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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Siswati (2013) dengan judul “Analisis 

Penyaluran Dana Bank Syariah” dengan tujuan mendiskripsikan karakteristik 

Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Sertifikat Wadiah 

Bank Indonesia (SWBI), dan penyaluran dana pada Bank Syariah Mega 

Indonesia. Serta untuk menganalisis pengaruh DPK, NPF, dan bonus SWBI 

secara simultan maupun parsial terhadap penyaluran dana yang diberikan oleh 

Bank Syariah Mega Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DPK, 

NPF, dan bonus SWBI berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran dana 

yang dilakukan oleh Bank Syariah Mega Indonesia sebesar 99,2% dan sisanya 

0,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Secara parsial DPK berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyaluran dana Bank Syariah Mega Indonesia sebesar 

98,65%, sedangkan NPF dan bonus SWBI tidak signifikan berpengaruh secara 

parsial terhadap penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Mega 

Indonesia. 

Dalam penelitian Reswanda & Wahyu (2012) dengan judul “Pengaruh 

Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, dan Non 

Performing Financing Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada PT.BPRS Lantabur 

Jombang”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rewanda & Wahyu adalah
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untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh DPK, CAR dan NPF terhadap 

penyaluran pembiayaan pada PT. BPRS Lantabur Jombang. Hasil penelitian 

diperoleh hasil DPK dan FDR berpengaruh signifikan terhadap penyaluran 

pembiayaan pada PT. BPRS Lantabur Jombang, sedangkan CAR dan NPF tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penyeluran pembiayaan BPRS Lantabur 

Jombang. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Khatimah  (2009) dengan judul 

penelitian “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana 

Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kebijakan Akselerasi 

Perbankan Syariah Tahun 2007/2008”. Tujuan dari penelitian tersebut untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana perbankan syariah 

sebelum dan sesudah akselerasi serta mengetahui besar pengaruh dan perbedaan 

yang signifikan dari faktor-faktor tersebut saat sesudah dan sebelum akselerasi 

perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil uji t DPK memiliki 

nilai signifikan sedangkan NPF dan SWBI tidak memiliki nilai signifikan 

terhadap fluktuasi pembiayaan bank syariah. Sebelum kebijakan akselerasi 

perbankan syariah dilakukan, pembiayaan perbankan syariah lebih cepat jika 

dibandingkan dengan setelah kebijakan akselerasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Qolby (2013) dengan judul “Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 

Tahun 2007-2013”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam jangka 

panjang secara statistik  DPK, SWBI dan ROA berpengaruh  positif dan 
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signifikan terhadap pembiayaan. Dalam jangka pendek secara statistik ROA tidak 

berpengaruh terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.  

Penelitian dilakukan oleh Rahmayanti (2005) yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Aset Bank Syariah dan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Oleh 

Bank-bank Umum Syariah di Sumatera Utara”. Tujuan dari penelitian tersebut 

adalah menganalisa pengaruh total aset dan persentase bagi hasil terhadap 

pembiayaan pada Bank Umum Syariah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel total aset dan persentase bagi hasil 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Umum 

Syariah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. 

Terdapat relevansi antara penelitian yang dilakukan sekarang dengan 

penelitian terdahulu, dimana penelitian yang sekarang merupakan kombinassi dari 

penelitian terdahulu, menggunakan 4 variabel independent, diantaranya yaitu 

Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit 

Ratio (FDR), dan jumlah total aset untuk mengetahui tingkat pembiayaan, 

penelitian ini tidak hanya memfokuskan satu objek lembaga keuangan bank akan 

tetapi Bank Umum Syariah di Indonesia sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan melalui metode purposive sampling. Sedangkan penelitian terdahulu 

lebih memfokuskan pada satu objek lembaga keuangan bank dan bukan bank serta 

Bank Umum Syariah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. 
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B. Landasan Teori 

1. Bank Islam 

Menurut Muhamad  (2002) untuk menghindari pengoperasian bank 

dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah. Dengan 

kata lain, Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan 

pertentangan antara bunga bank dengan riba. Keberadaan perbankan Islam sendiri 

ditanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-undang 

Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-undang Nomor 10 

Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank 

Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi 

dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan 

syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank. Sehingga, dengan adanya Bank 

Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi 

masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam. 

2. Pembiayaan  

Muhamad (2002)  menjelaskan bahwa dua fungsi utama bank syariah 

adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang 

dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang 

membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik 

pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islami adalah 

pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah. Praktik syirkah ini terkemas 

dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan 
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musyarakah. Jenis pembiayaan lainnya terkemas dalam pembiayaan berakad / 

sistem jual beli, yaitu pembiayaan murabahah, bai as-salam dan bai istisna’. 

Dalam Antonio  (2001)  menurut sifat penggunaanya, pembiayaan dapat 

dibagi menjadi dua hal berikut yaitu: 1. Pembiayaan Produktif; 2. Pembiayaan 

Konsumtif. Sedangkan pembiayaan menurut keperluannya terbagi lagi menjadi 

dua bagian yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. 

3. Teori Penawaran Uang 

Bagi perbankan syariah penyaluran dana atau pembiayaan kepada 

masyarakat dapat diartikan sebagai penawaran uang. Dalam teori moneter, 

penawaran uang atau jumlah uang yang beredar dimasyarakat ditentukan oleh 

pemerintah, bank sentral, bank umum, dan masyarakat itu sendiri (Nopirin, 1992). 

Sedangkan menurut Keynes, penawaran uang kepada masyarakat sepenuhnya 

ditentukan oleh bank sentral dan tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Akibatnya 

kurva penawaran uang menurut Keynes dalam jangka pendek berbentuk lurus 

vertikal. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Keseimbangan Penawaran Uang Dan Permintaan Uang Keynes  
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Dimana : 

r     : Suku bunga 

Rp : Rupiah 

Ms : Penawaran uang 

Md : Permintaan uang 

Sementara itu permintaan uang menurut Keynes, dilihat dari motif 

memegang uang yakni untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. 

4. Dana Pihak Ketiga  

Menurut Abdullah (2013) sumber dana bank atau dari mana bank 

mendapatkan dana untuk keperluan operasionalnya dibedakan menjadi 3 sumber, 

yaitu; dana berasal dari modal sendiri (Dana Pihak I), dana pinjaman dari bank 

luar (Dana Pihak II), dana dari masyarakat (Dana Pihak III). Dana yang dihimpun 

dari masyarakat merupakan dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank yaitu 

bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank (Abdullah, 

2013) 

Dana pihak ketiga (DPK) dibutuhkan suatu bank dalam menjalankan 

operasinya. Bank dapat memanfaatkan DPK untuk ditempatkan pada pos-pos 

yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya dalam bentuk 

pembiayaan. Pertumbuhan DPK akan mengakibatkan pertumbuhan pembiayaan 

yang pada akhirnya pendapatan bank akan bertambah. Jumlah DPK yang 

diperoleh bank memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. Sehingga 

jika DPK meningkat maka penyaluran pembiayaan akan meningkat atau 
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sebaliknya, jika DPK turun maka penyaluran pembiayaan juga akan turun 

(Kuncoro & Suhardjono, 2002) 

Penelitian yang dilakukan oleh Siswati (2013) menyatakan bahwa, 

semakin meningkat DPK akan meningkatkan penyaluran dana kepada 

masyarakat, semakin menurun DPK akan menurunkan penyaluran dana kepada 

masyarakat, dengan demikian menunjukkan bahwa DPK mempengaruhi 

penyaluran dana yang dilakukan oleh bank. 

5. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Menurut  Abdullah (2013)  standar kecukupan modal yang sering disebut 

dengan CAR (Capital Adequacy Ratio) atau Kebutuhan Penyediaan Modal 

Minimum (KPMM)  merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh bank. Rasio 

kecukupan modal atau CAR merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah 

modal bank dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Melalui rasio ini akan 

diketahui kemampuan menyanggah aktiva bank terutama dalam pembiayaan yang 

disalurkan serta berapa modal minimal yang harus dicapai bank apabila Bank 

Sentral Menetapkan standar CAR tertentu dan bank memiliki sejumlah ATMR. 

Untuk standar minimal CAR bank yang ada di Indonesia yaitu sebesar 8%.  

Keterkaitan antara CAR dengan pembiayaan yaitu CAR memiliki 

pengaruh terhadap pembiayaan, karena jika CAR tinggi maka akan meningkatkan 

sumber daya finansial untuk perkembangan usaha suatu bank, dan mengantisipasi 

kerugian yang akan diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Jumlah CAR yang 

tinggi akan membuat kepercayaan diri pada bank dalam melakukan penyaluran 
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pembiayaan. Sehinggga apabila kecukupan modal yang dimiliki oleh suatu bank 

tinggi maka pembiayaan yang disalurkan akan meningkat (Yuwono & Meiranto, 

2012). 

6. Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang membandingkan 

antara pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank dengan pihak ketiga yang 

berhasil dikerahkan oleh bank (Muhamad, 2002). Dengan kata lain FDR 

merupakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan 

nasabah deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya. FDR yang dimiliki oleh bank minimal sebesar 75% dan 

tidak boleh melebihi 110%. Dengan rasio FDR diantara tingkatan tersebut 

menandakan bahwa bank syariah mampu menjalankan fungsi intermediasinya 

dengan baik.  Akan tetapi semakin tinggi rasio FDR semakin rendah kemampuan 

likuiditas suatu bank. Hal ini dikarenakan bahwa penyaluran pembiayaan 

merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus 

sebagai kontribusi pendapatan terbesar bagi bank.  

Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, maka semakin liquid suatu 

bank, karena seluruh dana yang berhasil ditimbun telah disalurkan dalam bentuk 

pembiayaan, dengan adanya dana yang disalurkan tersebut tidak terdapat 

kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau untuk diinvestasikan (Reswanda & 

Wahyu, 2012). Sehingga Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki pengaruh 

terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.  
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7. Total Aset 

Menurut Taswan (2013) Aset merupakan manfaat ekonomi yang 

dinyatakan untuk sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan, yang 

meliputi barang dan hak-hak yang memberikan manfaat di masa yang akan datang 

dan didapat dari transaksi-transaksi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Aset 

terbagi menjadi 2 yaitu : aset lancar dan aset tetap (Kurniawanti, 2014). Semakin 

tinggi aset yang dimiliki oleh  suatu bank maka semakin besar pula pembiayaan 

yang disalurkan oleh bank tersebut. sehingga keterkaitan total aset terhadap 

pembiayaan yaitu, total aset memiliki pengaruh terhadap pembiayaan yang 

disalurkan oleh Bank Umum Syariah (Rahmayanti, 2005). 

Berdasarkan telaah pustaka diatas kemudian diperkuat dengan penelitian 

terdahulu, diduga bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan total aset berpengaruh terhadap 

pembiayaan. Maka, secara sederhana kerangka pemikiran dirumuskan 

sebagaimana gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran 
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Dari kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak 

Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan, karena dana yang 

dihimpun dari masyarakat yaitu berupa gito, tabungan dan deporito merupakan 

sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, semakin banyak dana 

yang dihimpun, maka dana yang disalurkan kepada masyarakat pun juga semakin 

besar (Siswati, 2013). Capital Adequacy Ratio (CAR) juga mempengaruhi jumlah 

pembiayaan yang disalurkan, semakin tinggi CAR yang dimiliki oleh suatu bank 

maka bank akan lebih berani dalam memperbanyak jumlah penyaluran 

pembiayaan (Reswanda & Wahyu, 2012). Financing to Deposit Ratio (FDR) 

mempengaruhi penyaluran pembiayaan suatu perbankan, karena semakin banyak 

pembiayaan yang disalurkan, maka semakin liquid suatu bank dan seluruh dana 

yang berhasil ditimbun telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan (Reswanda & 

Wahyu, 2012). Total aset juga mempengaruhi tingkat penyaluran pembiayaan, 

semakin tinggi aset yang dimiliki oleh  suatu bank maka semakin besar pula 

pembiayaan yang disalurkan (Rahmayanti, 2005). 

C. Hipotesa Penelitian 

Berdasarkan pada tinjauan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka 

pemikiran diatas, maka dugaan sementara yang belum tentu kebenarannya dan 

dugaan akan diterima apabila terdapat faktor yang mendukung atau 

membenarkannya, yang mana faktor tersebut mengacu pada rumusan masalah dan 

tujuan dalam penelitian ini sehingga dapat diterapkan hipotesa : 
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H1 : Diduga Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. 

H2 : Diduga Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap 

pembiayaan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. 

H3 : Diduga Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah yang ada di 

Indonesia. 

H4 : Diduga total aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan 

Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. 
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