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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Syahbudi dan Saragih (2018). Meneliti tentang “pengaruh variabel 

makro ekonomi terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia”. Tujuan 

penelitian tersebut adalah menguji pengaruh suku bunga, kurs, inflasi dan 

PDB terhadap pembiayaan bank syariah. Hasil penelitian tersebut adalah, 

Inflasi memiliki pengaruh positif tidak singnifikan, BI Rate memiliki 

pengaruh negative tidak signifikan, Kurs memiliki hubungan negatif 

signifikan dan untuk PDB positif mempengaruhi pembiayaan. 

Fauziah (2016) meneliti tentang “Pengaruh DPK, CAR, Inflasi, Niali 

Tukar Rupiah Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Tingkat Komposisi 

Pembiayaan Mudharabah, ” Tujuan penelitian tersebut adalah menguji 

apakah DPK, CAR, Inflasi, Nilai tukar rupiah dan Tingkat bagi hasil memiliki 

pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, Hasil penelitian menyatakan 

bahwa DPK memiliki hubungan positif signifikan terhadap pembiayaan 

mudharabah, CAR memiliki pengaruh positif signifikan, Inflasi memiliki 

pengaruh positif tidak signifikan, Nilai tukar memiliki pengaruh positif 

signifikan, Tingkat bagi hasil memiliki hubungan positif singnifikan terhadap 

pembiayaan mudharabah. 

Arianti, dkk (2016) meneliti tentang “Pengaruh BOPO, NIM, NPL 

Dan CAR Terhadap Jumlah Penyalurann Kredit Pada Perusahaan Perbankan 

Yang Go Public Pada Bursa Efek Indonesia Tahin 2011-2014”. Tujuan dalam
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penelitian ini melihat pengaruh BOPO, NIM, NPL dan CAR terhadap 

penyaluran kredit kepada perusahaan perbankan yang go publik. Hasil dalam 

penelitian tersebut menyatakan bahwa, BOPO memiliki hubungan negative 

signifikan, NIM memiliki hubungan positif signifikan, NPL memiliki 

hubungan negative signifikan dan CAR memiliki hubungan positif signifikan. 

 Febrianto dan Muid (2013), meneliti tentang “Analisi Pengaruh 

DPK, LDR, NPL, CAR, ROA dan BOPO Terhadap Penyaluran Kredit” 

tujuan dalam penelitian tersebut melihat pengaruh variabel tersebut terhadap 

penyaluran kredit. Hasil dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa DPK 

memiliki hubungan positif signifikan, LDR memiliki hubungan positif 

signifikan, NPL memiliki hubungan negative tidak signifikan, CAR memiliki 

hubungan negative tidak signifikan, ROA memiliki hubungan Positif tidak 

signifikan dan BOPO memiliki hubungan Negatif tidak signifikan. 

Setiabudi (2017) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Bagi Hasil 

Dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank syariah (Studi 

Kasus Pada bank umum syariah dan unit usaha syariah Periode 2013-2016)”. 

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi 

hasil, BI Rate terhadap volume pembiayaan mudharabah, dan juga 

mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil juga BI Rate terhadap pembiayaan 

mudharabah secara simultan. Hasil penelitianya sebagai berikut, Tingkat bagi 

hasil memiliki hubungan positif signifikan terhadap pembiayaan 

mudharabah, BI Rate berpengaruh negatif tidak signifikan kepada 

pembiayaan mudharabah. 
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Noviati (2016) meneliti tentnag “Pengaruh Dana Pihak Ketiga 

Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum syariah di Indonesia”. 

Tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh dana 

pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di 

Indonesia. Hasil dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa dana pihak 

ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan 

murabahah pada bank Syariah di Indonesia. 

Keterkaitan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu 

adalah sma-sama mengamati faktor yang mempengaruhi penyaluran 

pembiayaan, namun perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu adalah tahun penelitian yaitu tahun 2010-2017 dan objek penelitian 

yang digunakan bank umum syariah di Indonesia. 

B. Landasan Teori 

1. Pembiayaan 

Kebanyakan perdagangan (jual beli) diperbolehkan kecuali beberapa 

hal yang dilarang. Al Qur’an dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, 

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian jual beli 

diperbolehkan oleh Allah kecuali riba. 

Istilah kredit dalam perbankan Syariah tidak digunakan dikarenakan 

perbankan syariah mempunyai skema sendiri jika di sejajarkan dengan bank 

yang berbasis konvensional dalam proses penyaluran dana kepada pihak yang 
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kekurangan dana. Istilah pembiayaan bukan hanya membicarakan tentang 

utang piutang melainkan investasi kepada masyarakat yang diberikan oleh 

bank dalam melakukan usaha. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas 

penyedia dana dalam memenuhi kebutuhan bagi pihak-pihak yang sedang 

membutuhkan dana. (Antonio, 2001) 

Pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan berdasarkan 

kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank atau Lembaga keuangan 

lainnya dengan pihak peminjam, mengharuskan kepada pihak yang memiliki 

hutang untuk melunasi pinjamannya berdasarkan jangka waktu yang sudah 

ditentukan beserta imbalan atau bagi hasil (profit sharing) (Rivai, 2010).  

Pembiayaan merupakan amanah yang dimana bank menaruh 

amanahnya kepada seseorang untuk menjalankan kepercayaan yang telah 

diberikan bank selaku shahibul maal. Dana yang telah diberikan wajib 

dipergunakan dengan adil dan benar juga wajib diikuti dengan ikatan dan 

syarat  yang jelas dan diharuskan memberikan keuntungan dikedua sisi. 

Dalam penerapan pembiayaan, bank Syariah wajib memiliki 2 unsur 

yang pertama unsur syar’I juga yang kedua unsur ekonomi, Unsur syar’I 

adalah unsur Syariah dimana disetiap pelaksanaan penyaluran pembiayaan. 

Bank syariah diwajibkan berlandaskan kepada syariat islam (tidak riba) 

sedangkan dalam unsur ekonomi disamping mempertimbangkan unsur 

syariah tetapi bank harus mempertimbangkan keuntungan bagi dirinya sendiri 

maupun bagi para nasabahnya (Rivai, 2010). 
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Dengan munculnya perbankan Syariah, diharapkan mampu 

memberikan sumbangan dan pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi 

masyarakat melalui penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank Syariah. 

Melalui pembiayaan bank mampu menjadi mitra dengan para nasabahnya, 

sehingga hubungan bank dengan para nasabahnya tidak menjadi kreditur dan 

debitur melainkan menjadi hubungan kemitraan (Muhammad, 2005). 

Tujuan dalam pembiayaan, Rivai (2010) pembiayaan pada dasarnya 

memiliki dua fungsi yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu: 

a. Profitability, memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil 

pembiayaan yang didapat dari bagi hasil yang didapatkan dari usaha yang 

dikelolah secara bersama-sama dengan para nasabahnya. 

b. Safety, keamanan dari prestasi dan fasilitas yang diberikan harus benar 

sehingga tujuan keuntungan mampu diwujudkan dan tidak ada halangan 

sangat berarti. 

Kegiatan operasional perbankan syariah dari sisi penyaluran dana 

dikelompokkan dalam 4 prinsip sebagai berikut: 

a. Prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah. 

b. Prinsip jual beli yang meliputi Ba’I  murabahah, Ba’I salam dan Ba’I 

istishna. 

c. Prinsip sewa menyewa atau sewa beli yang meliputi ijarah dan ijarah 

muntahia bit-tamlik (IMBT). 

d. Prinsip jasa yang meliputi kafalah, bawalah, rahn, wakalah dan qardh.  
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2. Suku Bunga (BI Rate) 

Suku bunga merupakan pembayaran bunga yang bersifat tahunan. Dari 

sebuah pinjaman dalam bentuk persen dari pinjaman yang didapat dari jumlah 

bunga yang diterima pada setiap tahunnya yang di bagi dengan jumlah 

pinjamannya. Menurut Bank Indonesia, BI Rate merupakan suku bunga 

kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang 

ditetapkan oleh bank indonesia dan diumukan ke masyarakat, BI Rate 

merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang dinginkan bank 

indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. BI Rate digunakan sebagai 

acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar suku bunga SBI 1 

bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada disekitar, BI Rate selanjutnya 

suku bunga bank indonesia diharapkan mempengaruhi PUAB, suku bunga 

pinjaman, dan suku bunga lainnya dalam jangka Panjang (Pohan, 2008:225). 

Fungsi dari BI Rate sebagai sinyal dari kebijakan moneter Bank 

Indonesia, demikian dapat dijadikan kesimpulan respon kebijakan moneter 

dinyatakan dalam kenaikan, penurunan atau tidak berubah BI Rate tersebut. 

BI Rate adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh 

bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi 

sebagai sinyal kebijakan moneter. (Siamat, 2005;139). 

Pada dasarnya BI Rate akan dinaikan oleh Bank Indonesia apabila nilai 

inflasi ke depan diprediksi melampaui harapan yang sudah ditentukan, 

selanjtnya bank indonesia akan melakukan kebijakan dengan menurunkan BI 

Rate apabila inflasi berada dibawah yang diharapkan. 
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Waktu dalam penetapan BI Rate dalam penetapan respon (stance) 

kebijakan moneter akan dilakukan pada setiap bulan melalui mekanisme 

RDG (Rapat Dewan Gubernur) bulanan dengan cakupan materi bulanan (BI, 

2014). 

a. Respon kebijakan moneter (BI Rate) ditetapkan dan berlaku sampai rapat 

dewan gubernur selanjutnya. 

b. Penetapan respon kebijakan moneter (BI Rate) dilakukan dengan efek 

tunda kebijakan moneter (lag of monetary policy) dalam mempengaruhi 

inflasi. 

c. Dalam hal terjadi perkembangan yang berada diluar perkiraan semula, 

penetapan stance kebijakan moneter dapat dilakukan sebelum rapat dewan 

gubernur bulanan melalui rapa dewan gubernur mingguan. 

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)  

DPK (Dana Pihak Ketiga) biasanya juga disebut dana masyarakat 

bank memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan 

bertindak selaku perantara bagi keuangan masyarakat. Oleh karena itu bank 

harus berada ditengah tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat 

yang kelebihan dana dapat di tampung dan disalurkan kepada masyarakat 

yang kekurangan dana. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank 

dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelesaikan permasalahan 

uang dengan sebaik baiknya merupakan satu keadaan yang diharapkan oleh 

semua bank. Untuk itu bank selalu memberikan pelayanan yang 

memuaskan masyarakat (Abdullah, 2005).  
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Pentingnya sumber pendanaan bank guna menjaga keberlangsungan 

bank itu sendiri. Semakin banyak sumber dana yang didapatkan oleh bank, 

maka kemungkinan bank memperoleh keuntungan sangat besar. Dana bank 

merupakan sejumlah uang yang dimiliki oleh bank dalam menjalankan 

kegiatan operasional. Penghimpunan dana dari pihak ketiga ini merupakan 

dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat atau pihak lain 

yang berada di luar bank (Sukirno, 2004:70). 

Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana yang 

terbesar yang diandalkan oleh bank Dendawijaya (2005:49). Dana yang 

diterima adalah dana pihak ketiga oleh karena itu semakin besar dana pihak 

ketiga yang didapat oleh bank semakin meningkat peranan bank dalam 

penyaluran dana tersebut kepada pihak-pihak yang sedang kekurangan 

dana dalam bentuk pembiayaan. 

 Indriani (2015). Menyatakan bahwa dana bank yang digunakan 

sebagai alat untuk melakukan aktivitas usaha dapat dikelompokan menjadi 

tiga, yaitu : 

a. Dana modal sendiri (Dana Pihak Pertama) 

Dana sendiri juga diartikan sebagai dana modal atau lebih akrab 

dengan sebutan dana pihak pertama, merupakan dana yang dihimpun 

dari anggota pemilik saham atau pemilik bank. Dana pihak pertama 

merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksutnnya 

modal yang disetor para pemilik saham (Kasmir, 2002). 

b. Dana pinjaman dari Lembaga lainnya (Dana pihak kedua) 



16 
 

 
 

Sumber dana ini merupakan tambahan apabila bank sedang 

mengalami kesulitan dalam pencairan dana pihak pertama dan dana 

pihak ketiga. Pencairan dana dari sumber ini lebih mahal dan sifatnya 

sementara waktu. Kemudian dana yang didapatkan dari suber dana ini 

digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi tertentu (Kasmir, 

2002). 

c. Dana dari masyarakat (Dana pihak ketiga) 

Dana pihak ketiga sering disebut sebagai dana masyarakat, baik 

masyarakat individu atau badan usaha. Bank juga menawarkan produk 

simpanan pada masyarakat dalam menghimpun dana. Sumber dana yang 

berasal dari pihak ketiga ini adalah: 

1) Simpanan Giro (Demand Deposit) 

Simpanan giro adalah simpanan yang didapat dari masyarakat 

yang sifat penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan bilyet giro, cek dan sarana perintah lainnya atau 

pindah buku. Giro juga di tawarkan kepada semua masyarakat yang 

mempunyai dana (individua tau badan usaha). Kebanyakan 

masyarakat membutuhkan produk simpanan giro karena giro 

merupakan uang giral yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran, 

dengan cara penarikan menggunakan cek atau pemindah buku (bilyet 

giro). 

Sifat sumber dana ini dapat dikategorikan sangat labil karena 

pemegang rekening giro dapat menarik dananya di bank setiap saat 
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tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank. Jenis 

simpanan ini tidak memiliki jatuh tempo (Siamat, 1993). 

2) Tabungan (Saving) 

Tabungan adalah jenis simpanan yang sering digunakan 

masyarakat, sistem pengambilannya bisa dilakukan berdasarkan 

ketentuan yang dilakukan pihak bank dan nasabah. Penarikan 

tabungan dapat dilakukan disetiap saat dengan menggunakan ATM, 

slip penarikan, surat kuasa dan sarana lainnya. Meski begitu bank 

memberikan persyaratan kepada nasabahnya tentang saldo minimal 

dalam tabungan tergantung kebijakan dari setiap bank penerbit. 

Saldo minimal digunakan untuk cadangan jika nasabah akan 

melakukan penutupan tabungan. 

3) Deposito (Time Deposit) 

Deposito adalah simpanan dengan sistem penarikannya dapat 

dilakukan oleh nasabah berdasarkan waktu yang sudah disepakati 

atau perjanjian pihak bank dengan nasabahnya. Tabungan dalam 

bentuk deposito sudah dijamin pihak pemerintah melalui LPS dengan 

menggunakan syarat-syarat tertentu. Dana deposito mempunyai 

jangka waktu dalam penarikannya dan tidak dapat ditarik sewaktu 

waktu. Apabila deposan menyimpan uangnya dalam jangka waktu 

tiga bulan maka selama tiga bulan uang tidak bisa diambil setelah 

jatuh tempo. Apabila nasabah ingin mengambilnya maka nasabah 
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akan dikenakan denda (Penalty rate). Deposito dibedakan menjadi 

tiga jenis : 

a) Deposito Berjangka (Time Deposit) 

b) Sertifikat Deposito (Certificate Of Deposit) 

c) Deposit On Call 

4. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 Merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah modal bank 

dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Melalui rasio ini akan diketahui 

kemampuan menyanggah aktiva bank terutama kredit yang disalurkan 

dengan sejumlah modal bank. Dengan rasio CAR dapat diketahui berapa 

modal minimal yang harus dicapai bank apabila bank sentral menetapkan 

standar CAR tertentu dan bank memiliki sejumlah ATMR (Abdullah, 

2005). 

 

CAR =  
MODAL

ATMR
𝑥 100 

 

Modal adalah komponen bank yang paling penting bagi perbankan 

dalam mengembangkan usahanya. Pemodalan bagi bank sebagaimana 

perusahan pada umumnya selain sebagai sumber utama pembiayaan 

terhadap kegiatan operasional dan juga berfungsi sebagai penyangga 

memungkinkan kerugian yang bisa dialami sewaktu-waktu. Modal yang 

dimiliki oleh bank pada umumnya harus cukup untuk menutupi seluruh 

resiko usaha yang bisa dihadapi oleh bank. Rasio kecukupan modal 
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merupakan rasio yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa bank 

mampu menyerap kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas yang dilakukan 

bank. Permodalan bank yang cukup atau banyak sangat penting karena 

modal bank dimaksudkan untuk memperlacar operasional bank (Siamat, 

2005). 

Tingkat kecukupan modal subuah bank digambarkan dengan CAR . 

sedangkan CAR sendiri memperlihatkan sebagian besar jumlah aktiva 

bank yang mengandung resiko, yang dibiayai modal bank sendiri. 

Kecukupan modal yang tinggi akan meningkatkan volume pembiayaan 

perbankan (Dendawijaya, 2005). 

CAR adalah rasio yang menunjukan seberapa jauh seluruh aktiva 

bank yang mengandung resiko untuk dibiayai dari modal bank sendiri. 

Disamping memperoleh dana dan sumber dari luar seperti dana dari 

masyarakat , pinjaman (utang). Bank Indonesia mensyaratkan minimal 

CAR sebuah bank harus mempertahankan di angka 8 %. 

CAR merupakan rasio kewajiban dalam memenuhi modal minimum 

yang harus dimiliki setiap bank, selain itu CAR juga memperlihatkan 

kemampuan bank memenuhi kecukupan modalnya. CAR merupakan 

indikator kemampuan bnak untuk menutupi penurunan aktiva sebagai 

akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva beresiko, CAR juga 

dilihat sebagai indikator tingkat efisiensi dana modal bank untuk investasi 

(Riyadi, 2006). 
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Untuk mengetahui bobot resiko dari aktiva neraca yang merupakan 

dasar bagi perhitungan modal minimum  dapat dilihat sebagai berikut: 

a. 0% untuk rekening kas, Sertifikant Bank Indonesia (SBI) , kredit yang 

dijamin dengan saldo deposito berjangka dan tabungan yang cukup 

milik peminjam  pada bank yang bersangkutan. 

b. 20% untuk nilai giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan 

serta tagihan lainya pada bank lain, kredit pada bank lain atau 

pemerintah daerah, kredit kepada atau kredit yang dijamin oleh bank 

lain atau pemerintah daerah. 

c. 50% untuk nilai kredit kepemilikan rumah yang telah dijamin oleh 

hipotik dengan tujuan untuk dihuni. 

d. 100% untuk nilai kredit kepada atau kredit yang sudah dijamin BUMN, 

perorangan, koprasi, perusahaan suwasta dan lain-lain kemudia tedapat 

aktiva tetap dan investasi (nilai buku). 

5. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan bank dalam 

rangka menjalankan aktivitas pokoknya Siamat (1993:279). Biaya 

operasional meliputi: biaya bonus giro wadiah, biaya penyisihan kerugian 

aktiva produktif, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya transaksi valas, 

beban estimasi kerugian komitmen dan kontijensi, biaya premi dalam 

rangka penjaminan, biaya promosi, biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya 

administrasi dan umum (Haryono, 2009:134). 
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Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu 

pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya Siamat (1993:273). 

Pendapatan operasional meliputi : pendapatan dari sertifikat wadih Bank 

Indonesia, pendapatan dari penempatan pada bank Syariah lain dan 

pendapatan bagi hasil surat berharga Syariah, pendapatan Fee jasa-jasa, , 

pendapatan Fee investasi terkiat, pendapatan Fee lainya, pendapatan 

adminitrasi, pendapatan dari akad jual beli valas, pendapatan provisi dan 

komisi (Haryono, 2009:134). 

BOPO merupakan komponen rasio yang mengukur efisiensi dan 

efektivitas operasional suatu perusahaan dengan cara membandingkan satu 

terhadap lainnya. Berbagai angka pendapatan dan pengeluaran dari laporan 

rugi laba dan terhadap angka dalam neraca. Rasio biaya operasional dan 

pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi 

(Dendawijaya, 2009). 

 Semakin rendah BOPO maka semakin efisien bank tersebut dalam 

mengendalikan biaya operasional, dengan adanya efisiensi biaya maka 

keuntungan yang akan didapatkan bank akan semakin tinggi. Dalam hal ini 

perlu diketahi bahwa usaha pertama bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau pembiayaan rasio ini di rumuskan dengan: 

 

BOPO =  
Biaya operasional

Pendapatan operasional
 x 100% 
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Semakin kecil nili dari BOPO maka semakin lebih baik, karena biaya 

yang bersangkutan bisa di tutupi dengan pendapatan operasional. Selain itu 

juga BOPO merupakan rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional (Dendawijaya, 2005). 

 Biaya operasional merupakan biaya yang telah dikeluarkan oleh 

bank sebagai kegiatan menjalankan aktivitas usaha pokoknya (biaya bunga, 

biaya pemasaran, biaya tenaga kerja). Pendapatan operasional merupakan 

pendapatan yang utama bank yaitu pendapatan bagi hasil yang didapatkan 

dari proses penempatan dana dalam bentuk pembiayaan dan penempatan 

operasional lainnya. BOPO bagi bank umum kelompok usaha (BUKU) 1 

maksimal 85%. BUKU 2 kisaran 78% - 80%. BUKU 3 70% - 75% dan 

BUKU 4 60% - 65%. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. BI Rate Terhadap Pembiayaan 

BI Rate merupakan idikasi suku bunga jangkan pendek yang dinginkan 

bank indonesia dalam upaya mencapai target inflasi BI Rate digunakan 

sebagai acuan dalam oprasi moneter untuk mengarahkan agar suku bunga SBI 

1 bulan hasil lelang oprasi pasar terbuka berada disekitar BI Rate selanjutnya 

suku bunga bank indonesia diharapkan mempengaruhi PUAB, suku bunga 

pinjaman, dan suku bunga lainnya dalam jangka Panjang (Pohan, 2008:225). 

BI Rate berfungsi sebagai sinyal dari kebijakan moneter Bank 

Indonesia, demikian dapat dijadikan kesimpulan respon kebijakan moneter 
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dinyatakan dalam kenaikan, penurunan atau tidak berubah BI Rate tersebut. 

BI Rate adalah suku bungan dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh 

bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi 

sebagai sinyal kebijakan moneter. (Siamat, 2005:139). 

Dalam peryataan di atas ditarik kesimpulan bahwa BI Rate tinggi akan 

membuat pembiayaan mengalami penurunan, hal ini dikarenakan dalam 

pembiayaan bank Syariah di Indonesia terdapat akad murabahah, dalam 

penentuan margin murabahah bank Syariah masih menggunakan BI Rate 

sebagai acuan, Tinggi margin murabahah akan mengurangi minat masyarakat 

untuk mengajukan pembiayaan pada bank Syariah, terutama pada akad 

pembiayaan murabahah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang di 

lakukan oleh Syahbudi dan Saragih (2018) bahwa BI Rate memiliki hubungan 

negatif signifikan terhadap pembiayaan dan juga penelitian yang dilakukan 

oleh Ma’arif dan Budiyono (2015) menyatakan hal yang sama. 

2. DPK Terhadap Pembiayaan 

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi operasional 

kegiatan bank dan merupakan tolak ukur kesuksesan bank jika mampu 

membiayai operasional bank dari sumber dana tersebut. Pencarian dana dari 

sumber ini dikategorikan paling mudah jika dibandingkan dengan sumber-

sumber yang lainnya. Sumber dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas 

untuk memperlancar pembiayaan yang berada disisi aktiva neraca bank 

(Kasmir, 2006).  
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Dana Pihak Ketiga biasanya juga disebut dana masyarakat bank 

memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertindak 

selaku perantara bagi keuangan masyarakat. Oleh karena itu bank harus 

berada ditengah tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang 

kelebihan dana dapat di tampung dan disalurkan kepada masyarakat yang 

kekurangan dana. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan 

keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelesaikan permasalahan uang 

dengan sebaik baiknya merupakan satu keadaan yang diharapkan oleh semua 

bank. Sehingga itu bank selalu memberikan pelayanan yang memuaskan 

masyarakat (Abdullah, 2005).  

Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar 

yang paling diandalkan oleh pihak bank. Dana merupakan simpanan dari 

pihak masyarakat terdiri dari giro, tabungan dan deposito dan disebut juga 

dana pihak ketiga (Dendawijaya, 2009:49).  

Supaya bisa menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki 

kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga kare dana pihak ketiga 

merupakan sumber utama pembiayaan bank Syariah (Andreany, 2011). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Noviati (2016) 

menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif 

terhadap Pembiayaan. Semakin banyak perbankan Syariah menghimpun dana 

pihak ketiga maka dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank akan 

disalurkan ke pembiyaan melalui beberapa akad yang di tawarkan oleh pihak 

bank Syariah. 
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3. CAR Terhadap Pembiayaan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) Merupakan rasio permodalan yang 

menunjukan kemampuan suatu bank dalam mengantisipasi kebutuhan akan 

tersedia dana sendiri guna pertumbuhan usaha serta memikul resiko keuangan 

yang timbul dalam menjalankan usaha, semakin tinggi rasio CAR 

mengindikasikan bahwa semakin sehat permodalan bank tersebut (Taswan, 

2006).  

Merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah modal bank 

dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Melalui rasio ini akan diketahui 

kemampuan menyanggah aktiva bank terutama kredit yang disalurkan 

dengan sejumlah modal bank. Dengan rasio CAR dapat diketahui berapa 

modal minimal yang harus dicapai bank apabila bank sentral menetapkan 

standar CAR tertentu dan bank memiliki sejumlah ATMR (Abdullah, 2005). 

 

CAR =  
MODAL

ATMR
𝑥 100 

 

Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi nilai CAR menjelaskan 

kecukupan modal bank semakin banik. CAR merupakan rasio permodalan 

yang menunjukan kemampuan bank dalam menyedikan dana untuk 

mengembangkan usaha bank itu sendiri seperti menyalurkan pembiayaan dan 

juga digunakan untuk menampung resiko kerugian dana yang diakibatkan 

oleh kegiatan operasional bank.  Pernyataan tersebut sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2016) dan Nahrawi (2017) memiliki 

hubungan positif terhadap pembiayaan. 

4. Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Pembiayaan 

Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sering 

disebut dengan rasio efisiensi, rasio ini digunakan untuk mengukur 

manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional. Kecilnya rasio 

BOPO maka semakin efisien biaya operasional yang dilakukan bank 

(Taswan, 2006).  

Menurut teori jika rasio biaya operasional pendapatan operasional 

(BOPO) menurun artinya, bahwa bank tersebut berhasil dalam 

mendistribusikan biayanya untuk menghasilkan pendapatan.  Yang artinya 

jika BOPO semakin rendah maka pendapatan yang berasal dari penyaluran 

pembiayaan mampu menutupi pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat. 

Semakin kecil rasio BOPO suatu bank berarti semakin efisien biaya 

operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan sehingga 

kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan semakin 

banyak pembiayaan yang dapat disalurkan. Peryataan ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kuncahyono (2016) dan Febrianto (2013), 

Dalam hasil penelitianya menyatakan bahwa BOPO memiliki hubungan 

negatif terhadap pembiayaan.  

D. Kerangka Pemikiran. 

Kerangka pemikiran merupakan kerangka penalaran yang terdiri dari 

beberapa konsep atau teori yang menjadi landasan penelitian, pada umumnya 
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kerangka teoritis disusun dalam bentuk matriks, bagan atau gambar 

sederhana. Variabel independen dalam penelitian ini adalah BI Rate (X1), 

DPK (X2), CAR (X3) dan BOPO (X4). Sedangkan dalam penelitian ini yang 

menjadi variable dependen adalah pembiayaan (Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Saranggih data diolah, 2019 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

E. Hipotesis 

Adapun hipotesis yang dirumuskan adalah diduga BI Rate, DPK, Capital 

Adequacy Ratio (CAR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO) berpengaruah signifikan terhadap pembiayaan bank Syariah di 

Indonesia Tahun 2010 – 2017. 
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