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ANALISIS BEBERAPA VARIABEL YANG BERPENGARUH TERHADAP 
PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA BANK SYARIAH INDONESIA 

PERIODE JANUARI 2011 - SEPTEMBER 2012 

 

ABSTRAKSI 

 

  Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia menjadi 
peluang bagi perkembangan perbankan syariah karena umat Islam akan 
berhubungan dengan perbankan syariah tanpa kerugian dan didasari oleh motivasi 
yang kuat untuk mengolah dana masyarakat sebagai sarana pembiayaan 
pembangunan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk menunjang 
pembangunan tersebut maka diperlukan jumlah kantor bank syariah di Indonesia. 

 Analisis ini dilakukan untuk  mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan 
dari jumlah kantor bank syariah, tingkat bagi hasil, tingkat inflasi terhadap 
penghimpunan dana pihak ketiga pada Bank Syariah Indonesia Periode januari 2011 
- September 2012. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kuantitatif 
perhitungan) berdasarkan teori - teori yang ada. Analisis regresi linier berganda 
merupakan suatu metode yang digunakan dalam menganalisis hubungan yang 
mempunyai pengaruh antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Analisis 
regresi linier berganda ini menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square ) 
dengan bantuan SPSS versi 13. 

 Dengan melihat hasil perhitungan metode regresi linier berganda peneliti dapat 
mengambil kesimpulan bahwa selama hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa 
jumlah kantor Bank Syariah (X1), Tingkat Bagi Hasil (X2), dan Inflasi (X3) 
mempunyai  pengaruh secara simultan dan signifikan positif terhadap pertumbuhan 
jumlah dana pihak ketiga Bank Syariah Indonesia (Y) terbukti kebenarannya karena 
ketiga variabel independent tersebut mampu menjelaskan perubahan variabel 
dependent sehingga model regresi yang digunakan untuk teknik analisis 
dalampenelitian ini cocok dengan tingkat signifikan sebenar 5%. Hasil pengujian 
hipotesis secara parsial untuk variabel jumlah kantor,tingkat bagi hasil, Inflasi Bank 
Syariah Indonesia diperoleh hasil uji t yang menjelaskan bahwa variabel jumlah 
kantor Bank Syariah Indonesia secara parsial mempunyai pengaruh positifterhadap 
dana pihak ketiga Bank Syariah Indonesia. Hal ini sesuai denganteori yang 
menjelaskan konstribusi bagi bank dalam meningkatkan jumlah dana pihak ketiga. 

 Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Indonesia periode januari 2011- 

  september 2012. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Menurut Muhammad (2002:65), Lembaga keuangan khususnya 

sektor perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang 

melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, 

meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Kegiatan 

tersebut telah di lakuan sejak adanya perekonomian kaum muslimin 

dengan proses pembiayaan sesuai syariah yang telah menjadi tradisi umat 

islam sejak zaman Rasulullah SAW seperti kegiatan menerima titipan 

harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi maupun untuk 

keperluan bisnis, serta dapat melakukan pengiriman uang. Dengan 

demikian, fungsi-fungsi utama kegiatan perbankan konvensional yaitu 

menerima deposito, menyalurkan dana, maupun melakukan transfer dana 

telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sejak 

zaman Rasulullah.  

 Konsep Islam dalam dunia perbankan adalah menjaga 

keseimbangan antara sektor rill dengan sektor moneter, sehingga 

pertumbuhan pembiayaan tidak akan lepas dari pertumbuhan disektor rill 

yang telah dibiayainya. Pada saat perekonomian dunia lesu, maka yield 

yang diterima oleh perbankan Islam menurun dan return yang akan 

dibagi hasilkan kepada para penabung juga akan turun. Sebaliknya, pada 

saat perekonomian suatu negara meningkat, maka return yang dibagi 
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hasilkan juga akan meningkat. Dengan kata lain, kinerja perbankan Islam 

ditentukan oleh kinerja sektor rill, dan bukan sebaliknya. Dalam 

pandangan Islam, uang hanya sebagai alat tukar dan bukan merupakan 

barang dan komoditas. Islam tidak mengenal time value of money, tetapi 

Islam mengenal economi value of time. Jadi yang berharga menurut 

pandangan Islam adalah waktu itu sendiri. (Arifin, 2001:28) 

 Dalam konsep islam tersebut ada wujud dari sektor ril (barang atau 

jasa) yang diperjual belikan. Berbeda dengan bank konvensional yang 

hanya menjual belikan kertas berharga dan mata uang hanya untuk tujuan 

spekulasi. Tambahan (gain) yang diperoleh dari jual beli itu termasuk 

riba . karena gain itu diperoleh bihairi wadhin yakni tanpa ada sektor rill 

yang dipertukarkan. Transaksi inilah yang dilarang Al-Qur'an dan hadist 

dengan istilah riba dan gharar. Dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 

275 disebutkan bahwa Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. 

 Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di 

dunia menjadi peluang bagi perkembangan perbankan syariah karena 

umat Islam akan berhubungan dengan perbankan syariah tanpa kerugian 

dan didasari oleh motivasi yang kuat untuk mengolah dana masyarakat 

sebagai sarana pembiayaan pembangunan ekonomi seluruh masyarakat 

Indonesia. Untuk menunjang pembangunan tersebut maka diperlukan 

jumlah kantor bank syriah di Indonesia.  
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 Peningkatan jumlah kantor bank syariah di Indonesia meningkat 

setiap tahunnya, menunjukan adanya persaingan dalam memperoleh 

nasabah untuk menabung pada bank syariah juga semakin meningkat, 

karena semakin banyak seseorang atau nasabah yang menabung pada 

bank syariah akan mempengaruhi jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal 

tersebut menunjukan bahwa adanya keberhasilan bank syariah di 

Indonesia , dapat bertahan dan lebih dikenal di masyarakat (Muhammad, 

2002:106)  

 Gambaran perkembangan penghimpunan dana pihak ketiga Bank 

Syariah Indonesia dijelaskan dalam Statistik Perbankan Indonesia. Pada 

lima bulan terakhir, bulan mei 2012 sebesar Rp. 93,630 juta ,bulan juni 

sebesar Rp. 96, 565 juta, bulan juli sebesar 97,779 juta , bulan agustus 

sebesar Rp. 99,278 juta, dan september sebesar Rp. 102,951. Berdasarkan 

uraian tersebut dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah dana 

pihak ketiga (DPK). Hal tersebut sangat diperlukan sehingga tetap 

dikenal oleh masyarakat luas. Untuk mendukung tujuan tersebut maka 

diperlukan beberapa faktor yang mendukung dalam meningkatkan dana 

pihak ketiga (DPK) Bank Syariah Indonesia. 

 Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah kantor 

Bank Syariah Indonesia,tingkat bagi hasil, dan tingkat pendapatan inflasi. 

Maka judul penelitian ini adalah "ANALISIS BEBERAPA VARIABEL 

YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA 
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PIHAK KETIGA BANK SYARIAH INDONESIA PERIODE JANUARI 

2011 - SEPTEMBER 2012 ".  

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai masalah yang penting , yaitu: 

 1.  Apakah ada pengaruh secara parsial dari jumlah kantor bank 

syariah, tingkat bagi hasil, tingkat inflasi, terhadap penghimpunan 

dana pihak ketiga Bank Syariah Indonesia Periode januari 2011-

September 2012 ? 

  2.  Apakah ada pengaruh secara simultan dari jumlah kantor bank 

syariah, tingkat bagi hasil, tingkat inflasi, terhadap penghimpunan 

dana pihak ketiga Bank Syariah Indonesia Periode januari 2011-

September 2012 ? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah di 

kemukakan sebelumnya, maka perlu diketahui tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 1.  Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari jumlah kantor bank 

syariah, tingkat bagi hasil, tingkat inflasi terhadap penghimpunan 

dana pihak ketiga pada Bank Syariah Indonesia Periode januari 

2011 – September 2012.  
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 2.  Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari jumlah kantor 

bank syariah, tingkat bagi hasil, tingkat inflasi, terhadap 

penghimpunan dana pihak ketiga pada Bank Syariah Indonesia 

Periode januari 2011 – September 2012. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, maka hasilnya diharapkan dapat diambil 

manfaat sebagai berikut: 

 1.  Dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang 

pekonomi khususnya ilmu ekonomi Islam dalam hal faktor - faktor 

yang mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga. 

 2.  Menjadikan perbankan syariah sebagai lembaga yang 

menjembatani masyarakat agar membentuk hubungan erat antara 

nasabah dengan bank. 

 3.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebijakan baru yang 

lebih bermanfaat dan mempuyai dampak positif sehingga bank 

syariah tetap bertahan dan lebih dikenal oleh masyarakat luas.  
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