
 

 

ABSTRAK 

 

PUTRI PERMATASARI, Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Return On 

Assets (ROA) terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) PT. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran  

 

Laporan keuangan PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran periode 

2011-2013, menunjukkan pertumbuhan pembiayaan murabahah dan Return On 

Assets (ROA) tinggi yang mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) 

asumsinya apabila pembiayaan murabahah dan Return On Assets (ROA) tinggi maka 

Financing to Deposit Ratio (FDR) pun tinggi menunjukkan rendahnya likuiditas bank 

karena semakin besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan murabahah. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah:1)Bagaimana pengaruh pembiayaan 

murabahah terhadap Financing to Deposit Ratio,2)Bagaimana pengaruh Retun On 

Assets terhadap Financing to Deposit Ratio,3)Seberapa besar pengaruh pembiayaan 

murabahah dan Retun On Asset terhadap Financing to Deposit Ratio. 

Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu alat untuk mengukur seberapa besar 

dana pihak ketiga dan modal bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan, dan 

seberapa besar kemampuan bank membayar kembali penarikan dana yang telah 

dilakukan. Dana yang terhimpun harus di putarkan melalui pembiayaan tidak boleh 

mengendap agar menghasilkan laba/keuntungan. 

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis-verifikatif dengan 

pendekatan kuantitatif yang menggunakan data historis berupa data time series. 

Metode yang digunakan tersebut bertujuan untuk memperoleh deskripsi atau 

gambaran tentang pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan 

perhitungan manual dan bantuan SPSS For Windows Versi 16.0. 

Teknik analisis yang digunakan adalah :regresi linier sederhana, regresi linier 

berganda, korelasi Person Product Moment (PPM), korelasi berganda dan koefisien 

determinasi.Hipotesis di uji dengan uji t untuk pengujian secara parsial dan uji F 

untuk pengujian secara simultan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data PT. BPR Syariah Amanah 

Rabbaniah Banjaran periode 2011-2013, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1)pembiayaan murabahah berpengaruh tidak signifikan sebesar 0,117 terhadap 

Financing to Deposit Ratio.2)Return On Assets berpengaruh tidak signifikan sebesar 

3,166 terhadap Financing to Deposit Ratio. 3)Besarnya kontribusi pembiayaan 

murabahah dan Return On Assets secara bersamaan (simultan) sebesar 12,2% 

terhadap Financing to Deposit Ratio. Sedangkan hasil penelitian terdahulu yang 

ditulis oleh Lena Nurlatifah dengan skripsi berjudul pengaruh pembiayaan 

murabahah terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan bahwa 

pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap Financing to Deposit 

Ratio (FDR). 

 

 


