
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Deskrip Objek Penelitian 

Sektor hukum perbankan di Indonesia mengalami perkembangan 

signifikan dengan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-Undang no. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hal ini 

terjadi karena di dalam kebijakan perbankan di Indonesia pasca 

diundangkannya undang-undang ini secara tegas mengakui eksistensi dari 

bank Islam (Islamic banking) atau yang lebih kita kenal dengan bank syariah. 

Pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No.7 

tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 

1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil 

atau bank syariah. 

Perkembangan perbankan terus meningkat semakin baik, sampai 

dengan desember 2013 jumlah perbankan syariah telah mencapai 12 BUS 

(Bank Umum Syariah) dengan jumlah kantor 1.998, 22 UUS (Unit Usaha 

Syariah) dengan jumlah kantor 590, dan 163 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah) dengan jumlah kantor 402 yang tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia.
85

semakin besar dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat 

maka semakin besar kemungkinan bank tersebut dapat memberikan 

pembiayaan dan ini berarti semakin besar kemungkinan bank tersebut 

memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun oleh 
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bank maka semakin kecil pula bank memberikan pembiayaan dan semakin 

kecil pendapatan bank tersebut. Dana yang dihimpun dari masyarakat luas 

disebut dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang disalurkan oleh bank 

salah satunya pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM). Inflasi juga 

berpengaruh terhadap UKM, karena jika terjadi suatu inflasi maka bunga bank 

akan naik. Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan uang yang beredar 

dan oleh harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga dimasa 

yang akan mendatang. 

B. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, 

merupakan ukuran untuk melihat apakah variabel terdistribusi secara normal 

atau tidak.
86

 Analisis statistik deskriptif dilakukan pada populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu perbankan syariah di Indonesia selama 

tahun 2008 sampai dengan 2013. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah alokasi pembiayaan UKM, sedangkan variabel independennya adalah 

Dana Pihak Ketiga dan Inflasi.  

Tabel 1.8 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

(jumlah Sampel, Minimum, Maximum, Mean, dan Standar Deviasi) 

Variabel N Statistic  Minimum Maximum Mean Standar 

Deviasi 

UKM 6 13,24 13,47 13,3533 0,08892 

DPK 6 17,45 19,05 18,3133 0,61808 

Inflasi 6 0,03 0,11 0,0621 0,03164 

Sumber: Data dioleh 
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Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 1.8 di atas menunjukkan bahwa 

terdapat 6 jumlah sampel (N) pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Pada variabel 

alokasi pembiayaan UKM menunjukkan jarak data yang cukup jauh, yaitu nilai 

terkecil (minimum) sebesar 13,24 dan nilai terbesar (maximum) sebesar 13,47. 

UKM mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 13,3533 dan memiliki stanndar 

deviasi sebesar 0,08892. 

Variabel Dana Pihak Ketiga menunjukkan data yang cukup jauh, yaitu nilai 

terkecil (minimum) sebesar 17,45  dan nilai terbesar (maximum) sebesar 19,05. 

DPK mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 18,3133 dan memiliki standar 

deviasi sebesar 0,61808. 

Variabel Inflasi menunjukkan jarak data yang cukup jauh, yaitu nilai terkecil 

(minimum) sebesar 0,03 dan nilai terbesar (maximum) 0,11. Inflasi mempunyai 

nilai rata-rata (mean) sebesar 0,0621 dan standar deviasi sebesar 0,03164.   

C. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dengan model regresi linier berganda harus menghindari 

adanya penyimpangan asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini 

dimaksudkan agar variabel jumlah Dana Pihak Ketiga dan Inflasi menjadi 

estimator atas variabel alokasi pembiayaan UKM. Apabila tidak ada gejala 

asumsi klasik yaitu autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan 

normalitas dalam pengujian hipotesis dengan model yang digunakan, maka 

diharapkan dapat menghasilkan suatu model yang baik sehingga hasil 

analisisnya juga baik. 

1. Uji Normalitas 



 

Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang 

berdistribusi normal. Pengujian normalitas adalah pengujian tentang 

kenormalan distribusi data. Untuk mengetahui bentuk kenormalan 

distribusi data salah satu cara yang dapat kita gunakan yaitu grafik 

distribusi dengan ketentuan, data distribusi secara normal akan mengikuti 

pola distribusi normal dimana bentuk grafiknya mengikuti bentuk lonceng. 

Hasil pengujian untuk membuktikan distribusi normal pada seluruh 

variabel dapat dicermati pada grafik distribusi berikut: 

Gambar 1.4 

Hasil Uji Normalitas 

 



 

Dari grafik Histogram di atas, bahwa grafik tersebut  

mendeskripsikan bahwa data mendekati normal dimana grafiknya 

membentuk lonceng. 

2. Uji Multikolenieritas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel 

bebas atau tidak. Uji multikolenieritas dapat dilihat dari Variance Inflation 

Faktor (VIF) dari nilai Tolerance (TOL) dari masing-masing variabel 

bebas terdapat variabel terikatnya. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan 

tolerance lebih dari 0,10 maka model dinyatakan tidak mengandung 

multikolenieritas. Hasil uji multikolenieritas (Uji VIF) dapat dilihat pada 

tabel 4.3 di bawah ini: 

Tabel 1.9 

Hasil Uji Multikolenieritas 

(Uji VIF) 

 

Veriabel Independen 

 

Tolerance 

 

VIF 

 

DPK 

 

0,931 

 

1,074 

 

Inflasi 

 

0,931 

 

1,074 

 Sumber: Data diolah 

Hasil uji multikolenieritas (Uji VIF) pada tabel 1.9 menunjukkan 

bahwa nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10 yang 

berarti bahwa model regresi dinyatakan tidak mengandung 

multikolenieritas. 



 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi yang baik adalah varian residualnya bersifat 

homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu 

periode pengamatan ke periode pengamatan lain. Model regresi yang baik 

adalah model regresi yang memiliki persamaan variance residual suatu 

periode pengamatan dengan periode pengamatan lain sehingga dapat 

dikatan model tersebut homokesdatisitas dan tidak terjadi 

heterokedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya homokesdatisitas pada 

suatu model dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut, 

analisisnya dapat dilihat juga: 

a) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 

0. 

b) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 

Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola 

bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 

c) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola. 

Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 1.5 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa penyebaran nilai-nilai residual 

di atas dan sekitar angka 0, dan terlihat plot yang terpancar dan tidak 

mengumpul di atas saja tetapi menyebar di bawah juga. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada 

periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Autokorelasi dapat dideteksi 

dengan menggunkan nilai Durbin Witson dengan criteria jika: 

a. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 



 

b. Angka D-W diantara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

c. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negativ.  

Tabel 2.0 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square Durbin Watson 

 

1 

 

0,995
a 

 

0,990 

 

1.813 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tebel di atas terlihat bahwa nilai Durbin-Watson 

sebesar 1.813. Maka dapat di simpulkan bahwa tidak ada autokorelasi 

karena Durbin-Watson di antara -2dan +2. 

D. Analisis Regresi Berganda  

Analisis pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi terhadap alokasi 

pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada Perbankan Syariah di 

Indonesia dapat dilihat dari anlisis ragresi berganda. Analisis regresi linier 

berganda adalah sebuah tehnik yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

dari satu atau dua variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). 

Analisis berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen 

kriterium dapat di prediksi melalui variabel independen atau prediktor, secara 

parsial maupun simultan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 2.1 

Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda 

 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficiants 

Standardized 

Coefficients 

T Sig Collinearity 

Statistics 

 

B 

Std. 

Error 

Beta   Tolerance VIF 

 

(constant) 

 

10,680 

 

0,157 

  

68,093 

 

0,000 

  

 

DPK 

 

0,145 

 

0,008 

 

1,010 

 

17,310 

 

0,000 

 

0,931 

 

1,074 

 

Inflasi 

 

0,184 

 

0,164 

 

0,066 

 

1,124 

 

0,343 

 

0,931 

 

1,074 

Sumber: Data diolah 

Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 2.1 di atas. 

Berdasarkan hasil analisis regresi seperti tertera pada ringkasan tabel di atas 

diperoleh persamaan model regresi yaitu:  

Usaha Kecil dan Menengah = 10,680 + 0,145 DPK+ 0,184 Inflasi. 

1. Uji Determinasi 

Koefisien Determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Setiap 

tambahan satu variabel maka R
2
 meningkat tidak peduli apakah variabel 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. 

Oleh karena itu, koefisien dalam penelitian ini menggunakan nilai 

Adjusted R
2
. Hasil uji determinasi dapa dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.2 

Hasil Uji Determinasi 

 R R Adjusted R Std. Error of the Durbin-Watson 



 

Model Square Square Estimate 

1 0,995
a
 0,990 0,984 0,01120 1,813 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan hasil perhitungan uji determinasi yang tampak pada 

tabel 2.2 di atas, besarnya koefisien determinasi atau adjusted R
2
 adalah 

0,984 hal ini berarti 98,4% variasi alokasi pembiayaan UKM dapat 

dijelaskan oleh variasi dari dua variabel independen DPK dan Inflasi. 

Sedangkan sisanya (100%-98,4% = 1,6%) dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam model. 

2. Uji Hipotesis Secara Simultan 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Tabel 2.3 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

 

Model Sum of Squares DF Mean Square F Sig. 

1 Regression 0,039 2 0,020 156,102 0,001
a 

Residual 0,000 3 0,000   

Total 0,040 5    
 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan hasil penelitian uji F pada tabel 2.3 diperoleh F hitung 

= 156,102 dengan nilai signifikansi 0,001
 
< 0,05 karena probabilitasnya 

jauh lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

jumlah dana pihak ketiga dan variabel inflasi bersama-sama (simultan) 

mempengaruhi variabel  alokasi pembiayaan UKM. 

 



 

3. Uji Hipotesis Secara Parsial 

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara parsial 

jumlah DPK dan Inflasi terhadap alokasi pembiayaan UKM. Uji secara 

parsial (T) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

statistik independen secara individual dalam menerangkan variasi statistik 

dependen. Kriteria pengujian menggunakan signifikan 0,05. Berikut ini 

merupakan hasil uji  t dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.4 

Hasil Uji Secara Parsial 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coeficients 

Unstandardized 

Coeficients 

 

T 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

UKM 10,680 0,157  68,093 0,000 

DPK 0,145 0,08 1,010 17,310 0,000 

Inflasi 0,184 0,164 0,066 1,124 0,343 

Sumber: Data diolah  

Berdasarkan tabel di atas, dari kedua variabel indevenden yang 

dimasukkan ke dalam model regeresi. Variabel jumlah dana pihak ketiga 

berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM hal ini 

dilihat dari signifikan pendapatan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil 

dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Dan dapat juga dilihat 

dari t hitung  sebesar 17,310 yang berarti t hitung  lebih besar dari t tabel yaitu 

1,9721. sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan  

 



 

terhadap alokasi pembiayaan UKM karena tingkat signifikansinya sebesar 

0,343 yang berarti  lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan 

(0,05). Dan nilai t hitung nya sebesar 1,124 hal ini menunjukkan bahwa t 

hitung lebih kecil dibanding t tabel (1,9721).  

E. Pembahasan  

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dari kedua variabel yaitu 

jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Inflasi dari hasil uji F diperoleh F 

hitung = 156,102 dengan nilai signifikansi = 0,001< 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel jumlah DPK dan inflasi bersama-sama 

mempunyai pengaruh simultan terhadap variabel alokasi pembiayaan UKM 

yang signifikan. Dan berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh R-Square 

sebesar 0,984 yang berarti bahwa kontribusi jumlah DPK dan Inflasi secara 

simultan berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UKM sebesar 98,4%. 

Namun secara parsialnya ternyata jumlah DPK berpengaruh signifikan 

terhadap alokasi pembiayaan UKM sedangkan Inflasi tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM. 

Secara parsial dari hasil uji t berdasarkan tabel 4.9 di atas, dari kedua 

variabel indevenden yang dimasukkan ke dalam model regeresi. Variabel 

jumlah dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi 

pembiayaan UKM hal ini dilihat dari signifikan pendapatan sebesar 0,000 

yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. 

Dan dapat juga dilihat dari t hitung  sebesar 17,310 yang berarti t hitung  lebih 

besar dari t tabel yaitu 1,9721. Sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh 



 

secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM karena tingkat 

signifikansinya sebesar 0,343 yang berarti  lebih besar dari tingkat signifikan 

yang digunakan (0,05). Dan nilai t hitungnya sebesar 1,124 hal ini 

menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil dibanding t tabel (1,9721). Akan 

tetapi berbeda dengan hipotesis yang diajukan yaitu variabel Inflasi 

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM, 

maka dapat disimpulkan berarti Inflasi tidak berpengaruh terhadap alokasi 

pembiayaan UKM.  

Adapun secara parsial analisis pembahasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Alokasi 

Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

Dana pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat 

kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, 

tabungan, deposito atau yang dipersamakan dengan itu. Perbankan syariah 

dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk titipan 

(wadiah), partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (non 

guaranteed account) dan investasi khusus. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh jumlah DPK 

terhadap alokasi pembiayaan UKM  pada tabel 4.9 diperoleh t hitung 

sebesar  17,310 dengan nilai signifikan 0,000. Karena nilai signifikan 

0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel alokasi pembiayaan 

UKM dipengaruhi secara positif dan signifikansi oleh jumlah DPK, hal 



 

tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu jumlah dana pihak 

ketiga berpengaruh positif secara signifikan terhadap UKM maka dapat 

disimpulkan H1 diterima, yang artinya jumlah DPK berpengaruh positif 

terhadap alokasi pembiayaan UKM. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Cahya Masturina Citra bahwa DPK berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UKM. Hasil penelitian 

menyatakan DPK berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UKM 

alasannya semakin banyaknya dana yang dihimpun oleh bank maka, 

semakin banyak pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan oleh bank 

kepada masyarakat.
87

 

2. Pengaruh Inflasi terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) 

Menurut pakar ekonomi Islam yaitu Taqiuddin Ahmad ibn Al-

Maqrizi (1364M-1441M), yang merupakan salah satu murid dari Ibn 

Khaldun, menggolongkan inflasi berdasarkan dalam penyebabnya 

digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: Natural Inflastion dan Human 

Eror Inflation. 

Natural Inflation diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, dimana 

orang tidak mempunyai kendali. Ibn al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi 

ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat (AS) 
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atau naiknya permintaan Agregat (AD). Maka Natural Inflation akan dapat 

dibedakan berdasarkan penyebabnya seperti : Akibat dari turunnya tingkat 

produksi (Agregat Supply) karena terjadinya peceklik atau perang. Salah 

satu terjadinya peceklik di Indonesia pada tahunpenelitian ini yaitu 

ditengarai disebabkan oleh tidak terpenuhnya hak-hak dasar masyarakat, 

antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan. 

Masyarakat tengarai kebanyakan sebagai nelayan dan disana belum ada 

tempat pelelangan ikan (TPI). Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa 

menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga yang jauh 

di bawah harga pasaran. Selain itu adanya kenaikan BBM yang merupakan 

beban bagi nelayan, melihat tingginya ketergantungan mereka terutama 

pada jenis solar. Nelayan membeli harga solar Rp.25.000-27.000, karena 

tergantung pada tingkat agen di lapangan. Semakin banyak agennya maka 

semakin tinggilah harga solar sampai ke tangan nelayan, akan tetapi 

pendapatan nelayan sehari-hari kadang lebih rendah dari harga solar 

tersebut.  

Hal ini pernah terjadi pula pada masa pemerintahan khalifah Umar 

Ibn Khatab yaitu pada saat peceklik yang mengakibatkan kelangkaan 

gandum, pada akhirnya beliau melakukan impor gandum dari pusat Mesir 

sehingga penawaran agregat (AS) barang dipasar kembali naik yang 

kemudian berakibat turunnya tingkat harga-harga. 

Jadi infalsi yang terjadi karena sebab-sebab ilmiah, atau murni 

karena tarikan permintaan atau penawaran, maka pemerintah tidak perlu 



 

khawatir. Karena solusi yang dapat dilakukan adalah dengan 

menstabilkan, baik permintaan agregat maupun penawaran agregat pada 

kondisi semula sebelum terjadinya kenaikan harga atau infasi. 

 Sedangkan penyebab kedua adalah Human Eror Inflasi. Inflasi ini 

diakibatkan oleh kesalahan manusia itu sendiri, sesuai dengan yang 

terdapat pada Qs. Ar-Rum: 4 

                            

Artinya : “ Dalam beberapa tahun lagi[1164]. bagi Allah-lah urusan 

sebelum dan sesudah (mereka menang). dan di hari (kemenangan bangsa 

Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, Ialah antara tiga 

sampai sembilan tahun. waktu antara kekalahan bangsa Rumawi (tahun 

614-615) dengan kemenangannya (tahun 622 M.) bangsa Rumawi adalah 

kira-kira tujuh tahun.” 

Human Eror Inflation dapat dikelompokkan menurut penyebabnya sebagai 

berikut : 

a. Korupsi dan administrasi yang buruk akan menaikkan harga jual pada 

produksinya untuk menutupi biaya-biaya “siluman” yang telah mereka 

keluarkan tersebut. Hal ini tentu akan menambah biaya produksi dari 

produsen dan berakibat pada kenaikan harga. Jika menggunakan 

pendekatan pada permintaan agregat (AD) dan penawaran agregat 

(AS). Salahsatu korupsi yang terjadi di Indonesia yaitu di Provinsi 



 

Banten mencapai 209 miliar rupiah dengan jumlah kasus kurang dari 

10. Maka korupsi dan administrasi yang buruk akan menyebabkan 

kontraksi pada kurva penawaran agregat, yang menyebabkan 

terjadinya kenaikan harga.  

b. Pajak yang berlebihan, efek yang ditimbulkan pajak yang berlebihan 

akan menimbulkan pengenaan pajak yang berlebihan pada 

perekonomian akan memberikan pengaruh yang sama dengan 

pengaruh yang ditimbulkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk, 

yaitu terjadinya kontraksi pada kurva penawaran agregat. Target 

penerimaan pajak yang dipatok oleh pemerintah dalam anggaran 

pendapatan belanja Negara (APBN) tahun 2013 sebesar Rp 6.160 

triliun dinilai berlebihan. Karena Dasar Hukum Pasal 18 ayat (2) dan 

ayat (4) tentang Pengampunan pajak yaitu pajak normal dari 5%-30% 

dari penghasilan. Pajak yang berlebihan akan mengakibatkan pada 

Efficiency loss atau dead weight loss. Ini termasuk masalah pula dalam 

perekonomian di Indonesia, terutama pasca penerapan otonomi daerah 

memiliki kebijakan tersendiri dalam menggali sektor-sektor yang dapat 

dijadikan sebagai objek untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Inflasi merupakan indikator pergerakan harga-harga barang dan 

jasa secara umum, yang secara bersamaan juga berkaitan dengan 

kemampuan daya beli. Inflasi mencerminkan stabilitas harga, semakin 

rendah nilai suatu inflasi berarti semakin besar adanya kecenderungan 

kearah stabilitas harga. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial 



 

pengaruh Inflasi terhadap alokasi pembiayaan UKM pada tabel 4.9 di atas, 

diperoleh t hitung sebesar 1,124 dengan nilai signifikansinya sebesar 

0,343. Karena tingkat signifikannya sebesar 0,343 yang berarti  lebih besar 

dari tingkat signifikan yang digunakan (0,05). Dan nilai t hitung nya 

sebesar 1,124 hal ini menunjukkan bahwa T hitung lebih kecil dibanding t 

tabel (1,9721). 

Hipotesis yang diajukan peneliti bahwa Inflasi berpengaruh negatif 

secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM, tetapi hipotesis 

tersebut tidak sama dengan hasil penelitian uji t. Hasil dari uji t 

menyatakan Inflasi tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UKM, 

alasannya jika terjadi inflasi maka bunga bank akan naik, maka 

berpengaruh kepada penyaluran pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank 

yaitu salah satunya pembiayaan UKM. Walaupun terjadi inflasi di 

Indonesia selama periode penelitian tidak akan mempengaruhi total 

pembiayaan, dan pembiayaan yang diberikan oleh bank malah semakin 

meningkat, artinya walaupun terjadi inflasi dan  masyarakat sangat 

membutuhkan dana untuk membuka suatu usaha maka, masyarakat tetap 

melakukan pembiayaan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Cahya Masturina Citra dan Mufqi Firaldi yang menyatakan 



 

bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan yang diberikan oleh 

bank.
88
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 BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan antara lain: 

1. Jumlah dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap alokasi 

pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM). Karena semakin 

banyaknya dana yang dihimpun oleh bank maka, semakin banyak 

pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan oleh bank kepada 

masyarakat.  

2. Inflasi tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan usaha kecil dan 

menengah (UKM). Karena walaupun terjadi tingkatan inflasi yang 

berubah-ubah di Indonesia selama periode penelitian tidak akan 

mempengaruhi jumlah pembiayaan, dan pembiayaan yang diberikan oleh 

bank malah semakin meningkat, artinya walaupun terjadi inflasi dan 

masyarakat sangat membutuhkan dana untuk membuka suatu usaha maka, 

masyarakat tetap melakukan pembiayaan. 

B. Saran 

1. Pihak perbankan yaitu bank-bank syariah yang menyuplai dana kepada 

UKM diharapkan dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk 

menciptakan kondisi moneter yang baik. Fungsi intermediasi bank syariah 

harus dilakukan sebagaimana mestinya. Bank-bank syariah diharapkan 

untuk lebih giat lagi dalam menghimpun dana dari pihak ketiga dengan 

berbagai strategi yang dapat digunakan. Seperti telah diketahui dari 



 

penelitian di atas yaitu jika jumlah penghimpunan dana semakin besar 

maka alokasi pembiayaan UKM juga semakin besar. 

2. Jika pemerintah ingin mengembangkan sektor riil melalui pengembangan 

UKM maka pemerintah harus menjaga faktor-faktor yang mempengaruhi 

alokasi UKM. Inflasi yang saat ini baik harus dijaga dengan 

mempertahankan segala hal yang dapat mempengaruhi perubahan dari 

tingkat inflasi tersebut sehingga pengembangan UKM akan dapat lebih 

berkembang lagi untuk tahun kedepannya. 
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Lampiran 3 

Bulan Tahun  Tingkat Inflasi  

Desember 2013  8.38 %  

Nopember 2013  8.37 %  

Oktober 2013  8.32 %  

September 2013  8.40 %  

Agustus 2013  8.79 %  

Juli 2013  8.61 %  

Juni 2013  5.90 %  

Mei 2013  5.47 %  

April 2013  5.57 %  

Maret 2013  5.90 %  

Februari 2013  5.31 %  

Januari 2013  4.57 %  

Desember 2012  4.30 %  

Nopember 2012  4.32 %  

Oktober 2012  4.61 %  

September 2012  4.31 %  

Agustus 2012  4.58 %  

Juli 2012  4.56 %  

Juni 2012  4.53 %  

Mei 2012  4.45 %  

April 2012  4.50 %  

Maret 2012  3.97 %  

Februari 2012  3.56 %  

Januari 2012  3.65 %  

Desember 2011  3.79 %  

Nopember 2011  4.15 %  

Oktober 2011  4.42 %  

September 2011  4.61 %  

Agustus 2011  4.79 %  

Juli 2011  4.61 %  

Juni 2011  5.54 %  

Mei 2011  5.98 %  

April 2011  6.16 %  

Maret 2011  6.65 %  

Februari 2011  6.84 %  



 

Januari 2011  7.02 %  

Desember 2010  6.96 %  

Nopember 2010  6.33 %  

Oktober 2010  5.67 %  

September 2010  5.80 %  

Agustus 2010  6.44 %  

Juli 2010  6.22 %  

Juni 2010  5.05 %  

Mei 2010  4.16 %  

April 2010  3.91 %  

Maret 2010  3.43 %  

Februari 2010  3.81 %  

Januari 2010  3.72 %  

Desember 2009  2.78 %  

Nopember 2009  2.41 %  

Oktober 2009  2.57 %  

September 2009  2.83 %  

Agustus 2009  2.75 %  

Juli 2009  2.71 %  

Juni 2009  3.65 %  

Mei 2009  6.04 %  

April 2009  7.31 %  

Maret 2009  7.92 %  

Februari 2009  8.60 %  

Januari 2009  9.17 %  

Desember 2008  11.06 %  

 

 

  



 

Lampiran 4 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Ln_Y 6 13.24 13.47 13.3533 .03630 .08892 

Ln_X1 6 17.45 19.05 18.3133 .25233 .61808 

x2 6 .03 .11 .0621 .01292 .03164 

Valid N 

(listwise) 
6 

     

 

 

2. Uji Regresi Linier Berganda 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 x2, Ln_X1
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Ln_Y  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .995
a
 .990 .984 .01120 

a. Predictors: (Constant), x2, Ln_X1  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANOVA
b 

 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .039 2 .020 156.102 .001
a
 

Residual .000 3 .000   

Total .040 5    

a. Predictors: (Constant), x2, Ln_X1    

b. Dependent Variable: Ln_Y     

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.680 .157  68.093 .000 

Ln_X1 .145 .008 1.010 17.310 .000 

x2 .184 .164 .066 1.124 .343 

a. Dependent Variable: Ln_Y     

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model 

Dimen

sion Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) Ln_X1 x2 

1 1 2.874 1.000 .00 .00 .02 

2 .126 4.775 .00 .00 .90 

3 .000 81.422 1.00 1.00 .09 

a. Dependent Variable: Ln_Y    

 

 

 

 



 

 

Residuals Statistics
a 

 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 13.2368 13.4644 13.3533 .08850 6 

Std. Predicted Value -1.317 1.255 .000 1.000 6 

Standard Error of 

Predicted Value 
.005 .010 .008 .002 6 

Adjusted Predicted Value 13.2187 13.4533 13.3465 .09335 6 

Residual -.01388 .00761 .00000 .00867 6 

Std. Residual -1.239 .680 .000 .775 6 

Stud. Residual -1.372 1.182 .193 1.031 6 

Deleted Residual -.01701 .02301 .00681 .01702 6 

Stud. Deleted Residual -1.835 1.320 .116 1.177 6 

Mahal. Distance .087 3.410 1.667 1.314 6 

Cook's Distance .053 1.025 .457 .437 6 

Centered Leverage Value .017 .682 .333 .263 6 

a. Dependent Variable: Ln_Y     

 

3. Uji Asumsi Klasik 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 10.680 .157  68.093 .000   

Ln_X1 .145 .008 1.010 17.310 .000 .931 1.074 

x2 .184 .164 .066 1.124 .343 .931 1.074 

a. Dependent Variable: Ln_Y       

 



 

 



 

 

  

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .995
a
 .990 .984 .01120 1.813 

a. Predictors: (Constant), x2, Ln_X1   

b. Dependent Variable: Ln_Y   

 

 

 

 

 



 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  Unstandardiz

ed Residual 

N 6 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .00867484 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .312 

Positive .190 

Negative -.312 

Kolmogorov-Smirnov Z .764 

Asymp. Sig. (2-tailed) .604 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

 

  



 

Lampiran 7 

 

Jumlah DPK, Inflasi dan UKM 

BUS, UUS dan BPRS pada Tahun 2008-2013 

Tahun DPK UKM Inflasi 

BUS dan UUS BPRS 

2008 36.852 975.815 561.841 11,06% 

2009 52.271 1.250.603 587.979 2,78% 

2010 76.036 1.603.778 610.405 6,96% 

2011 115.415 2.095.333 646.475 3,79% 

2012 147.512 2.937.802 678.415 4,30% 

2013 183.534 3.666.174 706.328 8,39% 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 

 


