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Bank Syariah didorong untuk melakukan inovasi produk untuk mencapai 
target pasar. Pada kenyataanya, produk yang banyak diminati pasar adalah produk 

yang bersentuhan dengan sector riil. Hal ini tentunya berkaitan dengan kegiatan 
penetapan margin pada Pembiayaan Bank Syariah yang mengikuti suku bunga dan 

inflasi, Sedangkan Resiko Pembiayaan berkaitan inflasi adalah jika dikemudian hari 

terjadi kenaikan inflasi yang tajam, sedangkan bank sudah menetapkan tingkat 
margin di awal pembiayaan. Hal ini pula akan mempengaruhi sikap Nasabah untuk 

menyimpan/berinvestasi pada bank syariah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh tingkat inflasi terhadap total pembiayaan pada PT Bank Syariah Bukopin, 

Tbk (2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah dana pihak ketiga 

terhadap total pembiayaan PT Bank Syariah Bukopin, Tbk (3) Untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh tingkat inflasi dan jumlah dana pihak ketiga terhadap total 

pembiayaan PT Bank Syariah Bukopin, Tbk. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara dokumentasi, 

yaitu mengumpulkan laporan keuangan Bank Syariah Bukopin pada periode tertentu. 

Berupa laporan keuangan Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Total Pembiayaan. Serta 
data inflasi pada website Bank Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskriptif, metode analisis regresi sederhana dan regresi linier berganda 

dengan menggunakan uji asumsi klasik uji t dan uji f, untuk pengolahan data 
digunakan program SPSSV.20 dan Microsoft Excel 2007 sebagai alat bantu. 

Hasil penelitian secara Simultan ke tiga varabel yaitu. (1)  Tingkat Inflasi (X1) 
terhadap Total Pembiayaan (Y), uji regresi sederhana menunjukan hasil positif yaitu 

Y = 22,808 + 0,379, uji korelasi dengan nilai 0,255, koefisien determinasi dengan 

presentase 6,5% bahwa thitung < ttabel (1,121 < 2,101) dengan nilai signifikan 0,277 %. 
Dapat di simpulkan bahwa Ha ditolak Ho diterima. (2) sedangkan untuk Jumlah Dana 

Pihak Ketiga (X2) terhadap Total Pembiayaan (Y) uji regresi sederhana menunjukan 

hasil positif yaitu Y= 3,786 + 0,845, uji korelasi dengan nilai 0,547, koefisien 

determinasi dengan presentase 29,9% bahwa thitung > ttabel (2,770 >  2,101) dengan 
nilai signifikan 0,013%. Dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak Ha diterima. 

Selanjutnya untuk (3) Tingkat Inflasi (X1) dan Jumlah Dana Pihak Ketiga (X2)  

terhadap Total Pembiayaan (Y), uji regresi berganda Y = 1,254 + 0,403 + 0,858 
menunjukan hasil positif yaitu Y = 22,808 + 0,379, uji korelasi dengan nilai 0,255, 

koefisien determinasi dengan presentase 37,3% bahwa syarat fhitung > ftabel (5,050 > 
3,59) dengan nilai signifikan 0,019% dapat di simpulkan bahwa Ha diterima Ho 

ditolak yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Tingkat Inflasi dan 

Jumlah Dana Pihak Ketiga terhadap Total Pembiayaan pada PT Bank Syariah 
Bukopin, Tbk. 
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