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ABSTRAK 

 

PENGARUH FDR,DPK,INFLASI DAN BI RATE DENGAN TOTAL  

ASSET PADAPT. BPRS BERKAH DANA FADHILAH 

“AIR TIRIS” KABUPATEN KAMPAR. 

 

 

OLEH: 

 

BIAN LESTARI 

11473204507 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh FDR, DPK, Inflasi 

dan BI Rate terhadap Total Asset  pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah, baik 

secara parsial maupun simultan. Sampel penelitian ini adalah laporan triwulan 

keuangan periode Maret 2012-Maret 2020. Yang mana berjumlah 33 sampel. 

Analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda 

dengan bantuan SPSS Versi 21, uji t dan uji F serta Koefisien Determinasi (R
2)

. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan secara parsial FDR, DPK berpengaruh 

signifikan terhadap total asset, dan inflasi kemudian BI Rate tidak berpengaruh 

signifikan terhadap total asset. Kemudian untuk uji simultan diperoleh hasil 

bahwa variabel FDR, DPK, Inflasi dan BI Rate secara bersama-sama terhadap 

Total Asset  . 

 

Kata kunci : FDR, DPK, Inflasi,  BI Rate, Total Asset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ii 

ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF FDR, TPF, INFLATION AND BI RATE WITH TOTAL 

ASSETS IN PT. BPRS BLESSING FADHILAH FUND 

“AIR TIRIS” KABUPATEN KAMPAR. 

 

This study aims to determine the effect of FDR, TPF, Inflation and BI Rate 

on Total Assets at PT. BPRS Blessing Fund Fadhillah, either partially or 

simultaneously. The sample of this research is the financial quarter report for the 

period March 2012-March 2020. Of which there are 33 samples. Data analysis 

and hypothesis testing used multiple linear regression with the help of SPSS 

Version 21, t test and F test and the coefficient of determination (R2). Based on 

the results of the study, partially FDR, TPF have a significant effect on total 

assets, and inflation then the BI Rate has no significant effect on total assets. 

Then, for the simultaneous test, the results show that the variables of FDR, TPF, 

Inflation and BI Rate together are related to Total Assets. 

Keywords: FDR, TPF, Inflation, BI Rate, Total Assets. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan merupakan suatu sarana yang strategis dalam rangka 

pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh 

fungsi utama bank yaitu sebagai penhimpun dan penyalur dana dari masyarakat 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam 

upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan  pelaksanaan pembangunan, 

lembaga perbankan telah menunjukan perkembangan yang pesat seiring dengan 

kemajuan Indonesia dan perkembangan perekonomian Internasional serta sejalan 

dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan 

sehat. 

Menurut Oktaviana Kartika Ulfi dan Fitriyah (2015: 2-3) Dalam rangka 

percepatan pertumbuhan bank syariah,maka pihak regulator mengamandemen UU 

No. 10 tahun1998 dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentangperbankan 

syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008.Diharapkan diberlakukannya UU ini, 

maka perkembanganindustri perbankan syariah nasional semakin 

memilikilandasan hukum yang memadai dan akan mendorongpertumbuhannya 

secara lebih cepat lagi. Dengan progressperkembangannya yang impresif, yang 

mencapai rata-ratapertumbuhan asset lebih dari 65% per tahun dalam limatahun 

terakhir, maka diharapkan peran industri perbankansyariah dalam mendukung 

perekonomian akan semakinsignifikan. 
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Setelah pemberlakuan UU No. 21 Tahun 2008, muncul banyak bank 

berprinsip syariah.Salah satunya yakniPT. BPRS Berkah Dana Fadhillah.Menurut 

Zubairi Hasan (2016:37), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prisnsip Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk 

hukumnya dapat berupa : Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan 

Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 

menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Bank Syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang 

perlu diperhatikan dari ketentuan diatas adalah kepanjangan dari BPRS yang 

berupa Bank Perkreditan Syariah.Ini berarti semua peraturan perundangan-

undangan yang menyebut BPRS dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus 

dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

Menurut Khotibul Umam (2014:41), Adapun kegiatan usaha dari BPRS 

intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syariah, yaitu berupa 

penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang 

membedakannya adalah bahwa BPRS tidak diperkenankan memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan 

menertibkan giro. 

Saat ini perkembangan bank Syariah semakin meningkat. Hal tersebut 

ditandai dengan bertambahnya jumlah perbankan Syariah. Berikut adalah data 

jumlah bank perbankan Syariah dari akhir tahun 2015 hingga akhir tahun 2019: 
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Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Perbankan Syariah 

 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2020. 

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwasanya perkembangan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan 

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mengalami penurunan. 

Tidak hanya dilihat dari jumlah bank, dilihat dari sisi Asset, perbankan 

Syariah mengalami kenaikan yang signifikan, demikian hal nya juga dengan PT. 

BPRS Berkah Dana Fadhillah, berdasarkan asset PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhillah juga tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan 

perolehan simpanan masyarakat. 

Berikut data perkembangan total asset PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah 

periode 2012-2019: 
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Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Total Asset PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhillah 

 
Sumber: PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah, 2021. 

 

Berdasarkan grafik perkembangan total asset di atas dapat di lihat bahwa 

jumlah total asset pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah periode 2012 hingga 

2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

BPRS Berkah Dana Fadhillah, berdasarkan asset PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhillah juga tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan 

perolehan simpanan masyarakat. 

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio (2015:160), Pembiayaan merupakan 

salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk 

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut 

Sudarsono (2012:45), Bank syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan bank 

konvensional. Fungsi dan peran bank syariah diantaranya tercantum dalam 

pembukuan standars akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Institution) yang berfungsi sebagai: 
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Manajer investasi, Investor, Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, 

dan sebagai Pelaksana kegiatan sosial. 

Dalam penyaluran pembiayaan ada banyak faktor yang harus diperhatikan, 

salah satunya adalah faktor financing to deposit ratio. Menurut Mangasa 

Augustinus Sipahutar (2015:44), FDR sangat memegang peranan untuk 

mengetahui sejauhmana perbankan telah menjalankan fungsinya sebagailembaga 

intermediasi keuangan yang disatu sisi melakukanpenghimpunan dana dan sisi 

lain harus juga menyalurkandana untuk membiayai sektor-sektor ekonomi. 

Menurut Sudarsono (2012: 8-9), Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah 

rasio antara total kredit yang diberikan bank dengan dana yang dihimpun oleh 

bank, karena dalam perbankan syariah tidak dikenal dengan istilah pinjaman 

namun pembiayaan.  

FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas 

bank yang menunjukan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit 

dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat FDR 

maka laba bank semakin meningkat. Dengan demikian besar kecilnya rasio FDR 

suatu bank akan berpengaruh terhadap kinerja bank. 

Besar kecilnya pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhillah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah 

penghimpunan yang berasal darimasyarakat atau biasa dikenal dengan istilah 

DPK.DPK merupakan salah satu indikator untukmenilai kinerja keuangan. 

Umumnya dana dari masyarakatmemegang peran yang sangat besar dan 

menopang usahabank yang merupakan andalan bagi bank. 
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Berikut peneliti sajikan data DPK PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah periode 

Maret 2012-Maret 2020. 

Tabel I.1 

DPK PT. BPRS Berkah Dana FadhillahPeriode Maret2012-Maret 

2020 

(Ribuan Rp.) 

No  Periode DPK 

1 Maret 2012 Rp. 11,151,116 

 Juni 2012 Rp. 11,348,521 

 September 2012 Rp. 12,224,165 

 Desember 2012 Rp. 13,037,521 

2 Maret 2013 Rp. 12,650,471 

 Juni 2013 Rp. 11,425,652 

 September 2013 Rp. 12,870,833 

 Desember 2013 Rp. 16,196,775 

3 Maret 2014 Rp. 15,723,576 

 Juni 2014 Rp. 15,087,817 

 September 2014 Rp. 16,220,692 

 Desember 2014 Rp. 16,606,277 

4 Maret 2015 Rp. 16,017,704 

 Juni 2015 Rp. 15,509,871 

 September 2015 Rp. 16,394,880 

 Desember 2015 Rp. 17,065,115 

5 Maret 2016 Rp. 15,492,219 

 Juni 2016 Rp. 16,381,949 

 September 2016 Rp. 16,300,692 

 Desember 2016 Rp. 20,669,573 

6 Maret 2017 Rp. 2,645,300 

 Juni 2017 Rp. 2,682,300 

 September 2017  Rp. 3,036,300 

 Desember 2017 Rp. 3,359,800 

7 Maret 2018 Rp.3,820,300 

 Juni 2018 Rp.3,273,300 

 September 2018 Rp.3,546,800 

 Desember 2018 Rp.3,931,800 

8 Maret 2019 Rp. 3,844,000 

 Juni 2019 Rp.5,142,082 

 September 2019 Rp.5,841,582 

 Desember 2019 Rp. 5,912,812 

9 Maret 2020 Rp. 4,912,527 

Sumber: Data Primer Diolah Untuk Penelitian, 2020 
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Berdasarkan tabel I.1 diatas terlihat bahwasanya perkembangan DPK PT. 

BPRS Berkah Dana Fadhillah dari periode Maret 2012 hingga Desember 2016 

mengalami kenaikan secara signifikan.Umumnya dana masyarakat memegang 

peran yang sangat besar dan menopang usaha bank danmerupakan andalan bagi 

bank. Agar bank dapat meraihdana masyarakat, maka bank harus 

memeliharakepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa dana yangmereka 

simpan di bank akan aman dalam arti bahwa danamasyarakat dapat ditarik sesuai 

syarat-syarat yang telah diperjanjikan dan disetujui oleh kedua belah pihak, 

sertabunganya dibayarkan tepat waktu. Akan tetapi pada periode Maret 2017 DPK 

PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah mengalami penurunan hal ini dikarenakan 

banyak nasabah yang mengambil kembali simpanannya untuk menyambut hari 

besar Islam yaitu hari raya idul fitri. Ketika DPK mengalami penurunan maka 

secara otomatis akan terjadi penurunan pula pada total asset. 

Asset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomi masa depan bagi 

entitas syariah tersebut. Asset dimasukkan dalam saldo nominal debit. Semakin 

tinggi total asset yang dihasilkan bank maka probabilitas bank akan meningkat 

pula. 

Kemudian Faktor lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan aset bank 

syariah adalah Financing to Deposuts Ratio (FDR), jika nilai FDR naik maka total 

aset bank syariah akan meningkat. 

Menurut Hasibuan (2016:176) bahwa selain dipengaruhi oleh faktor internal 

tadi, perbankan Syariah juga dipengaruhi oleh indikator-indikator moneter dan 
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financial lainnya. Terdapat beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap 

total asset yaitu inflasi, dan tingkat suku bunga (BI Rate). 

Menurut Sadono Sukirn (2015:339) inflasi menyebabkan nilai tabungan 

menurun, aktivitas produktif menurun dan kegiatan perekonomian menurun 

karena masyarakat lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulatif dan 

membeli harta tetap seperti tanah, rumah, dan bangunan. 

Sedangkan suku bunga (BI RATE) menurut Sunariyah (2014:80), adalah 

harga dari pinjaman.Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang perunit 

waktu.Bunga merupakan suatu ukuran harga sumberdaya yang digunakan oleh 

debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. 

Banyak penelitian yang telah menuntaskan penelitiannya tentang total 

asset.Penelitian Diana Djuwita (2017) yang meneliti salah satu variabel 

independennya FDR pada Bank Syariah di Indonesia.Dimana hasil penelitiannya 

FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap total asset.Penelitian Dwiki 

Erlangga Putra (2017) yang meneliti salah satu variable independent nya DPK. 

Dimana hasil penelitian nya DPK berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap total asset perbankan syariah di Indonesia periode 2011-2015. 

Sebagai pembeda penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah 

pada variabel independent dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan 

variable DPK, FDR, ROA, NPF sedangkan pada penelitian sekarang variabel 

independentyang digunakan adalah FDR, DPK, inflasi dan BI Rate.Pembeda 

selanjutnya adalah objek penelitian, dimana pada penelitian terdahulu objek 

penelitiannya di Perbankan syariah di Indonesia sedangkan penelitian sekarang 
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objek nya pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah.Persamaan penelitian penulis 

dengan penelitian terdahulu ini terletak pada variabel dependent yang sama-sama 

meneliti total asset. 

Penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang total asset pada PT. BPRS 

Berkah Dana Fadhillah karena penulis ingin mengetahui apakah bank tersebut 

termasuk kepada kategori Bank yang sehat yang mana diinterpretasikan dengan 

kualitas aset yangbaik, termasuk kepada Bank dengan kualitas aset yang baik 

yang lazimnya pendapatannya juga baik,akan tetapi besar aset yang dimiliki oleh 

bank tidak berarti jika seluruhnyamerupakan aset beresiko. Selain itu penulis juga 

ingin melihat apakah PT. BPRS Berkah Dana Fadhillahtermasuk Bank yang 

memiliki jumlah aset yangbesar didalamnya dan juga mempunyai pinjaman dalam 

bentuk valas sehinggaberubah besar saat rupiah melemah. 

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas menandakan masih terdapat 

perusahaan perbankan syariah yang DPK nya belum terserap dengan secara 

maksimal dan fungsi intermediasi perbankan syariah menurun.Pada hakikatnya 

tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. 

Dari penjelasan yang telahdikemukakan, muncul ketertarikan untuk meneliti 

danmengambil topik mengenai perkembangan total assetpada PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhillah secara umum. Karena itu penulis mengambil judul: 

“PENGARUH FDR, DPK, INFLASI DAN BI RATE TERHADAP TOTAL 

ASSET  PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHILLAH AIR TIRIS”. 

 

 



10 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah yaitu: 

1. Apakah FDR secara parsial berpengaruhterhadap total asset pada PT. BPRS 

Berkah Dana FadhillahAir Tiris? 

2. Apakah DPKsecara parsial berpengaruh terhadap total asset pada PT. BPRS 

Berkah Dana Fadhillah Air Tiris? 

3. Apakah inflasi secara parsial berpengaruh terhadap total asset pada PT. BPRS 

Berkah Dana Fadhillah Air Tiris? 

4. Apakah BI Ratesecara parsial berpengaruh terhadap total asset pada PT. BPRS 

Berkah Dana Fadhillah Air Tiris? 

5. Apakah FDR, simpanan masyarakat, inflasi dan BI Rate secara simultan secara 

berpengaruh terhadap total asset pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air 

Tiris? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahuiFDR secara parsial berpengaruh terhadap total asset pada 

PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris. 

b. Untuk mengetahuiDPKsecara parsial berpengaruh terhadap total asset pada 

PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris. 

c. Untuk mengetahuiinflasi secara parsial berpengaruh terhadap total asset 

pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris. 
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d. Untuk mengetahuiBI Ratesecara parsial berpengaruh terhadap total asset 

pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris. 

e. Untuk mengetahuiFDR, simpanan masyarakat, inflasi dan BI Rate secara 

simultan berpengaruh terhadap total asset pada PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhillah Air Tiris. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Sebagai mahasiswa penulis mengharapkan mendapat suatu pemahaman 

yang dipandang cukup mendalam tentangpengaruhFDR, DPK, inflasi dan 

BI Rateterhadap total asset pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini semoga dapat dijadikan  salah satu bahan referensi serta 

masukan bagi PT. BPRS Berkah Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dalam 

halpengaruhFDR, DPK, inflasi dan BI Rateterhadap total asset pada PT. 

BPRS Berkah Dana Fadhillah. 

c. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang 

FDR, DPK, inflasi dan BI Rate dengan total asset pada PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhillah Air Tiris. Dan dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih 

lanjut. 

D. Sistematika Penulisan 

Penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab  dengan sistem penulisan 

sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi landasan teori dan 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang terdapat 

dalam penelitian. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini merupakan bab metode penelitian yang berisi variabel 

penelitian dan defenisi operasional, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bab analisis data yang berisi hasil dan pembahasan 

dimana menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis 

data dan pembahasan. 

BAB V :PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang membahas kesimpulan dari hasil 

penelitian serta saran-saran yang ditujuakan kepada para peneliti baru 

yang akan mengembangkan penelitian ini dan juga saran yang 

ditujukan kepada perusahaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Menurut Said Sa‟ad  Marton (2011:127), Perbankan Syari‟ah adalah lem-

baga investasi dan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

syari‟ah. Sumber dana yang didapatkan harus sesuai dengan syari‟ah. Dan alokasi 

investasinya dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial 

masyarakat serta melakukan jasa perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai 

syari‟ah. 

Menurut ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 pengertian per-

bankan syariah sebagai berikut: 

“Bank adalah usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk sim-

panan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau ben-

tuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. 

Bank Syariah adalah bank yang dapat melaksanakan aktivitasnya dalam 

pemberian jasa dan lainnya berdasarkan prinsip syariah Islam, seperti 

menghindari penggunaan instrument bunga (riba) dan beroperasi dengan prinsip 

bagi hasil, sedangkan menurut Undang-Undang no. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 

disebutkan bahwa bank Syariah adalah sebagai berikut: 
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“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya beradasar-

kan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. 

Menurut Sudarsono(2012:76), Bank syariah adalah lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam 

lalu lintas pembayaran serta peredaraan uang yang pengoperasiannya disesuaikan 

dengan prinsip syariah. 

2. Fungsi Bank Syariah 

Menurut Sudarsono(2012:76), Beberapa fungsi dari bank syariah adalah se-

bagai berikut: 

a. Manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pem-

ilik dana dan dari dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya pendapatan 

yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang 

diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana yang dihimpunnya ser-

ta pada keahlian, kehati-hatian dan professionalismenya. 

b. Investor. Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai inves-

tor (pemilik dana). 

c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini bank 

syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan se-

bagaimana lazimnya, seperti transfer uang. 

d. Pelaksana kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keu-

angan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan 

dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya. 
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3. Tujuan Bank Syariah 

Menurut Sudarsono (2012:43), Bank syariah mempunyai beberapa tujuan 

diantaranya: 

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, 

khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhin-

dar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha dan perdagangan lain 

yang mengandung unsur gharar (tipuan). Dimana jenis-jenis usaha terse-

but selain dilarang dalam Islam juga dapat menimbulkan dampak negatif 

terhadap kehidupan ekonomi rakyat. 

b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan mera-

takan pendapatan melalui kegiatan invetasi. Gunanya agar tidak terjadi 

kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang 

membutuhkan dana. 

c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang 

berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan 

kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian 

usaha. 

d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya meru-

pakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. 

Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pem-

binaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha 

yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pem-
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binaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program 

pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama. 

e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank 

syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan 

adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga 

keuangan. 

f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank non-

syariah. 

4. Landasan Hukum Perbankan Syariah. 

QS: Al-Baqarah 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. 
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B. Total Asset 

Suatu ukuran yang menunjukkan besar kecil suatu perusahaan yang dapat 

dilihat dari total penjualan, rata- rata tingkat penjualan dan total aktiva. Ukuran 

yang didapat dari total asset yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. 

Menurut Widjaja (2015:112) total asset menggambarkan kemampuan dalam 

mendanai investasi yangmenguntungkan dan kemampuan yang memperluas pasar 

seta memiliki prospekkedepan yang baik. Bank yang sehat diinterpretasikan 

dengan kualitas aset yangbaik. Bank dengan kualitas aset yang baik lazimnya 

pendapatannya juga baik,akan tetapi besar aset yang dimiliki oleh bank tidak be-

rarti jika seluruhnyamerupakan aset beresiko (Jumono, 2012). Bank yang mem-

iliki jumlah aset yangbesar didalamnya juga mempunyai pinjaman dalam bentuk 

valas sehinggaberubah besar saat rupiah melemah (Sulistyowati, 2002).Ukuran 

perusahan dalampenelitian ini adalah dengan menghitung dari total aset dengan 

menggunakanukuran Logaritma  Natural. Rumus ukuran perusahaan total aset 

dapat dinyatakansebagai berikut: 

Ukuran Bank = Ln(Total Aset) 

C. Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Menurut Veithzal Riva‟I (2010: 784-785),Financing to deposit ratio adalah 

sama dengan Loan to deposit ratio, menurut istilah konvensional biasadigunakan 

dengan sebutan LDR, sedangkan dalamperbankan syariah menggunakan istilah 

FDR. Financing to deposit ratio (FDR) adalah perbandingan antarapembiayaan 

yang diberikan oleh bank dengan dana pihakketiga yang berhasil dikerahkan oleh 

bank. Rasio inidipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana danapinjaman 
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yang bersumber dari dana pihak ketiga Tinggirendahnya rasio ini menunjukkan 

tingkat likuiditas banktersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu 

bank,berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuddibanding dengan bank 

yang mempunyai angka rasio lebihkecil. 

Rumus dari rasio likuiditas FDR adalah sebagai berikut : 

FDR = 
          

                 
 X 100% 

Menurut surat edaran Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993, yang termasuk 

dalam pengertian dana yang diterima dari bank adalah sebagai berikut : 

1. KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) jika ada. 

2. Giro, Deposit, dan tabungan masyarakat. 

3. Pinjam bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, tidak 

termasuk pinjam subordinasi. 

4. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 

3 bulan. 

5. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank berjangka waktu lebih dari 

bulan. 

6. Modal pinjaman. 

7. Modal inti. 

Menurut Oktaviana Kartika Ulfi (2012:173-175), Semakin tinggi rasio ter-

sebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang 

bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk 

membiayai kredit menjadi semakin besar.  
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Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank,Bank Indonesia menetap-

kan ketentuan sebagai berikut : 

a. Untuk rasio LDR/FDR sebesar 110% atau lebih diberi nilai mulai kredit 0, 

artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat. 

b. Untuk rasio LDR/FDR dibawah 110% diberi nilai kredit 100, artinya likui-

ditas bank tersebut dinilai sehat. 

D. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Menurut Lukman Dendawijaya (2017:53), DPK adalah simpanan yang be-

rasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank 

dengan menggunakan instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana 

masyarakat dihimpun dalam bentuk giro, deposito, tabungan. 

Menurut Kasmir (2014:77), Dana Pihak Ketiga (DPK), termasuk dalam ke-

lompok paying liability yaitu dana yang dihimpun bank dari masyarakat. 

Umumnya dana masyarakat memegang peran yang sangat besar dan menopang 

usaha bank dan merupakan andalan bagi bank. Agar bank dapat meraih dana 

masyarakat, maka bank harus memelihara kepercayaan dan keyakinan masyarakat 

bahwa dana yang mereka simpan di bank akan aman dalam arti bahwa dana 

masyarakat dapat ditarik sesuai syarat-syarat yang telah di perjanjikan dan disetu-

jui oleh kedua belah pihak, serta bunganya dibayarkna tepat waktu. 
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Menurut Kasmir (2016:77),  jenis dari Dana Pihak Ketiga ini terdiri dari: 

1. Giro 

Menurut M. Luthfi Hamidi (2013:237), Simpanan giro merupakan ke-

percayaan karena dana yang diterima bank sebagaisimpanan untuk keamanan 

(wadiah yad aldhamanah). 

Menurut Kasmir (2016:77), Giro merupakan simpananpada bank yang 

penarikannya dapat dilakukan setiapsaat. Artinya adalah bahwa uang yang disim-

pan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelahmemenuhi berbagai per-

syaratan yang di tetapkan,misalnya waktu jam kantor, keabsahan dankesem-

purnaan cek, serta saldonya yang tersedia. 

Pengertian dapat ditarik setiap saat juga dapat diartikan bahwa uang yang 

sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat berkali-kali dalam sehari dengan 

catatan dana yang tersedia masih mencukupi (saldo). Kemudian pengertian 

penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga me-

nyebabkan giro tersebut berkurang jumlahnya, baik ditarik secara tunai maupun 

ditarik secara nontunai (pemindahbukuan). 

Menurut Kasmir (2016:78), Penarikan uang di rekening giro dapat 

menggunakan sarana penarikan, yaitu cek dan bilyet giro. Apabila penarikan dil-

akukan secara tunai, maka sarana penarikannya dengan menggunakan 

cek.Sedangkan untuk penarikan nontunai adalah dengan menggunakan bilyet giro. 

Giro dalam bank yang berprinsip syariah sama dengan giro dalam perbankan kon-

vensional. Bank tidak membayar apapun kepada pemegangnya, akan tetapi 

mengenakan biaya layanan (service change). Selanjutnya, dana ini akan dipakai 
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oleh bank untuk antara lain membiayai operasi bagi hasil. Sedang pembayaran 

terhadap giro, dijamin sepenuhnya oleh bank dan dapat dilihat sebagai jaminan 

depositor kepada bank. 

2. Tabungan  

Menurut Kasmir (2012:80), Tabungan adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank 

dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. 

Pengertian yang hampir sama dijumpai pada Pasal 1 angka 21 Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa ta-

bungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasar-

kan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip sya-

riah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan ter-

tentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat 

lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplemen-

tasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah. 

Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung dari motif nasa-

bah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan 

wadiah, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau men-

cari keuntungan maka tabungan mudharabah yang sesuai. Secara teknis mudhar-

abah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sha-
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hibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya men-

jadi pengelola dana (mudharib) dalam suatu kegiatan produktif. 

Menurut Abdul Ghofar Anshori (2011: 92), Dalam perbankan syariah mem-

iliki dua macam tabungan, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. 

Perbedaan utama dengan tabungan di perbankan konvensional adalah tidak 

dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan.Yang ada adalah nisbah atau 

persentase bagi hasil pada tabungan mudharabah dan bonus pada tabungan 

wadiah. 

3. Deposito 

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.Deposito 

didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 

waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan bank atau pada saat 

jatuh tempo.Dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. De-

posito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan Akad Mudharabah atau 

akad lain yang tidak bertentangan dengan prisip syariah yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara Nasabah Penyimpan 

dan Bank Syariah dan UUS.  

Menurut Abdul Ghofar Anshori (2011: 99), Deposito merupakan produk 

dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan invesatsi dalam bentuk su-

rat-surat berharga sehingga perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. 

Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga 

bagi hasil nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberi-



23 

 

kan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (profit sharing) sebesar nisbah 

yang telah disepakati awal akad. 

E. Inflasi  

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus menerus, 

mempengaruhi individu, pengusaha dan pemrintah (Mishkin, 2014:13). Milton 

Friedman dalam proposisin yayang terkenalmengatakan “inflasi selalu dan dimana 

pun merupakan menomena moneter”.Ia menganggap bahwa sumber semua epi-

sode inflasia dalah tingkat pertumbuhanuang beredar yang tinggi: Hanya dengan 

mengurangi tingkat pertumbuhan uang  beredar hingga tingkat yang  rendah, 

inflasi dapat dihindari. 

Fahmi dan Yovi Lavianti (2014:165) Inflasi merupakan suatu keadaan 

perekonomian di mana  tingkat harga dan biaya-biaya umumnaik;misalnaiknya 

harga beras,harga bahan bakar,hargamobil,upah tenagakerja,hargatanah,sewa ba-

rang-barang modal. Menurut Zakaria (2012:61) Inflasi merupakan suatu kejadian 

yang menggambarkan situasi dan kondisi dimana harga barang mengalami kenai-

kan dan nilai mata uang mengalami pelemahan, danjika ini terjadisecara terus-

menerusakan mengakibatkanmemburuknyakondisiekonomisecara menyeluruhser-

ta mampu mengguncang  tatanan politik suatu negara. 

Menurut Bank Indonesia Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara 

umum dan terus menerus.Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak 

dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenai-

kan harga) pada barang lainnya.Dapat diambil kesimpulan secara umum inflasi 

adalah kecenderungan naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum yang 
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menyebabkan terjadinya penurunan nilai uang dalam suatu periode tertentu.Inflasi 

merupakan variabel penghubung antara tingkat bunga dan nilai tukar efektif, di-

mana dua variabel ini merupakan variabel penting dalam menentukan pertum-

buhan dalam sector produksi. 

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum 

dan terus menerus salama periode tertentu.Apabila tingkat inflasi mengalami ke-

naikan maka deposito perbankan syariah mengalami penurunan. 

Menurut Haron (2015:32) inflasi berhubungan negatif dengan deposito yang 

dihimpun bank. Hal ini disebabkan ketika inflasi mengalami kenaikan, maka para 

nasabah akan mencairkan dananya untuk mempertahankan tingkat konsumsinya. 

Sedangkan Menurut Paul A. Samuelson dalam Karim (2017:137), seperti 

sebuah penyakit, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Moderate inflation :karakteristiknya adalah tingkat harga yang lambat. 

Umumnya disebut sebagai „inflasi satu digit‟. Pada tingkat inflasi seperti ini 

orang-orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaann-

ya dalam bentuk uang dari pada dalam bentuk asset riil. 

b. Galloping inflation : inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% 

sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang han-

ya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan da-

lam bentuk asset-aset riil. Orang akan menumpuk barang-barang, membeli 

rumah dan tanah. Pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan 

akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari tingkat bunga serta orang 



25 

 

tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang amat 

tinggi. Banyak perekonomian yang mengalami inflasi seperti ini tetap ber-

hasil „selamat‟ walaupun system harganya berlaku sangat buruk. 

Perekonomian seperti ini cenderung mengakibatkan terjadinya gangguan-

gangguan besar pada perekonomian karena orang-orang akan cenderung 

mengirimkan dananya untuk berinvestasi diluar negeri dari pada berinves-

tasi didalam negeri (capital out flow). 

c. Hyper inflation : inflasi jenis ini terjadi pada tingkat yang sangat tinggi yaitu 

jutaan sampai triliyun persen per tahun. Walaupun sepertinya banyak 

pemerintah yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi Galloping 

inflation, akan tetapi tidak pernah ada pemerintah yang dapat bertahan 

menghadapi inflasi jenis ketiga yang amat „mematikan‟ ini. Contohnya ada-

lah Weimar Republic di Jerman pada tahun 1920-an. 

Selain itu, inflasi dapat digolongkan karena penyebab-penyebanya yaitu se-

bagai berikut (Adiwarman Karim, 2008:138) : 

a. Natural Inflation dan Human error Inflation 

Sesuai dengannamanya natural inflation adalah inflasi yang  terjadi karena 

sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam 

mencegahnya. Humanerrorinflation adalahinflasi yang terjadi karena 

kesalahan-kesalahan yangdilakukan oleh manusia sendiri. 

b. Actual/anticipated/expected inflation dan unanticipated/ unexpected infla-

tion. Pada expected inflation tingkat suku bunga pinjaman riil akansama 

dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi sedangkan 
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pada unexpected inflation tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau 

tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi. 

c. Demand pull dan cost push inflation. Inflasi ini diakibatkan olehperubahan-

perubahan yang terjadi padasisi permintaan agregatif(AD)dari  barang dan 

jasa pada suatu perekonomian.Costpushinflationa dalam inflasiyang terjadi 

karena adanya perubahan-perubahan pada sisi penawaran agregatif(AS) dari 

barang dan jasa pada suatu perekonomian. 

d. Spiraling inflation. Inflasi ini diakibatkan oleh inflasiyang terjadi sebelumny 

yang mana inflasiyang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi 

yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya. 

e. Imported inflation dan domestic inflation. Imported inflation adalah inflasi 

di Negara lain yang ikut dialami oleh suatu Negara karena harus menjadi 

price taker dalam pasar perdagangan internasional. Domestic inflation ada-

lah inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu Negara yang tidak be-

gitu mempengaruhi Negara-negara lainnya. 

Dibidang moneter,laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat meng-

ganggu upaya perbankan dalam pengerahan dana masyarakat.Karena tingkat 

inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga riil menjadi menurun. Fakta 

demikian akan mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung sehingga pertum-

buhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun (Aulia Po-

han, 2008:52). 
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F. Tingkat Suku Bunga (BI RATE) 

Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan 

dengan persentase dengan uang yang dipinjamkan.Suku bunga adalah tingkat 

bunga yang dinyatakan dalam persen, jangka waktu tertentu (perbulan atau per-

tahun). 

Suku bunga menurut Sunariyah (2011:80) adalah harga dari pinjaman.Suku 

bunga dinyatakan sebagai persentase uang perunit waktu.Bunga merupakan suatu 

ukuran harga sumberdaya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan 

kepada kreditur.Bunga adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal 

yang dibayar pada waktu yang disetujui, umumnya dinyatakan sebagai persentase 

dari modal pokok.Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan 

oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli 

atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus 

dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar 

oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). 

Menurut Mishkin (2016:4) Suku bunga merupakan salah satu variabel 

yang paling banyak diamati dalam perekonomian. Hampir setiap hari perge-

rakannya dilaporkan di surat kabar. Suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga 

yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai per-

sentase pertahun). Suku bunga adalah penghasilan yang diperoleh orang-orang 

yang memberikan kelebihan uangnya atau surplus spending unit  untuk digunakan 

sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan menggunakan uang terse-
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but untuk menutupi kekurangannya atau deficit spending unit (Judisseno, 

2012:80-81). 

Menurut Hermawan, tingkat suku bunga merupakan salah satu indicator 

moneter yang mempunyai dampak dalam beberapa kegiatan perekonomian se-

bagai berikut : 

a. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan untuk melakukan in-

vestasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan 

ekonomi. 

b. Tingkat bunga juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemilik 

modal apakah ia akan berinvestasi pada real assets ataukah pada financial 

assets. 

c. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi kelangsungan usaha pihak bank 

dan lembaga keuangan lainnya. 

d. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi nilai uang beredar. 

Suku bunga juga mempengaruhi keputusan ekonomi bagi pengusaha atau 

pimpinan perusahaan apakah akan melakukan investasi pada proyek baru.Suku 

bunga dan bagi hasil memiliki perbedaan yang jelas terlihat, walau keduanya 

memberi keuntungan bagi pemilik dana. 
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G. Pandangan Islam  

Prinsip Syariah dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan hukum Islam 

yang bersumber dari al-Qur‟an, Sunnah, Ijma‟ dan Qiyas.Kegiatan operasional 

bank Syariah harus memenuhi perintah dan larangan dalam al-Qur‟an, Sunnah, 

Ijma‟ dan Qiyas. Larangan utama dalam kegiatan operasional bank Syariah adalah 

riba, yang mana tercantum dalam QS: Al-Baqarah 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 mengha-

ramkan 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. 
 

Selain dasar hukum diatas berikut dasar hukum lainnya dalam QS: Ali-

Imran ayat: 130: 

                                   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat gandadan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan”. 
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Salah satu tujuan bank syariah adalah mengarahkan kegiatan ekonomi umat 

untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan 

perbankan. Agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha dan 

perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan). Dimana jenis-jenis 

usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga dapat menimbulkan dampak 

negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. 

Jadi bank Syariah perlu mematuhi kepatuhan prinsip-prinsip Syariah dalam 

kegiatan operasional kegiatan usahanya agar masyarakatdapat membedakan antara 

bank Syariah dan bank konvensional. Selain itu penerapan kepatuhan prinsip-

prinsip Syariah menjadi penting dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat 

bahwa produk berbasis Syariah tidak hanya menawarkan alternatif yang lebih 

aman, bebas dari riba, tetapi juga memiliki etika bisnis yang adil, bersih, dan 

transparan sehingga masyarakat bisa memilih bank yang berbasis non Syariah 

atau yang berbasis Syariah. 

H. Pengaruh Antar Variabel 

Adapun hubungan antar variabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengaruh FDR dengan total asset.FDR Merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Jika nilai FDR se-

makin tinggi hal ini menunjukkan kemampuan yang baik dalam menyalurkan 

pembiayaan yang berarti fungsi bank sebagai lembaga intermediary berjalan 

dengan baik, sehingga pendapatan bank juga meningkat yang pada akhirnya 

dapat mempengaruhi pertumbuhan aset. Besarnya FDR tidak boleh melebihi 

110% karena akan berdampak pada likuiditas bank Namun jika nilai FDR ter-
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lalu tinggi juga tidak baik, karena likuiditas bank semakin rendah sehingga 

bank akan kesulitan untuk memenuhi permintaan nasabah yang ingin segera 

menarik simpanannya yang berakibat menurunya kepercayaan nasabah ter-

hadap bank.Menurut Pandiaagar bank dapat memenuhi sasaranya untuk mela-

yaninasabahnya dan memperoleh laba harus membuat kebijaksanaan likuiditas 

umum. Dimana likuiditas suatu bank diperukan apabila menghadapi penurunan 

simpanan deposit karena adanya pengambilan dana dari penyimpan dan 

menghadapi terjadinya kenaikan permintaan kredit. Sehingga dapat disimpul-

kan bahwa jika nilai FDR naik maka pertumbuhan total asset perbankan syari-

ah juga meningkat. 

2. Pengaruh DPK dengan total asset. 

Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghim-

pun danaatau likuiditas dari masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar. 

Sebagai lembaga keuangan operasional utama bank bergantung dari kekuatan 

dana yang dimiliki, sehingga apabila bank tidak memiliki dana yang memadai 

maka bank akan sulit untuk beroperasi. Semakin banyak simpanan masyarakat 

yang dihimpun maka akan semakin besar pula pertumbuhan asset bank. 

3. Pengaruh inflasi dengan total asset. 

Menurut Megasuri dan Sari(2019:77)inflasi memiliki pengaruh negatif ter-

hadappertumbuhan aset perbankan syariah.Inflasi adalah naiknya harga ba-

rangsecara umum selama periode waktu tertentu. Inflasi menyebabkan nilai riil 

tabungan atau simpanan menurun sehingga menurunkan semangat menabung 

danmasyarakat lebih suka melakukan investasi tetap dibandingkan inves-
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tasiproduktif sehingga dapat menurunkan keuntungan bank yang akan berdam-

pak pada pertumbuhan aset bank. Jadi dapat disimpulkan apabia inflasi 

menurun maka pertumbuhan total aset perbankan syariah akan meningkat. 

4. Pengaruh  BI Rate dengan total asset. 

Menurut Sunariyah (2008:80), suku bunga (BI RATE) adalah harga dari pin-

jaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang perunit waktu.Bunga 

merupakan suatu ukuran harga sumberdaya yang digunakan oleh debitur yang 

harus dibayarkan kepada kreditur. Menurut Mishkin (2008:4) Suku bunga 

merupakan salah satu variabel yang paling banyak diamati dalam perekonomi-

an. Hampir setiap hari pergerakannya dilaporkan di surat kabar. Suku bunga 

adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman terse-

but (biasanya dinyatakan sebagai persentase pertahun). 

I. Penelitian Terdahulu 

Beberapa studi terdahulu berkaitan dengan pengaruh variabel Y. Adapun 

tinjauan terdahulu tersebut peneliti sajikan dari berbagai jurnal nasional penelitian 

antara lain sebagai berikut: 

Tabel I.2 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama dan Ta-

hun Penelitian 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Diana Djuwita 

(2017) 

Pengaruh DPK, FDR, NPF, 

dan ROA terhadap Total 

asset Bank Syariah di Indo-

nesia 

Secara parsial variabel 

Pengaruh DPK, FDR, 

NPF berpengaruh signif-

ikan 

terhadapTotal asset. 

Sedangkan ROA tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadapTotal asset. 

Secara 

simultan semua variabel 
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independen secara 

bersama-sama 

berpengaruh signifikan 

terhadapTotal asset. 

2 Dwiki Erlangga 

Putra (2017) 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi tingkat per-

tumbuhan total asset pada 

Bank Umum Syariah di In-

donesia periode 2011-2015 

Variabel DPK, jumlah 

kantor dan inflasi ber-

pengaruh 

secara 

signifikan terhadap total 

asset, dan pembiayaan 

tidak berpengaruh sig-

nifikan terhadap total 

asset. 

3 Widyastuti dan 

Achiria (2018) 

Determinan yang 

Mempengaruhi Pertumbihan 

Total Aset Bank Umum 

Syariah di Indonesia 2015-

2016 

secara simultan CAR, 

FDR, 

NPF, GDP, suku bunga, 

dan inflasi 

mempengaruhi pertum-

buhan total aset dari 

bank syariah, namun 

secara parsial hanya 

NPF yang memiliki 

pengaruh 

terhadap pertumbuhan 

total aset bank syariah 

4 Supriyanto dan 

Sari (2019) 

Faktor-Faktor Internal yang 

Mempengaruhi Pertum-

buhanTotal  Aset 

Bank Umum Syariah di In-

donesia Selama Satu Deka-

de (2009-2018) 

Variabel promosi, 

NPF, dan FDR ber-

pengaruh terhadap per-

tumbuhan total 33sset 

bank umum syariah 

5 Dhiba dan Esya 

(2018) 

Pegaruh 

NPF, BOPO, GDP, dan 

SBIS Terhadap Pertum-

buhan Aset Perbankan Sya-

riah 

di Indonesia. 

Dalam jangka pendek 

NPF memiliki pengaruh 

negatif dan signifika 

namun dalam jangka 

panjang 

berpengaruh negatif 

namun tidak signifikan, 

GDP dan BOPO dalam 

jangka 

pendek dan panjang 

memiliki pengaruh posi-

tif namun tidak signif-

ikan, dan 

SBIS dalam jangka pen-

dek memiliki pengaruh 
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positif dan signifikan 

namun dalam jangka 

panjang memiliki 

pengaruh yang positif 

namun tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan 

aset perbankan syariah 

di Indonesia. 

 

J. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis 

yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat Total asset. 

Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah: FDR, DPK, inflasi dan BI Rate. 

Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

Gambar II.1 

 Kerangka Pemikiran 

 

  

              H1     

            H2 

     H3      

             H4 

       

H5 

Sumber: Data Olahan 2021. 
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K. Perumusan Hipotesis 

Menurut Moh Sidik (2012:90), Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadaprumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusanmasalah penelitian 

biasanya disusun dalam bentuk kalimatperrtanyaan. 

Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaranobjektif tentang pengaruh 

FDR, DPK, inflasi dan BI RatePada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah periode 

Maret 2012 hingga Maret 2020 berdasarkan model pemikiran teoritis diatas, maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

1. FDR Dengan Total Asset 

Menurut Pandia(2015:23) agar bank dapat memenuhi sasaranya untuk me-

layani nasabahnya dan memperoleh laba harus membuat kebijaksanaan likuiditas 

umum. Dimana likuiditas suatu bank diperukan apabila menghadapi penurunan 

simpanan deposit karena adanya pengambilan dana dari penyimpan dan 

menghadapi terjadinya kenaikan permintaan kredit. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa jika nilai FDR naik maka pertumbuhan total asset perbankan syariah juga 

meningkat. 

H1 = Diduga FDR berhubungan dengan total asset pada PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhillah periode Maret 2012-Maret 2020. 

2. DPK Dengan Total Asset 

Menurut Kasmir (2012:77), DPKtermasuk dalam kelompok paying liability 

yaitu dana yang dihimpun bank dari masyarakat. Umumnya dana masyarakat 

memegang peran yang sangat besar dan menopang usaha bank dan merupakan 

andalan bagi bank. Agar bank dapat meraih dana masyarakat, maka bank harus 

memelihara kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa dana yang mereka 
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simpan di bank akan aman dalam arti bahwa dana masyarakat dapat ditarik sesuai 

syarat-syarat yang telah di perjanjikan dan disetujui oleh kedua belah pihak, serta 

bunganya dibayarkna tepat waktu. 

H2 = Diduga DPK berhubungan dengan total asset pada PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhillah periode Maret 2012-Maret 2020. 

3. Inflasi Dengan Total Asset 

Menurut Megasuri dan Sari(2019:77)inflasi memiliki pengaruh negatif ter-

hadap pertumbuhan aset perbankan syariah.Inflasi adalah naiknya harga barang 

secara umum selama periode waktu tertentu. Inflasi menyebabkan nilai riil ta-

bungan atau simpanan menurun sehingga menurunkan semangat menabung dan 

masyarakat lebih suka melakukan investasi tetap dibandingkan investasi produktif 

sehingga dapat menurunkan keuntungan bank yang akan berdampak pada pertum-

buhan aset bank. Jadi dapat disimpulkan apabia inflasi menurun maka pertum-

buhan total aset perbankan syariah akan meningkat. 

H3 = Diduga Inflasi berhubungan dengan total asset pada PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhillah periode Maret 2012-Maret 2020. 

4. BI Rate Dengan Total Asset 

Menurut Sunariyah (2008:80), suku bunga (BI RATE) adalah harga dari pin-

jaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang perunit waktu.Bunga 

merupakan suatu ukuran harga sumberdaya yang digunakan oleh debitur yang ha-

rus dibayarkan kepada kreditur. 

H4 = Diduga BI RATEberhubungan dengan total asset pada PT. BPRS 

Berkah Dana Fadhillah periode Maret 2012-Maret 2020 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012:112), Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran 

variabel dengan angka dan melakukan analisis data menggunakan prosedur static 

dengan bantuan program SPSS. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2012:117),Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kes-

impulannya.Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan triwulan PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah dari mulai beroperasi hingga 

sekarang.Yakni dari tahun 1996 hingga 2020 yang berjumlah 100 data. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2012:118), Sampel adalah bagian dari jumlah dankarak-

teristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah 

periode Maret 2012-Maret 2020 yang berjumlah 33 sampel. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif kuantitatif.Sumber data yang dugunakan pada penelitian ini adalah data 

sekunder.Data sekunder menurut Sugiyono (2012:193), Yaitu sumber data yang 

tidak langsung.Adapun data-data yang penulis maksud disni adalah sumber data 

yang diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan 

penelitian ini.Berupa data laporan keuangan triwulan PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhillah.Khususnya laporan aktiva, pasiva, laporan laba rugi serta data pen-

dukung lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini sepenuhnya bersifat field research, oleh karena itu langkah 

pertama yang harus penyusun lakukan adalah mengumpulkan data skunder 

khsusnya data yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Karena penelitian 

ini murni bersifat penelitian lapangan, maka penyusun menggunakan metode:  

1. Observasi, menurut Menurut Erwan Agus Purwanto (2017:35), adalah penga-

matan terhadap objek-objek yang dapat dijadikan sebagai sumber masalah. 

Adapun observasi peneliti gunakan untuk membantu mendapatkan data semen-

tara di PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah. 

2. Dokumentasi, menurut Menurut Erwan Agus Purwanto (2017:36), Adalah 

dokumen pribadi, dokumen resmi, referensi-referensi, foto-foto dan rekaman 

kaset. Dalam penelitian ini penulis mengambil dokumentasi berupa dokumen 

sejarah PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah dan laporan keuangan triwulan. 
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E. Defenisi Operasional Variabel 

Sesuai dengan judul proposal skripsi yang dipilih yaitu hubungan FDR, 

Simpanan masyarakat, inflasi dan BI Rate dengan total asset pada PT. BPRS 

Berkah Dana Fadhillah, maka penulis mencoba mencari hubungan anatara suatu 

variabel dengan variabel lainnya dalam hubungan sebab akibat. Variabel yang 

mempengaruhi variabel lainnya disebut variabel bebas (Independent), sedangkan 

variabel yang dipengaruhi variabel bebas disebut variabel tidak bebas (Depenent). 

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan diatas, maka penulis membatasi penelitian 

memiliki dua variabel: 

1. Variabel independent / variabel X:  

Menurut Erwan Agus Purwanto (2017:17), Variabel bebas (independent 

variable) adalah suatuvariabel yang ada atau terjadi mendahului variabelteri-

katnya. Keberadaan variabel ini dalam penelitiankuantitatif merupakan variabel 

yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah hubungan FDR, DPK, 

inflasi dan BI Rate. 

2. Variabel dependent / variabel Y: 

Menurut Erwan Agus Purwanto (2017:17), variabel terikat (dependent vari-

able) adalah variabelyang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh variabelbebas. 

Keberadaan variabel ini sebagai variabel yangdijelaskan dalam fokus atau topik 

penelitian. 
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Variabel dependen dalam penelitian ini adalahtotal asset. 

TabelI.3 

Defenisi Operasional 

Variabel Defenisi operasional Rumus Skala 

Total Asset Menunjukkan besar kecil 

suatu perusahaan yang dapat 

dilihat dari total penjualan, 

rata- rata tingkat penjualan 

dan total aktiva. Ukuran yang 

didapat dari total asset yaitu 

aktiva lancar dan aktiva 

tetap. Widjaja (2009) 

Ln(Total Aset) 

 

Rasio 

FDR (X1) Perbandingan antara 

pembiayaan yang diberikan 

oleh bank 

dengan dana pihak ketiga 

yang berhasil dikerahkan 

oleh bank. 

          

                 
 X 

100% 

Rasio 

DPK (X2) Dana yang dipercayakan 

masyarakat (di luar bank) 

kepada bank berdasarkan 

perjanjian penyimpanan 

dana.Sunariyah (2011:80) 

Tabungan+deposito+giro Rasio 

Inflasi (X4) Naiknya harga barang secara 

umum selama periode waktu 

tertentu. Zakaria (2009:61) 

www.bi.go.id Rasio 

BI RATE 

(X4) 

Harga dari pinjaman. Suku 

bunga dinyatakan sebagai 

persentase uang perunit wak-

tu. Bunga merupakan suatu 

ukuran harga sumberdaya 

yang digunakan oleh debitur 

yang harus dibayarkan kepa-

da kreditur.Sunariyah 

(2008:80) 

 

www.bi.go.id 

 

Rasio 

 

 

 

 

 

http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
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F. Metode Analisis Data 

Menurut Erwan Agus Purwanto (2017:36), Metode analisis data adalah sua-

tu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh sua-

tu kesimpulan. Dengan melihat kerangka pemikiran teoritis, maka teknis analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatifdengan 

menggunakan model ekonometrika untuk mencerminkan hasil dan pembahasan 

yang dinyatakan dalam angka, dan untuk mendukung analisis tersebutdigunakan 

software SPSS versi 21.00 untuk mempermudahperhitungan maupun estimasi da-

ta penelitian ini. 

1. Analisis Deskriptif 

Menurut Erwan Agus Purwanto (2017:109), Analisis deskripsi adalah pros-

es penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami untuk di in-

terpretasikan. Analisis deskripsi yang dimaksudkan adalah untuk memberikan in-

formasi mengenai data yang diamati agar bermakna dan komunikatif.Pada 

penelitian ini analisis statistik deskriptif yang dimaksud adalah suatu data yang 

dilihatdari nilai rata-rata (mean), median, standar deviasi,maksimum, minimum. 

2. Uji Normalitas 

Menurut Sugiyono (2012:178), Uji normalitas dimaksudkan untukmenguji 

apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi 

normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual 

terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya.Tidak ter-

penuhinya normalitas pada umumnya disebabkan karena distribusi data yang di-

analisis tidak normal, karena terdapat nilaiekstrem pada data yang diambil. Nilai 
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ekstremini dapat terjadi karena adanya kesalahan dalampengambilan sampel, 

bahkan karena kesalahandalam melakukan input data atau memangkarena karak-

teristik data tersebut sangat jauhdari rata-rata. Dengan kata lain, data tersebutme-

mang benar-benar berbeda dibanding yanglain. Untuk mendeteksi apakah nilai 

residualterstandarisasi berdistribusi normal atau tidak,maka dapat digunakan 

metode analisis grafikdan metode statistik. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Sugiyono (2012:179), Uji heteroskedastisitasmenunjukkan bahwa 

varians variabel tidaksama untuk semua pengamatan atau observasi.Jika varians 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastis-

itas.Model regresi yang baik adalah terjadihomokedastisitas dalam model, atau 

denganperkataan lain tidak terjadi heterokedastisitas.Ada beberapa cara untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu denganmelihat scatteplot serta 

melalui ataumenggunakan uji gletjer, uji park, dan uji white. Uji heterokedatisitas 

yang paling seringdigunakan adalah uji scatterplot. 

Uji heteroskedastisitas dilakukan denganmengamati scatterplot di mana 

sumbuhorizontal menggambarkan nilai PredictedStandardized sedangkan sumbu 

verticalmenggambarkan nilai Residual Studentized. 

4. Uji Multikolinearitas 

Menurut Sugiyono (2012:180), Uji multikolinearitas bertujuan untukmen-

guji apakah dalam model regresi yangterbentuk ada korelasi yang tinggi atausem-

purna di antara variabel bebas atau tidak.Jika dalam model regresi yang terbentuk-
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terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas maka model 

regresi tersebut dinyatakan mengandung gejalamultikolinier. 

5. Analisis Regresi Berganda 

Menurut Sugiyono (2014:275-276), Analisis regresi linear berganda (Multi-

variate Regression) merupakan suatu model dimana variable terikat tergantung 

dua atau lebih variable bebas.Analisis regresi berganda digunakan untuk men-

gukur pengaruh lebih dari satu variable bebas terhadap variabel terikat. Persamaan 

regresi linear berganda dapat dinyatakan dengan fungsi persamaan linear sebagai 

berikut: 

Y = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b4 x4 +e 

Dimana: 

Y    = Total asset 

a    = Kontanta 

b1, b2, b3, b4  = Koefisien Regresi Parsial. 

X1   = FDR 

X2   = DPK 

X3   = Inflasi 

X4   = BI Rate 

e   =  Standar error 

6. Pengajuan Hipotesis 

Menurut Erwan Agus Purwanto (2017:137), Untuk memperoleh kesimpulan 

dari analisis regresi linear berganda, makaterlebih dahulu dilakukan pengujian 

hipotesis. Dalam analisis regresi penulismenggunakan tiga pengujian yaitu secara 
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parsial (Uji t), secara menyeluruh atausimultan (Uji F) dan koefisien determinasi 

(R²). 

a. Uji t, Menurut Erwan Agus Purwanto (2017:193), Untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh suatu variabel independent secara individual dalam 

menerangkan variabel dependent. Pengambilan keputusan uji t juga didasar-

kan pada nilai probabilitas yang diperoleh dari hasil pengolahan data me-

lalui program SPSS statistic parametric. 

Ketentuan dalam dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

- Jika probabilitas <5% Ho ditolah dan Ha diterima 

- Jika probabilitas >5% Ho diterima dan Ha ditolak 

b. Uji F, Menurut Erwan Agus Purwanto (2017:194), Uji F digunakan untuk 

menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap vari-

abel dependen dari suatu persamaan regresi. Pengambilan keputusan ber-

dasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data 

melalui program SPSS statistik parametrik sebagai berikut: 

- Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

- Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 

c. Koefisien Determinasi, Menurut Erwan Agus Purwanto (2017:194), Uji 

koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar varia-

si dalam variabel bebas mampu menjelaskan bersama-sama variabel terikat 

atau seberapa baik model regresi yang telah dibuat tersebut cocok dengan 

data yang ada. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik 

variabel bebas dalam menjelaskan varibel terikat. Untuk mengetahui varia-
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bel bebas mana yang paling berpengaruh terhadap variabel terikatnya dapat 

dilihat dari koefisien korelasi parsialnya. Variabel bebas yang saling ber-

pengaruh terhadap variabel terikat dilihat dari koefisien korelasi parsial 

yang paling besar. Nilai koefisien determinasi akan berkisar 0 sampai 1, 

apabila nilai koefisien determinasi = 1 menunjukkan 100% total variasi dit-

erangkan oleh varian persamaan regresi, atau variabel bebas mampu men-

erangkan variabel Y sebesar 100%. Sebaliknya apabila nilai koefisien de-

terminasi = 0 menunjukkan bahwa tidak ada total varian yang diterangkan 

oleh varian bebas. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan 

hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Secara parsial dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi. 21.00 

dapat diketahui bahwa untuk variabel X1 (FDR) signifikansi 0,000. Nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( 0,000< 0,05 ). Sehingga Ha diterima dan 

menolak Ho. Maka FDR berpengaruh signifikan terhadap Total asset pada PT. 

BPRS Berkah Dana Fadhillah. 

2. Secara parsial dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi. 21.00 

dapat diketahui bahwa untuk variabel X2 (simpanan masyarakat) signifikansi 

0,003. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( 0,003< 0,05 ). Sehingga Ha 

diterima dan menolak Ho. Maka simpanan masyarakat berpengaruh signifikan 

terhadap Total asset pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah. 

3. Secara parsial dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi. 21.00 

dapat diketahui bahwa untuk variabel X3 (inflasi) signifikansi 0,067. Nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 ( 0,067< 0,05 ). Sehingga Ho diterima dan 

menolak Ha. Maka inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap Total asset 

pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah. 

4. Secara parsial dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi. 21.00 

dapat diketahui bahwa untuk variabel X4 (BI Rate) signifikansi 0,045. Nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 ( 0,045< 0,05 ). Sehingga Ho diterima dan 
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menolak Ha. Maka BI Rate berpengaruh tidak signifikan terhadap Total asset 

pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah. 

5. Secara simultan nilai signifikan 0,000 maka Ha diterima dan menolak Ho, jadi 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel FDR, simpanan masyarakat, 

inflasi dan BI Rate secara bersama-sama terhadap Total Asset dengan besaran 

kontribusi yang di berikan sebesar 62,9 % sedangkan sisanya (100% - 62,9% = 

37,1% ) dijelaskan oleh variabel lain. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberi saran sebagai berikut: 

1. Kepada penelitian selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini 

hendaknya menggunakan data bulanan, semester atau tahunan, menimbang 

pada penelitian ini penulis menggunakan data triwulan. 

2. Kepada penelitian selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini 

hendaknya menggunakan jenis penelitian sekunder dengan objek penelitian 

nya perbankan syariah BUMN di Indonesia. 

3. Kepada peneliti yang hendak meneliti dari yang telah penulis teliti ini, 

hendaknya menambahkan atau mengganti dengan variabel lain.  
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LAMPIRAN I 

TABULASI DATA 

1. FDR 

No  Periode FDR 

1 Maret 2012 45.7 

 Juni 2012 93.6 

 September 2012 102.9 

 Desember 2012 120.8 

2 Maret 2013 112.8 

 Juni 2013 89.7 

 September 2013 103.7 

 Desember 2013 133.5 

3 Maret 2014 125.0 

 Juni 2014 126.1 

 September 2014 112.4 

 Desember 2014 130.3 

4 Maret 2015 129.1 

 Juni 2015 121.1 

 September 2015 128.7 

 Desember 2015 137.9 

5 Maret 2016 125.6 

 Juni 2016 118.9 

 September 2016 112.4 

 Desember 2016 154.2 

6 Maret 2017 19.6 

 Juni 2017 18.8 

 September 2017  21.3 

 Desember 2017 22.3 

7 Maret 2018 23.8 

 Juni 2018 19.8 

 September 2018 21.3 

 Desember 2018 22.5 

8 Maret 2019 20.2 

 Juni 2019 26.2 

 September 2019 29.3 

 Desember 2019 30.6 

9 Maret 2020 24.1 

 

 

 

 

 



Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

FDR 33 18.80 154.20 79.5212 49.41789 

Valid N (listwise) 33     

 

 

2. SIMPANAN MASYARAKAT 

No  Periode Simpanan Masyarakat 

1 Maret 2012 11,151,116 

 Juni 2012 11,348,521 

 September 2012 12,224,165 

 Desember 2012 13,037,521 

2 Maret 2013 12,650,471 

 Juni 2013 11,425,652 

 September 2013 12,870,833 

 Desember 2013 16,196,775 

3 Maret 2014 15,723,576 

 Juni 2014 15,087,817 

 September 2014 16,220,692 

 Desember 2014 16,606,277 

4 Maret 2015 16,017,704 

 Juni 2015 15,509,871 

 September 2015 16,394,880 

 Desember 2015 17,065,115 

5 Maret 2016 15,492,219 

 Juni 2016 16,381,949 

 September 2016 16,300,692 

 Desember 2016 20,669,573 

6 Maret 2017 2,645,300 

 Juni 2017 2,682,300 

 September 2017  3,036,300 

 Desember 2017 3,359,800 

7 Maret 2018 3,820,300 

 Juni 2018 3,273,300 

 September 2018 3,546,800 

 Desember 2018 3,931,800 

8 Maret 2019 3,844,000 

 Juni 2019 5,142,082 

 September 2019 5,841,582 

 Desember 2019 5,912,812 

9 Maret 2020 4,912,527 

 



 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SIMPANAN_MASYARAKAT 
33 2,645,300 20,669,573 

10,615,888
.55 

5,773,872.189 

Valid N (listwise) 33     

 

 

3. Inflasi 

No  Periode Inflasi 

1 Maret 2012 0.07 

 Juni 2012 0.62 

 September 2012 0.01 

 Desember 2012 0.54 

2 Maret 2013 0.63 

 Juni 2013 1,03 

 September 2013 0.35 

 Desember 2013 0.55 

3 Maret 2014 0.08 

 Juni 2014 0.43 

 September 2014 0.27 

 Desember 2014 2.46 

4 Maret 2015 0.17 

 Juni 2015 0.54 

 September 2015 -0.05 

 Desember 2015 0.96 

5 Maret 2016 0.19 

 Juni 2016 0.66 

 September 2016 0.22 

 Desember 2016 0.42 

6 Maret 2017 -0.02 

 Juni 2017 0.69 

 September 2017  0.13 

 Desember 2017 0.42 

7 Maret 2018 0.19 

 Juni 2018 0.24 

 September 2018 1.94 

 Desember 2018 0.62 

8 Maret 2019 0.35 

 Juni 2019 2.05 



 September 2019 0.29 

 Desember 2019 0.34 

9 Maret 2020 0.76 

 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

INFLASI 33 -.05 2.46 .5491 .58159 

Valid N (listwise) 33     

 

 

4. BI Rate 

No  Periode BI Rate 

1 Maret 2012 5.75 

 Juni 2012 5.75 

 September 2012 5.75 

 Desember 2012 5.75 

2 Maret 2013 5.75 

 Juni 2013 6.00 

 September 2013 7.25 

 Desember 2013 7.50 

3 Maret 2014 7.50 

 Juni 2014 7.50 

 September 2014 7.50 

 Desember 2014 7.75 

4 Maret 2015 7.50 

 Juni 2015 7.50 

 September 2015 7.50 

 Desember 2015 7.50 

5 Maret 2016 6.75 

 Juni 2016 6.50 

 September 2016 5.00 

 Desember 2016 4.75 

6 Maret 2017 4.75 

 Juni 2017 4.75 

 September 2017  4.25 

 Desember 2017 4.75 

7 Maret 2018 4.25 

 Juni 2018 5.25 

 September 2018 5.75 



 Desember 2018 6.00 

8 Maret 2019 6.00 

 Juni 2019 6.00 

 September 2019 5.25 

 Desember 2019 5.00 

9 Maret 2020 4.50 

Sumber: www.ojk.id 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

BI_RATE 33 4.25 7.75 6.0379 1.13901 

Valid N (listwise) 33     

 

 

5. Total Asset 

No  Periode Total Asset LN Total Asset 

1 Maret 2012 14,174,817 16.47 

 Juni 2012 14,148,968 16.47 

 September 2012 14,195,168 16.47 

 Desember 2012 15,992,096 16.58 

2 Maret 2013 15,513,725 16.56 

 Juni 2013 14,288,000 16.47 

 September 2013 14,005,861 16.45 

 Desember 2013 17,575,651 16.68 

3 Maret 2014 17,448,466 16.67 

 Juni 2014 16,851,650 16.63 

 September 2014 17,978,562 16.70 

 Desember 2014 18,082,110 16.71 

4 Maret 2015 17,582,771 16.68 

 Juni 2015 17,125,474 16.66 

 September 2015 18,134,056 16.71 

 Desember 2015 18,672,265 16.74 

5 Maret 2016 17,200,116 16.66 

 Juni 2016 17,978,052 16.70 

 September 2016 14,005,861 16.45 

 Desember 2016 16,851,650 16.63 

6 Maret 2017 24,609,443 17.01 

 Juni 2017 24,791,702 17.02 

 September 2017  17,978,562 16.70 

 Desember 2017 28,653,564 17.17 

http://www.ojk.id/


7 Maret 2018 27,491,641 17.12 

 Juni 2018 26,990,741 17.11 

 September 2018 29,106,869 17.18 

 Desember 2018 30,403,178 17.23 

8 Maret 2019 29,869,071 17.21 

 Juni 2019 30,731,161 17.24 

 September 2019 33,442,365 17.32 

 Desember 2019 34,562,007 17.35 

9 Maret 2020 29,337,629 17.19 

 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TOTAL_ASSET 33 16.45 17.35 16.8164 .29655 

Valid N (listwise) 33     

 

 



Lampiran II 

OUTPUT SPSS 

 

 
Model Summary

b
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-
Watson 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .793
a
 .629 .576 .19316 .629 11.856 4 28 .000 .953 

a. Predictors: (Constant), BI_RATE, INFLASI, 
SIMPANAN_MASYARAKAT, FDR 

     

b. Dependent Variable: 
TOTAL_ASSET 

       

 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.769 4 .442 11.856 .000
a
 

Residual 1.045 28 .037   

Total 2.814 32    

a. Predictors: (Constant), BI_RATE, INFLASI, SIMPANAN_MASYARAKAT, FDR 

b. Dependent Variable: TOTAL_ASSET    

 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 16.934 .212  79.867 .000   

FDR .005 .003 .793 1.457 .000 .045 2.347 

SIMPANAN_MASYARAKAT 4.619 .000 .090 .168 .003 .046 1.733 

INFLASI .067 .061 .131 1.093 .284 .927 1.079 

BI_RATE .045 .043 .174 1.051 .302 .486 2.060 

a. Dependent Variable: TOTAL_ASSET       
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