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BAB IV 

PEMBAHASAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Bank Syariah 

Pada tahun 1992 setelah mendapatkan surat Menteri Keuangan RI No 

1223/MK.013/1991 bank syariah pertama di Indonesia bernama Bank Muamalah  

mulai beroperasi. Kemunculan tersebut merupakan hasil bentukan MUI sebagai 

realisasi dari lokakarya nasional tentang “Bunga Bank dan Perbankan” (Yuliadi, 

2009). Diawali oleh Bank Muamalah kemudian indutri perbankan kemudian mulai 

berkembang.  

Tabel 4.1 

             Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia 

Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BUS 

Jumlah Bank 

Jumlah Kantor 

 

5 

581  

 

6 

711  

 

11 

1.215  

 

11 

1.401  

 

11 

1.745 

 

11 

1.998 

UUS 

Jumlah Bank Umum 

Konvensional yang 

Memiliki UUS 

Jumlah Kantor  

 

27  

 

 

241  

 

25  

 

 

287  

 

23 

 

 

262  

 

24 

 

 

336  

 

24 

 

 

517 

 

23 

 

 

590 

BPRS 

Jumlah Bank 

Jumlah Kantor 

 

131 

202  

 

138 

225  

 

150 

286  

 

155 

364  

 

158 

401 

 

163 

402 

Total  1.024  1.223  1.763  2.101  2.663 2.990 

 Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015 
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 Tabel di atas menjelaskan bagaimana pertumbuhan bank syariah selama enam 

tahun. Walaupun pada indikator pertumbuhan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami 

pasang surut pada indikator Jumlah Bank Umum Konvensional yang Memiliki UUS 

dan Jumlah Kantor, akan tetapi pertumbuhan Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan 

Rakyat syariah tidak mengalami penurunan. Pada indikator Bank Umum syariah 

puncak peningkatan jumlah Bank adalah pada tahun 2009-2010. Pada tahun tersebut 

jumlah bank yang awalnya hanya berjumlah enam meningkat menjadi sebelas. 

Setelah tahun 2010 jumlah bank sebagai Bank Umum syariah bertahan sampai 

sekarang. 

Pada indikator Bank Perkreditan Rakyat Syariah menunjukan peningkatan 

dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah bank maupun jumlah kantor penyedia jasa.  

Pertumbuhan jaringan kantor bank syariah dari tahun ke tahun menunjukan 

peningkatan ke arah yang positif ditandai dengan tidak menurunnya total jaringan 

kantor bank syariah. Hal tersebut tentu saja tidak bisa lepas dari dukungan peraturan 

dan sistem pertumbuhan industri perbankan syariah. 
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1. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Hal 

tersebut dibuktikan dengan data Statistik Perbankan Syariah dari tahun 2010 sampai 

dengan 2014. 

 

Grafik di atas menunjukan pertumbuhan dana pihak ketiga mengalami kondisi 

fluktuatif. Prosentase peningkatan tertinggi dana pihak ketiga terjadi pada Desember 

2010. Pada waktu tersebut dana pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar 10.06 

persen. Sebaliknya pada bulan April 2012 terjadi penurunan terbesar dari prosentase 

jumlah dana pihak ketiga sebesar 4.7 persen.  
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Gambar 4.1 

Perkembangan Jumlah DPK di Indonesia 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 
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Dari data tersebut diketahui bahwa Pertumbuhan jumlah dana pihak ketiga 

dalam kondisi yang fluktuatif dari tahun ketahun. Walaupun demikian, secara umum 

jumlah dana pihak ketiga terus meningkat. Hanya beberapa waktu saja jumlah dana 

pihak ketiga mengalami penurunan. 

2. Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar 

Pertumbuhan jumlah uang beredar mengalami kondisi yang fluktuatif. Hal 

tersebut ditandai dengan pertumbuhannya yang mengalami kenaikan dan penurunan 

seperti dijelaskan dalam grafik berikut: 

Gambar 4.2 

Perkembangan Jumlah Uang Beredar 
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 Dari grafik di atas, diketahui bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar dalam 

kondisi yang fluktuatif. Pada bulan Desember 2011 prosentase pertumbuhan jumlah 

uang beredar mengalami peningkatan terbesar selama masa penelitian sebesar 8%. 

Hal tersebut sejalan dengan kondisi perekonomian yang menunjukkan daya tahan 

yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Walaupun sempat 

terjadi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis utang Eropa dan kekhawatiran 

terhadap kemungkinan pemulihan eknomi, dengan langkah-langkah stabilisasi oleh 

Bank Indonesia dan Pemerintah, didukung oleh kuatnya fundamental sektor keuangan 

dan terjaganya stabilitas makroekonomi, gejolak keuangan dapat dihindari. 

Sebaliknya pada awal 2013, tepatnya pada bulan Januari pertumbuhan jumlah 

uang beredar mengalami penurunan paling besar sebesar 6%. Hal tersebut sesuai 

dengan keadaan perekonomian Indonesia yang memburuk akibat meningkatnya 

ketidakpastian pasar keuangan global. Ketidakpastian tersebut muncul akibat 

sentiment negative terhadap rencana pengurangan stimulus moneter di AS. 

3. Pertumbuhan Suku Bunga 

Sama seperti dana pihak ketiga dan jumlah uang beredar, pertumbuhan suku 

bunga juga dalam kondisi yang fluktuatif. Selama masa penelitian pertumbuhan 

tingkat suku bunga mengalami naik turun seperti dijelaskan dalam grafik berikut: 
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Gambar 4.3  

Perkembangan Suku Bunga 
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Sumber: Data Bank Indonesia diolah 

Peningkatan paling tajam dari pertumbuhan suku bunga tabungan terjadi pada 

pertengahan 2010. Tepatnya pada bulan Juni. Pada bulan tersebut tingkat suku bunga 

mengalami peningkatan sebesar 12.6%. Sebaliknya pada kuartal pertama di tahun 

2012. Pada bulan Maret tingkat suku bunga mengalami penurunan sebesar 4.7%. 

Pertumbuhan tingkat suku bunga yang fluktuatif bersamaan dengan kondisi 

perekonomian Indonesia yang masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Tantangan 

tersebut berupa derasnya aliran masuk modal asing, besarnya ekses likuiditas 

perbankan, inflasi yang meningkat, serta sejumlah permasalahan di sektor perbankan 
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dan berbagai kendala di sektor riil. Adanya tantangan membuat pemerintah membuat 

berbagai instrument kebijakan yang diantaranya berhubungan dengan suku bunga.  

B. Hasil Uji ECM  

1. Pengujian Data  

Sebelum data time series diestimasi terlebih perlu dilakukan uji stasioneritas 

tersebut. uji stasioner dilakukan untuk mengetahui data tersebut stasioner atau tidak. 

Estimasi menggunakan data yang tidak stasioner dapat menyebabkan inkonsistensi 

dan menimbulkan regresi lancung (spurious regression) (Gujarati, 2003). 

Pengujian tasioneritas data pada penelitian ini menggunakan uji akar-akar unit 

(unit root test) dengan metode Augmented Dicker Fuller (ADF). Data tersebut 

daikatakan stasioner apabila manunjukan pola yang konstandari waktu ke waktu 

ditinjukan dengan nilai t-statistik ADF lebih kecil daripada nilai kritis MacKinnon. 

Nilai t-statistik ADF yang lebih kecil dari nilai kritis MacKinnon menunjukan bahwa 

data tersebut tidak memiliki akar unit dan dianggap stasioner. 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Augmented Dickey Fuller Pada Tingkat Level 

Variabel 
ADF t-

statistik 

Nilai Kritis MacKinnon 
Keterangan 

1% 5% 10% 

Y -4.191408 -3.574446 -2.923780 -2.599925 Stasioner 

X1 -2.185527 -3.571310 -2.922449 -2.599224 Tidak stasioner 

X2 -1.617115 -3.571310 -2.922449 -2.599224 Tidak stasioner 

X3 -1.759102 -3.577723 -2.925169 -2.600658 Tidak stasioner 

Sumber: Lampiran 

Tabel di atas menunjukan hasil uji stasioneritas data variabel dalam penelitian 

dengan menggunakan Augmented Dickey Fuller (ADF) hanya 1 satu variabel yang 

stasioner pada tingkat level dan 3 lainnya tidak stasioner.Variabel Y (pembiayaan) 

stasioner dengan nilai t statistik (-4.191408) lebih kecil dari nilai kritis Mckinnon. 

Sedangkan variabel X1 (DPK), X2 (Jumlah Uang Beredar) dan X3 (tingkat suku 

bunga) tidak stasioner pada tingkat level dengan nilai t statistik lebih besar dari nilai 

kritis Mckinnon. 

Karena hasil uji akar-akar unit menunjukan data tidak stasioner pada tingkat 

level, maka dilanjutkan dengan mencari pada derajat keberapa data data stasioner. 

Data stasioner diperlukan agar hasil regresi tidak bersifat lancung. Hasilnya adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Uji Stasioner Pada First Difference 

Variabel 
ADF t-

statistik 

Nilai Kritis McKinnon 
Keterangan 

1% 5% 10% 

Y -8.419939 -4.161144 -3.506374 -3.183002 Stasioner 

X1 -7.795363 -4.161144 -3.506374 -3.183002 Stasioner 

X2 -4.446352 -4.161144 -3.506374 -3.183002 Stasioner 

X3  -7.295472  -4.165756 -3.508508 -3.184230 Stasioner 

Sumber: Lampiran 

Tabel di atas menunjukan hasil uji akar unit ke empat variabel stasioner pada 

tingkat firt difference. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t-statistik pada variabel Y 

(pembiayaan), variable X1 (Dana Pihak Ketiga) dan X3 (tingkat suku bunga) lebih 

kecil dari nilai kritis Mckinnon. Karenanya menurut uji Augmented Dickey-Fuller 

data dalam penelitian ini sudah dapat diestimasi dan tida memunculkan regresi 

lancung.  

2. Uji Kointegrasi 

Setelah data sudah dipastikan stasioner, data kemudian diuji apakah data 

tersebut memiliki hubungan yang stabil dalam jangka panjang. Pengujian keberadaan 

hubungan jangka panjang dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

kointegrasi. Tujuan dari dilakukan uji kointegrasi adalah mengetahui residual regresi 

sudah terkointegrasi atau belum. Apabila antar variabel memiliki kointegrasi maka 

dapat dikatakan variabel tersebut memiliki hubungan jangka panjang yang stabil. 
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Untuk menguji apakah variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki 

kointegrasi dilakukan dengan menggunakan uji DF-ADF test. Pengujian dilakukan 

dengan terlebih dahulu meregres variabel dengan metode OLS. Hasil dari regresi 

didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: 

logPmbnt = β0 + β1 logDPKt + β2 lnM1t + β3 SB1t + et  

keterangan: 

PMBN : Pembiayaan  

DPK : Dana Pihak Ketiga 

M1 : Jumlah Uang Beredar 

SB1 : Tingkat Suku Bunga Berjangka 1 Bulan 

Hasil persamaan regresi dengan menggunakan metode OLS pada model 

penelitian adalah sebagai berikut: 

PMBN𝑡= −5.217256 + 0.730527DPK + 0.593137M1 + 0.015443SB1 

 

 

 



85 
 

Tabel 4.4 

Hasil Regresi Variabel Penelitian 

Variabel Koefisien T-statistik 

Konstanta -5.217256 -4.043986 

X1 DPK 0.730527 10.34571 

X2 M1 0.593137 3.838489 

X3 SB1 0.015443 2.640411 

Sumber: Lampiran 

Setelah variabel-variabel dalam penelitian di uji regresi dengan metode 

Ordinary Least Square, dilakukan pengambilan residual dari hasil uji tersebut. 

residual dari hasil regresi harus stasioner pada tingkat level agar bisa dilanjutkan ke 

tahap selanjutnya.  

Tabel 4.5 

Hasil Uji Stasioner Residual Regresi Pada Tingkat Level 

Variabel 
ADF t-

statistik 

Nilai Kritis McKinnon 
Keterangan 

1% 5% 10% 

Ect 

(Residual) 
-4.754219 -3.571310 -2.922449 -2.599224 Stasioner 

Sumber: Lampiran 

Tabel di atas menunjukan hasil pengujian stasioneritas residual regresi pada 

tingkat level dengan Augmented Dickey-Fuller. Residual regresi stasioner ditunjukan 

dengan nilai ADF t-statistik lebih kecil dari nilai kritis Mckinnon baik pada tingkat 

1%, 5% dan 10%. Dari pengujian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kointegrasi 

antar variabel-variabel yang digunakan di dalam model penelitian. Hal tersebut 
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berarti bahwa terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang antar variabel-

variabel yang diamati. 

3. Uji Error Corection Model 

Langkah selanjutnya setelah melakukan uji kointegrasi adalah melakukan 

regresi pada variabel penelitian dengan persamaan baru. Jika sebelumnya regresi 

dilakukan hanya pada variabel penelitian, pada persamaan baru dilakukan 

penambahan ect (residual) sebagai hasil dari uji kointegrasi. Persamaannya adalah 

sebagai berikut: 

D(log(PMBN)) = b0+b1D(log(DPK))+b2D(log(M1))+b1D(SB1)+ECT(-1)+e 

Keterangan: 

D(log(PMBN)) = Pembiayaan 

D(log(DPK))  = Dana Pihak Ketiga 

D(log(M1))  = Jumlah Uang Beredar 

D(SB1)  = Tingkat Suku Bunga Berjangka 1 Bulan 

ECT = Error Correction Term 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji ECM 

Variabel Konstanta T-statistik 

Koefisien 0.014315 3.397549 

X1 DPK 0.310473 2.336995 

X2 M1 0.334063 3.013790 

X3 SB1 0.019098 1.246075 

ECT(-1) -0.354117 -2.934015 

Sumber: Lampiran 

Dari hasil uji ecm pada variabel penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: 

D(log(PMBN))=0.014315+0.310473*D(log(DPK))+0.334063*D(log(M1))+0.

019098*D(SB1)-0.354117*ECT(-1) 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan uji Jarque-Berra diketahui 

bahwa variabel dalam penelitian telah terbebas dari masalah normalitas. Hal tersebut 

dibuktikan dengan hasil sebagai berikut: 
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Grafik 4.1  

Hasil Uji Normalitas 
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Sumber: Lampiran 

Dari hasil uji normalitas diatas diketahui bahwa nilai probabilitas Jarque-

Berra lebih besar dari 0.05. Hal tersebut membuktikan bahwa variabel penelitian 

sudah terbebas dari masalah normalitas. 

b. Uji Multikolinieritas 

Pengujian untuk membuktikan ada atau tidaknya masalah multikolinieritas 

dalam penelitian ini menggunakan matrik korelasi. Hasilnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Multokolinieritas 

Variabel D(LOG(PMBN)) D(LOG(DPK)) D(LOG(M1)) D(SB1) 

D(LOG(PMBN))  1.000000  0.371978  0.460545  0.210093 

D(LOG(DPK))  0.371978  1.000000  0.470806  0.113176 

D(LOG(M1))  0.460545  0.470806  1.000000  0.060952 

D(SB1)  0.210093  0.113176  0.060952  1.000000 

Sumber: Lampiran  

Dari hasil uji multikolinieritas di atas menunjukan bahwa variabel yang 

digunakan di dalam penelitian sudah terbebas dari masalah multikolinieritas. Hal 

tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien antarvariabel independen dengan variabel 

independen yang lain tidak melebihi 0,8. 

c. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi yang digunakan untuk mengetahui adanya masalah 

autokorelasi menggunakan LM-Test (Lagrange Multiplier Test). Apabila nilai 

probabilitas pada Obs* Rsquare lebih besar dari alpha 5 persen (0,05) maka tidak 

terdapat autokorelasi dalam model. Hasilnya adalah sebagai berikut: 
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 Tabel 4.8 

 Hasil Uji LM-Test 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 1.073150     Prob. F(2,43) 0.3509 

Obs*R-squared 2.329510     Prob. Chi-Square(2) 0.3120 

 Sumber: Lampiran  

Dari uji LM-Test di atas diketahui bahwa variabel yang digunakan di dalam 

penelitian sudah terbebas dari masalah autokorelasi. Hal tersebut dibuktikan dengan 

nilai probabilitas yang lebih dari 0.05. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji White digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah 

heteroskedastisitas. Apabila nilai probabilitas pada Obs* Rsquare lebih besar dari 

alpha 5 persen (0,05) maka tidak terdapat heteroskedastisitas didalam model. 

 Tabel 4.9 

 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 2.221041     Prob. F(8,41) 0.0455 

Obs*R-squared 15.11727     Prob. Chi-Square(8) 0.0569 

Scaled explained SS 12.34521     Prob. Chi-Square(8) 0.1365 

 Sumber: Lampian 

Tabel di atas menunjukan bahwa variabel di dalam penelitian sudah terbebas 

dari masalah heteroskedastisitas. Hal tersebut ditunjukan dengan nilai probabilitas 

pada Obs* Rsquare lebih besar dari 0.05. 
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C. Pembahasan Penelitian 

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Jumlah Pembiayaan 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel dana pihak ketiga menunjukan 

bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang variabel tersebut berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan di indonesia. Hal tersebut 

ditunjukan dengan nilai koefisien dalam jangka pendek sebesar 0.310473 dan 

memiliki probabilitas sebesar 0.0015. Sedangkan dalam jangka panjang ditunjukan 

dengan nilai koefisien sebesar 0.730527 dan memiliki probabilitas sebesar 0.0000. 

Nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0.05 dan nilai koefisien yang positif 

membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di 

Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang diterima. 

Dari nilai-nilai tersebut diketahui bahwa apabila terjadi kenaikan sebesar 1% 

pada jumlah Dana Pihak Ketiga akan meningkatkan jumlah pembiayaan sebesar 

0.310473 dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang apabila terjadi 

kenaikan jumlah dana pihak ketiga dalam 1% akan meningkatkan pembiayaan 

sebesar 0.730527.  

Hubungan jumlah dana pihak ketiga yang positif dan signifikan 

mempengaruhi jumlah pembiayaan sesuai dengan teori yang menyatakan dana pihak 
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ketiga merupakan sumber pendanaan utama perbankan syariah.  Karenanya bank 

syariah sangat membutuhkan dana dari pihak ketiga.  

Bank syariah sebagai lembaga keuangan memiliki prioritas utama dalam 

mengalokasikan dananya pada penyaluran pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan 

sumber utama keuntungan sektor perbankan didapat melalui pemberian kredit kepada 

masyarakat. Karenanya bank syariah sangat membutuhkan dana untuk disalurkan 

kembali. Sumber dana utama tersebut diperoleh melalui pihak ketiga dalam hal ini 

masyarakat sebagai deposan yang menitipkan dananya di bank. 

 Dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara antara pihak surplus dan 

defisit bank syariah memiliki banyak produk yang mengarah pada penghimpunan 

dana pihak ketiga. Semakin besar dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat maka 

semakin besar pula dana yang dapat disalurkan oleh bank syariah melalui 

pembiayaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latifatul 

Mufidah tentang analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan 

murabahah pada bank umum syariah. Hasil penelitian Latifatul Mufidah menunjukan 

bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah 

pembiayaan. 
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2. Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Jumlah Pembiayaan 

Hasil pengujian jangka pendek terhadap variabel jumlah uang beredar 

menunjukan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

jumlah pembiayaan di indonesia. Dibutikan dengan nilai koefisien sebesar 0.334063 

dan nilai probabilitas 0.0043. Hal tersebut menunjukan bahwa apabila terjadi 

kenaikan pada jumlah uang beredar sebesar 1% akan meningkatkan jumlah 

pembiayaan bank syariah sebesar 0.334063. 

Dalam jangka panjang diketahui jumlah uang beredar berpenagruh positif dan 

signifikan terhadap jumlah pembiayaan bank syariah di indonesia. Hal tersebut 

ditunjukan dengan hasil uji jangka panjang yang menunjukan nilai koefisien sebesar 

0.593137 dan nilai probabilitas sebesar 0.0004. Dari nilai-nilai tersebut diketahui 

bahwa apabila jumlah uang beredar mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan 

meningkatkan jumlah pembiayaan bank syariah sebesar 0.593137. 

Hipotesi awal yang diajaukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa jumlah 

uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan Bank 

Syariah di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dari hasil uji 

yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap 

jumlah pembiayaan bank syariah menunjukan bahwa hipotesis awal yang diajukan 

diterima.  
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Jumlah uang beredar merupakan salah satu kebijakan makro yang digunakan 

oleh pemerintah untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Karenanya perubahan 

jumlah uang beredar akan mempengaruhi kondisi perbankan. Pada saat jumlah uang 

beredar meningkat, salah satu instrumen yang digunakan pemerintah adalah dengan 

menaikan suku bunga. Diharapkan dengan dinaikannya suku bunga maka akan 

merangsang masyarakat untuk menginfestasikan dananya di bank.  

Ketika masyarakat menginfestasikan dananya di bank, bank syariah sebagai 

bagian dari industri perbankan akan menghimpun dana tersebut. Banyaknya dana 

yang berhasil dihimpun akan meningkatkan kemampuan bank syariah untuk 

menyalurkan dana melalui pembiayaan. Pada ahirnya jumlah pembiayaan akan 

mengalami peningkatan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahcmad Tohari tentang 

implikasi pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar, inflasi, dan jumlah uang 

beredar (m2) terhadap pembiayaan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa 

jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. 

3. Pengaruh Suku Bunga Terhadap Jumlah Pembiayaan 

Hasil pengujian yang dilakukan ditemukan bahwa hipotesis awal yang 

diajukan bahwa suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah 

pembiayaan dalam jangka pendek ditolak. Dalam jangka pendek variabel suku bunga 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan dibuktikan oleh hasil uji jangka 
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pendek yang menunjukan nilai kofisien sebesar 0.019098 dengan nilai probabilitas 

sebesar 0.2193.  

Suku bunga deposito tidak signifikan dikarenakan pemberian keuntungan 

investai yang diberikan kepada nasabah bank syariah bukan menggunakan bunga 

sebagai acuan utama. Pemberian keuntungan kepada nasabah menggunakan prinsip 

bagi hasil membuat suku bunga bukan menjadi pertimbangan utama nasabah dalam 

menginfestasikan dananya di bank syariah. Hal tersebut berbeda dengan bank 

konvensional yang menjadikan suku bunga sebagai acuan utama dalam memberikan 

keuntungan kepada nasabahnya. 

Sementara dalam jangka panjang ditemukan bahwa tingkat suku bunga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Hasil tersebut dibuktikan 

dengan hasil uji yang menunjukan nilai koefisien sebesar 0.015443 dan nilai 

probabilitas sebesar 0.0113. Dari pengujian tersebut diketahui bahwa apabila terjadi 

kenaikan suku bunga deposito sebesar 1% maka akan meningkatkan jumlah 

pembiayaan bank syariah sebesar 0.0113. Hipotesis awal yang diajukan bahwa suku 

bunga berpengaruh positif dan signifikan dalam panjang diterima.  

Diterimanya hipotesis awal menunjukan dalam jangka panjang kenaikan suku 

bunga akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan. hal 

tersebut tidak lepas dari digunakannya suku bunga sebagai salah satu instrumen 

pemerintah dalam kebijakan moneter. Pada saat suku bunga ditingkatkan sebagai 
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insentif masyarakat menginfestasikan dananya di bank, maka jumlah dana yang 

berhasil dihimpun oleh bank akan meningkat.  

Sebagai bagian dari industri perbankan, momen kenaikan suku bunga tentunya 

juga akan berpengaruh pada bank syariah. Kenaikan jumlah dana akibat 

meningkatnya minat masyarakat untuk menabung membuat dana yang berhasil 

dihimpun ikut meningkat. Dan pada ahirnya jumlah pembiayaan yang diberikan 

kepada masyarakat ikut naik.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ekarina Katmas (2012) tentang 

pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap volume pembiayaan perbankan 

syariah di indonesia. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa variabel suku bunga 

dalam jangka pendek berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan 

sementara dalam jangka panjang berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan. 


