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ABSTRACT 

 This study aims to analyze how much the role of Islamic banking for economic growth. 

The high development of Islamic banking in Indonesia which must be balanced with 

contributions to economic growth is the background of this research writing. This study uses a 

quantitative approach, sampling using purposive sampling technique. The data used are 

secondary data obtained from annual GDP data on the basis of constant prices from the 

Central Statistics Agency (BPS) as well as data from the 2013-2017 Islamic banking report. 

The data collection technique used is documentation. This study uses the classical assumption 

test analysis method, multiple linear regression test, hypothesis test and test coefficient of 

determination (R2). The results showed that partially (individually) Financing Provided (PyD) 

had a significant effect on economic growth in Indonesia, while Third Party Funds (TPF) and 

total assets did not affect economic growth in Indonesia. While simultaneously (together) Third 

Party Funds (TPF), total assets, Financing Provided (PyD) have an effect on economic growth 

in Indonesia. 

 

Keywords: Real Sector, Islamic Finance and Economic Growth. 

 

PENDAHULUAN 

Dana Pihak Ketiga merupakan dana 

yang bersumber dari masyarakat, dimana 

sumber dana tersebut merupakan dana 

terbesar yang paling diandalkan oleh bank. 

Bank dapat memanfaatkan dana tersebut 

agar menjadi pendapatan, yaitu dengan 

menyalurkan dana tersebut menjadi sebuah 

pembiayaan yang disalurkan 

(Dendawijaya, 2009:24).  

Total aset merupakan total dari 

keseluruhan harta yang dimiliki oleh 

perusahaan atau lembaga keuangan yang 

digunakan sebagai penunjang operasional 

perusahaan dan lembaga keuangan tersebut 

(Aprianiavionita, 2015). 

Pembiayaan yang Diberikan (PyD) 

merupakan pendanaan yang diberikan oleh 

suatu pihak bank kepada pihak lain atau 

nasabah untuk membantu kebutuhan 

nasabah dalam bentuk konsumtif atau 

investasi (Asfiyah, 2015). 

 Penelitian ini berdasarkan pada teori 

Stewardship dimana teori ini merupakan 

Teori ini mempunyai dasar psikologi dan 

sosiologi yang telah dirancang agar para 

manajer sebagai steward termotivasi untuk 

bertindak sesuai keinginan (sejalan) 

principal. 

 

. Penerapan teori stewardship dalam 

penelitian ini adalah berdasarkan hubungan 

kepercayaan dan kejujuran antara pihak 

bank terhadap nasabah dalam menyalurkan 

pembiayaan sehingga akan mencapai 

pertumbuhan ekonomi. 
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Penelitian  ini sangat penting untuk 

dilakukan karena terkait fenomena dimana 

perkembangan perbankan syariah saat ini 

masih jauh dari harapan. Pasar yang besar, 

jika melihat penduduk mayoritas muslim di 

Indonesia merupakan terbesar didunia, hal 

tersebut tidak memberikan jaminan laju 

perkembangan perbankan syariah secara 

cepat. Perkembangan bank syariah di 

Indonesia tetap mengalami kendala karena 

bank syariah hadir di tengah-tengah 

perkembangan perbankan konvensional.  

konsep pertumbuhan ekonomi pun 

masih jarang dilakukan penelitian ini 

diharapkan dapat meningkatkan kegiatan-

kegiatan yang ada didalam perusahaan 

untuk melaksanakan tanggung jawab 

dengan baik sesuai prinsip-prinsip atau 

peraturan yang telah ditetapkan sehingga 

perusahaan dapat meningkatkan faktor-

faktor apa saja yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di dalam perbankan 

syariah.  

Hal ini menjadi sebuah tantangan 

perbankan syariah dan lembaga keuangan 

syariah mensosialisasikan secara  merata 

agar masyarakat sadar dan memahami 

secara benar bahwa bank syariah mampu 

bersaing dengan menggunakan sistem 

perbankan syariah yang paling adil bagi 

semua pihak, seperti sistem bagi hasil, 

semua pihak diuntungkan, transparan, 

terpercaya dan mampu menyelamatkan 

pertumbuhan ekonomi bangsa.  

Dengan demikian, diharapkan 

dukungan pemerintah yang semakin nyata 

dalam pengembangan perbankan syariah di 

Indonesia, karena perbankan syariah yang 

berkembang dengan baik dan pesat akan 

memberikan kontribusi positif yang besar 

terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama 

disebabkan bank syariah dalam operasinya 

tidak hanya mengejar keuntungan semata, 

tetapi juga ditujukan untuk kemaslahatan 

masyarakat. 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Teori Stewardship 

Teori stewardship adalah teori yang 

menggambarkan situasi dimana manajer 

tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan 

individu tetapi ditujukan pada sasaran hasil 

utama untuk kepentingan organisasi, 

sehingga teori ini mempunyai dasar 

psikologi yang telah dirancang 

steward bertindak sesuai dengan keinginan 

prinsipal (Donaldson dan Davis, 1989, 

1991). 

            Pada Stewardship Theory, model of 

man ini didasarkan pada pelayan yang 

memiliki perilaku dan dapat dibentuk agar 

selalu dapat diajak bekerjasama dalam 

organisasi, memiliki perilaku kolektif 

dengan utilitas tinggi daripada individunya 

dan selalu bersedia untuk melayani.  

 

Mengacu pada teori stewardship, 

perilaku steward adalah Perilaku ini akan 

menguntungkan principal termasuk outside 

owner (yaitu melalui efek positif yang 

ditimbulkan laba dalam bentuk deviden 

dan shareprices), hal ini juga memberikan 

manfaat pada status manajerial, sebab 

tujuan mereka ditindak lanjuti dengan baik 

olehsteward. Para ahli teori stewardship 

mengasumsikan bahwa ada keterkaitan atau 

hubungan diantara kesuksesan di organisasi 

dengan kepuasan principal yang sangat 

kuat . 

            

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Dana Pihak Ketiga (DPK) biasanya 

dikenal dengan nama dana masyarakat 

yang merupakan dana yang dihimpun oleh 

bank yang berasal dari masyarakat dalam 

arti luas, meliputi masyarakat individu 

maupun badan usaha (Ismail, 2010:43). 

Dan berdasarkan pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa pengertian dana pihak 

ketiga adalah dana yang disimpan oleh 

masyarakat yang berupa giro, deposito 

berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan 

ditandai kesepakatan atau perjanjian, dan 
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kemudian dana tersebut dihimpun oleh 

bank.  

Laju pertumbuhan ekonomi yang 

semakin baik, maka pendapatan didalam  

masyarakat meningkat, sehingga dapat 

dikatakan jika pendapatan dalam suatu 

masyarakat meningkat, mereka akan 

menyimpan sebagian pendapatannya untuk 

menabung. Hal ini akan meningkatkan 

jumlah penghimpunan sebuah dana dari 

pihak masyarakat. Sumber penghimpunan 

dana terbesar yang dimiliki bank berasal 

dari masyarakat yang sering disebut Dana 

Pihak Ketiga (DPK), terdiri dari giro, 

tabungan dan deposito. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga 

(DPK) berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi (PDB) Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan nilai signifikansi (0,000 < 0,05). 

H1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) 

berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi  

Pengaruh Total Aset terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi  

Menurut Aprianiavionita (2015) 

total aset adalah total dari keseluruhan harta 

yang dimiliki perusahaan atau lembaga 

keuangan yang digunakan sebagai 

penunjang operasional perusahaan dan 

pertumbuhan total aset adalah pertumbuhan 

total aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. 

Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva 

yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau 

ditukarkan menjadi uang tunai, dijual 

ataupun dikonsumer.  

 

Indonesia merupakan salah satu 

negara dengan pertumbuhan aset industri 

keuangan non-bank syariah tercepat di 

dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) 

melaporkan total aset asuransi syariah 

Indonesia menempati posisi ke-5 (lima) 

dari total aset asuransi syariah global 

dengan US$1,79 miliar atau meningkat 

41% dari posisi tahun sebelumnya yaitu 

US$1,27 miliar. Peningkatan aset 

perbankan syariah akan menjadi modal 

pembiayaan yang disalurkan ke pihak yang 

membutuhkan dan terciptalah investasi 

yang dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Total Aset tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) Hal 

ini dapat ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi (0,341 > 0,05). 

H2 : Total Aset tidak berpengaruh 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pengaruh Pembiayaan yang Diberikan 

(PyD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 Pembiayaan yang Diberikan (PyD) 

pada dasarnya merupakan sebuah 

kesepakatan bank dengan nasabah yang 

memerlukan dana untuk membiayai 

kegiatan atau sebuah aktivitas tertentu. 

Kesepakatan penyaluran Pembiayaan yang 

Diberikan (PyD) bank kepada nasabah 

tersebut dan dapat dibedakan berdasarkan 

akad yang digunakan. Akad Pembiayaan 

Yang Diberikan (PyD) bisa berupa akad 

jual beli, akad penanaman modal atau 

investasi, dan akad sewa-menyewa 

(Ikatan Bankir Indonesia, 2014). 

 

Pada perbankan syariah, faktor 

pendorong terhadap pertumbuhan 

ekonomi dilakukan melalui fungsi 

intermediasi bank yang menyalurkan 

dana hasil himpunan dari pihak yang 

memiliki kelebihan dana kepada pihak 

yang membutuhkan dana. Kemudian 

dana itu disalurkan oleh perbankan 

syariah melalui sektor-sektor ekonomi 

yang ada di dalam masyarakat, seperti 

pembiayaan modal kerja, pembiayaan 

untuk investasi, dan pembiayaan untuk 

konsumsi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) 

berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi (PDB) Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan nilai signifikansi (0,000 < 0,05). 
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H3 : Pembiayaan yang diberikan 

berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Kerangka teoritis yang disusun sebegai 

berikut 

:

  

 

 

 

 

Sumber : Diolah 

Gambar 1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini ditinjau dengan dua 

aspek yaitu jenis penelitian berdasarkan 

analisis dan jenis penelitian menurut 

sumber datanya. Menurut sumber datanya, 

yaitu menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari beberapa laporan keuangan 

bank umum syariah yang terdapat pada 

Bank Indonesia (BI). Berdasarkan tujuan 

yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu 

untuk melihat adanya pengaruh aktivitas 

yang dilakukan oleh perusahaan bagi 

masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kuantitatif yang menggunakan 

sebuah perhitungan pengujian sistematis 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

signifikan antara variabel independen dan 

variabel dependen.  

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan 

perkembangan sebuah kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang 

maupun jasa yang diproduksi di dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran 

masyarakat meningkat dalam jangka 

panjang.   

PDBt − PDBt₋₁

PDBt
x 100% 

Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Menurut Kasmir, (2012) Dana 

Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang 

disimpan oleh masyarakat yang berupa 

tabungan, giro, dan deposito ditandai 

kesepakatan atau perjanjian, kemudian 

dana tersebut dihimpun oleh bank. 

  

DPK =  Giro + Tabungan +
Deposito           

              
Total Aset 

Menurut PSAK 16 revisi (2017) pengertian 

aset adalah semua kekayaan yang dimiliki 

oleh seseorang atau perusahaan, baik 

berwujud maupun tidak berwujud yang 

berharga atau bernilai dan dapat 

memberikan manfaat bagi seseorang atau 

perusahaan tersebut. 

  

Total Aset = Hutang + DST + Modal 
 

Pembiayaan yang Diberikan (PyD) 

Pembiayaan yang Diberikan (PyD) 

adalah penyediaan uang atau tagihan 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan uang atau tagihan 

setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan bagi hasil..  

 

PyD = Total Keseluruhan PyD 

 

Populasi dan Sampel  

Pada penelitian ini populasi dan 

sampel yang digunakan adalah perusahaan 

perbankan syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia (BI) pada tahun 2013-2017. 

Teknik pengambilan sebuah sampel yang 

dilakukan dalam pada penelitian ini yaitu 

Dana Pihak Ketiga 

Total Aset 

Pembiayaan Yang 

Diberikan 

Pertumbuhan  

Ekonomi 
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menggunakan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria 

yang akan digunakan. Adapun kriteria 

sampel ditetapkan sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bank 

Indonesia (BI) tahun 2013-2017. 

2. Data perusahaan lengkap untuk 

seluruh variabel yang akan diteliti 

di dalam model dalam kurun waktu 

penelitian. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode dalam pengumpulan data  

merupakan berbagai cara yang dapat 

dipergunakan oleh para peneliti dalam 

mengumpulkan data. Berbagai metode 

penelitian ini meliputi: wawancara, angket, 

pengamatan observation dan sebagainya. 

 Penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi dalam penelitian yang 

dilakukan. Metode dokumentasi 

merupakan metode yang digunakan dalam 

penelusuran data historis. Dalam metode 

pengumpulan data ini menggunakan 

metode dokumentasi yang merupakan suatu 

teknik data penggunaannya berasal dari 

dokumen-dokumen yang telah ada. Dalam 

penggunaan datanya dilakukan dengan 

pencatatan dan penelusuran informasi yang 

dibutuhkan pada data sekunder dalam 

laporan tahunan perbankan syariah. 

 

Teknik Analisis Data  

 Penelitian ini menggunakan metode 

analisis regresi liniear berganda, yang 

bertujuan untuk menguji tiga variabel 

independen terhadap satu variabel 

dependen. Pengolahan data penelitian ini 

menggunakan program SPSS. Sebelum 

melakukan pengujian hipotesis, terlebih 

dahulu dilakukan uji asumsi klasik. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Agar hasil pengujian tidak bersifat 

bias dan efisien, maka perlu dilakukan 

pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi 

klasik dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Uji Autokorelasi 

Pengujian dengan menggunakan uji 

autokorelasi ini bertujuan untuk menguji 

apakah di dalam model regresi ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode 

t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Di dalam 

penelitian ini uji autokorelasi dilakukan 

menggunakan Uji Runs Test . Pengambilan 

keputusan didasarkan apabila  

a. Jika nilai signifikan ≥ 0,05 maka tidak 

terdapat gejala autokorelasi 

b. Jika nilai signifikan < 0,05 maka 

terdapat gejala autokorelasi 

Uji Normalitas 

Pengujian ini dimaksud untuk 

menghindari terjadinya bias dalam model 

regresi yang digunakan. Uji normalitas 

digunakan untuk mengetahui apakah di 

dalam model regresi, variabel independen 

dan variabel dependen memiliki distribusi 

normal atau tidak (Ghozali, 2013). Data 

yang digunakan sebaiknya data yang 

berdistribusi normal. Model regresi yang 

baik adalah dimana memiliki data 

berdistribusi normal tau mendekati normal. 

Uji normalitas di dalam penelitian ini 

menggunakan analisis Durbin-Watson 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikan ≥ 0,05 data 

residual yang dimiliki berdistribusi 

normal. 

b. Jika nilai signifikan < 0,05 data 

residual yang dimiliki tidak 

berdistribusi normal.  

Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan 

untuk mengetahui apakah model regresi 

penyimpangan variabel yang bersifat 

konstan atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah yang homokedastisitas yaitu 

penyimpangan variabel bersifat tetap. Uji 
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yang digunakna untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas adalah uji 

glejser. Menurut Ghozali (2018:142) 

mengemukakan bahwa salah satu cara yang 

digunakan untuk mendeteksi adanya 

heterokedastisitas adalah dengan metode 

glesjer yang pengambilan keputusannya 

berdasarkan:  

a. Jika nilai signifikan > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi 

homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

b. Jika nilai signifikan < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi 

terdapat gejala heteroskedastisitas atau 

tidak homokedastisitas. 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah di dalam model regresi 

terdapat korelasi antar variabel independen. 

Model regresi yang baik yaitu tidak 

terdapat korelasi antara variabel 

independen satu dengan variabel 

independen lainnya (Ghozali, 2013). Dalam 

mendeteksi uji multikolinearitas dapat 

dilihat dari nilai toleransi (tolerance value) 

dan Variance Inflation Factor (VIF). 

a. Jika toleransi ≥ 0,10 dan memiliki VIF 

< 10 maka dapat dikatakan model 

regresi bebas dari multikolinearitas. 

b. Jika toleransi < 0,10 dan memiliki VIF 

> 10 maka dapat dikatakan model 

regresi bersifat multikolinearitas. 

Uji Regresi Linear Berganda 

 Analisis regresi linier berganda 

adalah suatu alat analisis yang dapat 

digunakan untuk mengukur seberapa besar 

pengaruh lebih dari satu variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Pada penelitian ini dilakukan dengan 

analisis regresi berganda dimana model 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ԑ 

Keterangan: 

Y      : Pertumbuhan ekonomi 

α      : Konstanta 

β1, β2. β3 : Koefisien regresi  

X1      : Dana Pihak Ketiga (DPK) 

X2      : Total Aset 

X3      : Pembiayaan yang Diberikan 

e      : eror 

Statistik Deskriptif 

Menurut Imam (2018:19) Analisis 

deskriptif untuk mendeskripsikan data 

sampel yang telah diperoleh untuk masing-

masing variabel penelitian tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku secara umum (generalisasi). Untuk 

variabel yang datanya diukur dengan skala 

interval atau rasio, analisa statistik 

deskriptif dilakukan untuk mencari nilai 

rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai 

minimum, dan ukuran standar deviasinya. 

Hal ini berlaku untuk semua variabel yang 

terdapat dalam penelitian ini baik variabel 

dependen maupun variabel independen. 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN  

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif untuk 

mendeskripsikan data sampel yang telah 

diperoleh untuk masing-masing variabel 

penelitian tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku secara umum 

(generalisasi). Untuk variabel yang datanya 

diukur dengan skala interval atau rasio, 

analisa statistik deskriptif dilakukan untuk 

mencari nilai rata-rata (mean), nilai 

maksimum, nilai minimum, dan ukuran 

standar deviasinya. Hal ini berlaku untuk 

semua variabel yang terdapat dalam 

penelitian ini baik variabel dependen 

maupun variabel independen. 

Analisis deskriptif bertujuan untuk 

memberikan gambaran umum tentang  

temuan data. Tujuan dari sebuah analisis 

deskriptif adalah ini untuk memberikan 

penjelasan mengenai variabel yang 
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digunakan dalam penelitian. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 

leverage sebagai variabel independen serta 

pengungkapan islamic social reporting 

sebagai variabel dependen.  

 

TABEL 4.3 

Analisis Deskriptif 

 

 

N Min Max Mean 

Std. 

Deviation 

PDB 55 -2.66 7.89 1.1702 3.88717 

DPK 55 1.02 9.90 3.7165 1.97931 

ASET 55 1.21 9.12 4.4244 2.38037 

PYD 55 1.10 9.63 3.4059 2.31724 

Valid N 

(listwise

) 

55 

    

Sumber : Data SPSS 16, diolah (Lampiran)  

 

Pertumbuhan Ekonomi (PDB) 

 Berdasarkan Tabel 4.3 pada 

variabel pertumbuhan ekonomi dengan 

jumlah sampel sebanyak 55 sampel, dapat 

dideskriptifkan bahwa nilai terkecil 

(minimum) untuk variabel pertumbuhan 

ekonomi adalah -2,66 yang terdapat pada 

tahun 2015, sedangkan untuk nilai terbesar 

(maximum) adalah 7,89 yang terdapat pada 

tahun 2017. Rata-rata (mean) pertumbuhan 

ekonomi sebesar 1.1702 dan standar deviasi 

3.88717 yang berarti rentang data 

pertumbuhan ekonomi satu dengan yang 

lainnya adalah sebesar 3.88717 dan dapat 

dilihat pula bahwa 1.1702 < 3.88717 yang 

menunjukkan bahwa nilai nilai rata-rata 

(mean) lebih rendah dari standar deviasi. 

Hal ini menunjukkan bahwa simpangan 

baku yang dimiliki oleh variabel 

pertumbuhan ekonomi termasuk dalam 

kategori besar yang berarti sebagian data 

pengamatan jauh dari nilai tengahnya atau 

memiliki keberagaman data yang besar, 

sehingga data pertumbuhan ekonomi 

dengan dalam penelitian ini bersifat 

heterogen. 

 

Dana Pihak Ketiga (DPK) 

 Berdasarkan Tabel 4.3 Dana Pihak 

Ketiga (DPK) dengan jumlah sampel yang 

sama sebanyak 55 sampel, dan dapat 

dideskriptifkan bahwa nilai terkecil 

(minimum) untuk variabel Dana Pihak 

Ketiga (DPK) adalah 1.02 yang terdapat 

pada PT. Bank Victoria Syariah pada tahun 

2013, sedangkan untuk nilai terbesar 

(maximum) adalah 9.90 yang terdapat pada 

PT. Bank Muamalat Syariah pada tahun 

2016. Rata-rata (mean) variabel Dana Pihak 

Ketiga (DPK) sebesar 3.7165 dan standar 

deviasi sebesar 1.97931 yang berarti 

rentang data pertumbuhan ekonomi satu 

dengan yang lainnya adalah sebesar 

1.99497 dan dapat dilihat pula bahwa 

3.7165 > 1.97931 yang menunjukkan 

bahwa nilai standar deviasi lebih rendah 

dari nilai rata-rata (mean). Hal ini 

menunjukkan bahwa simpangan baku yang 

dimiliki oleh variabel Dana Pihak Ketiga 

(DPK) termasuk dalam kategori rendah 

atau kecil, artinya adalah besar data akan 

berkumpul pada nilai tengahnya sehingga 

data variabel Dana Pihak Ketiga (DPK)  

dalam penelitian ini bersifat homogen. 

 

Total Aset 

  Berdasarkan Tabel 4.3 total aset 

dengan jumlah sampel yang sama sebanyak 

55 sampel, dapat dideskriptifkan bahwa 

nilai kecil (minimum) untuk variabel total 

aset adalah 1.20 yang terdapat pada PT. 

Bank Victoria Syariah pada tahun 2013, 

sedangkan untuk nilai terbesar (maximum) 

adalah 9.12 yang terdapat pada PT. Bank 

Mega Syariah pada tahun 2013. Rata-rata 

(mean) variabel total aset sebesar 4.4244 

dan standar deviasi sebesar 2.38037 yang 

berarti rentang data total aset satu dengan 

yang lainnya adalah sebesar 2.38037 dan 

dapat dilihat pula bahwa 2.38037 < 4.4244 

yang menunjukkan bahwa nilai standar 

deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata 

(mean). Hal ini menunjukkan bahwa 
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simpangan baku yang dimiliki oleh variabel 

total aset termasuk dalam kategori rendah 

atau kecil, artinya adalah besar data akan 

berkumpul pada nilai tengahnya sehingga 

data variabel total aset dalam penelitian ini 

bersifat homogen. 

 

Pembiayaan yang Diberikan (PyD)  

  Berdasarkan Tabel 4.3 Pembiayaan 

yang Diberikan (PyD) dengan jumlah 

sampel yang sama sebanyak 55 sampel, 

dapat dideskriptifkan bahwa nilai kecil 

(minimum) untuk variabel Pembiayaan 

yang Diberikan (PyD) adalah 1.10 yang 

terdapat pada PT. Bank Syariah Bukopin 

pada tahun 2013, sedangkan untuk nilai 

terbesar (maximum) adalah 9.63 yang 

terdapat pada Maybank Syariah pada tahun 

2016. Rata-rata (mean) variabel Total aset 

sebesar 3.4059 dan standar deviasi sebesar 

2.31724 yang berarti rentang data 

Pembiayaan yang Diberikan (PyD) satu 

dengan yang lainnya adalah sebesar 

2.31724 dan dapat dilihat pula bahwa 

2.31724 < 3.4059 yang menunjukkan 

bahwa nilai standar deviasi lebih rendah 

dari nilai rata-rata (mean). Hal ini 

menunjukkan bahwa simpangan baku yang 

dimiliki oleh variabel Pembiayaan yang 

Diberikan (PyD) termasuk dalam kategori 

rendah atau kecil, artinya adalah besar data 

akan berkumpul pada nilai tengahnya 

sehingga data variabel total aset dalam 

penelitian ini bersifat homogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

  Unstanda

rdized 

Residual 

N 55 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

8.957135

88 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .068 

Positive .068 

Negative -.048 

Kolmogorov-Smirnov Z .507 

Asymp. Sig. (2-tailed) .959 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber : Data SPSS 16, diolah (Lampiran) 

  

 Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat 

sampel yang diuji (N) sebanyak 55 sampel 

dan dapat dilihat dan nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) sebesar 0,959 nilai signifikansi 

tersebut lebih besar dari 0,05, maka hasil uji 

Kolmogrov-Smirnov memberikan 

kesimpulan bahwa H0 diterima, yang berarti 

data yang diuji berdistribusi normal. 

 

TABEL 4.5 

Hasil Uji Multikolineritas 

 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

DPK .584 1.712 

ASET .535 1.869 

PYD .679 1.472 

a. Dependent Variable: PDB 

Sumber : Data SPSS 16, diolah (Lampiran)

  

 Berdasarkan Tabel 4.5 hasil uji 

multikolineritas diatas dapat dilihat bahwa 

tidak ada variabel independen yang 

memiliki tolerance kurang dari 0,10 dan 

hasil perhitungan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) menunjukkan bahwa tidak 

ada satu variabel independen yang 
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memiliki nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) lebih dari 10,00, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolineritas antar variabel independen 

dalam model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

 

TABEL 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

Mo

del R 

R 

Square 

Adjustd 

R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .839a .704 .686 9.21682 1.246 

a. Predictors: (Constant), PYD, 
DPK, ASET 

  

b. Dependent Variable: PDB   

Sumber : Data SPSS 16, diolah (Lampiran) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.6 

menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 

1.246. Oleh karena nilai Dw 1.246 dari 

batas atas (du) 1.681 dan kurang dari (4-du) 

4-1.491 = 2.509 atau 1.681 > 1.246 > 2.509  

maka dapat disimpulkan bahwa penelitian 

ini terjadi gejala autokorelasi. 

 

TABEL 4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
                                                                        

Model t Sig. 

1 (Constant) 1.711 .093 

DPK 1.743 .087 

ASET .609 .545 

PYD .924 .360 

a. Dependent Variable: abs_res_1      

Sumber : Data SPSS 16, diolah (Lampiran)
  

 Berdasarkan Tabel 4.7 dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi variabel 

Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 0,087, 

total aset sebesar 0,545 , dan Pembiayaan 

yang Diberikan (PyD) 0,360. Dari ke tiga 

variabel tersebut berdasarkan menunjukkan 

bahwa nilai variabel Dana Pihak Ketiga 

(DPK), total aset, dan Pembiayaan yang 

Diberikan (PyD) > 0,05 tidak signifikan 

secara statistik, maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam uji heteroskedastisitas pada 

variabel independen dalam penelitian ini 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Analisis Regresi Linear 

Berganda 
                                                                          

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Sig. B 

Std. 

Error 

1 (Constant) -16.812 2.388 .000 

DPK 2.229 .508 .000 

ASET .775 .507 .133 

PYD 1.907 .437 .000 

a. Dependent Variable: PDB   

Sumber : Data SPSS 16, diolah (Lampiran) 

 

Model persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut : 

 

Pertumbuhan Ekonomi = 

 α + β₁DPK + β₂Aset +  β₃PyD + ₑ 
 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diambil 

persamaan regresi linear berganda sebagai 

berikut : 

Pertumbuhan Ekonomi =  
−16,812 + 2,229 DPK + 0,775 Aset

+  1,907 PyD + ₑ 
Dari persamaan diatas dapat dijelaskan 

bahwa : 

a. Konstanta (α) sebesar −16,812 

memperlihatkan bahwa variabel 

independen (variabel bebas) 

dianggap konstan, maka akan 

menurunkan pertumbuhan ekonomi 

sebesar −16,812. 

b. Koefisien regresi Dana Pihak 

Ketiga (DPK) (β₁) sebesar 2,229% 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

Hal ini menunjukkan jika terjadi 
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kenaikan pada variabel Dana Pihak 

Ketiga (DPK) sebesar satu persen, 

maka akan menaikkan pertumbuhan 

ekonomi sebesar 2,229% 

c. Koefisien regresi total aset (β2) 

sebesar 0,775% dengan signifikansi 

sebesar 0,133. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel total aset tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

d. Koefisien regresi Pembiayaan yang 

Diberikan (PyD) (β3) sebesar 

1,907% signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05. Hal ini menunjukkan jika 

terjadi kenaikan pada variabel 

Pembiayaan yang Diberikan (PyD) 

sebesar satu persen, maka akan 

menaikkan pertumbuhan ekonomi 

sebesar 1,907%. 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 
 

Model F Sig. 

1 Regression 40.341 .000a 

Residual   

Total   

a. Predictors: (Constant), PYD, DPK, ASET    

b. Dependent Variable: PDB     

Sumber : Data SPSS 16, diolah (Lampiran) 

 Berdasarkan Tabel 4.9 

menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 

40,341 dengan nilai signifikan 0,000. Oleh 

karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, 

maka model regresi dapat digunakan dalam 

memprediksi pertumbuhan ekonomi atau 

dapat dikatakan jika Dana Pihak Ketiga 

(DPK) (X1), total aset (X2), dan 

Pembiayaan yang Diberikan (PyD) (X3) 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y). 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

Mo

del R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .839a .704 .686 9.21682 

a. Predictors: (Constant), PYD, DPK, 
ASET 

 

b. Dependent Variable: PDB  

Sumber : Data SPSS 16, diolah (Lampiran)

  

 Berdasarkan Tabel 4.10 

menunjukkan bahwa besarnya Adjusted R 

Square adalah sebesar 0,686. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa 68,6% variasi 

pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan 

oleh variasi dari ke tiga variabel 

independen yaitu variabel Dana Pihak 

Ketiga (DPK), total aset, dan Pembiayaan 

yang Diberikan (PyD). Sedangkan sisanya 

sebesar (100% - 68,6% = 33,4%) dijelaskan 

oleh faktor lain diluar model.  

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji t (Uji Hipotesis Parsial) 
                                                                          

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Sig. B Std. Error 

1 (Constant) -16.812 2.388 .000 

DPK 2.229 .508 .000 

ASET .775 .507 .133 

PYD 1.907 .437 .000 

a. Dependent Variable: PDB   

  Sumber : Sumber : Data SPSS 16, diolah 

(Lampiran) 

 Pada Tabel 4.11 dapat diketahui 

hasil dari uji statistik t pada variabel Dana 

Pihak Ketiga (DPK), total aset, Pembiayaan 

yang Diberikan (PyD) : 

1. Pada variabel Dana Pihak Ketiga 

(DPK), hasil uji Dana Pihak Ketiga 

(DPK) memiliki nilai signifikansi  

2. 0,000 < 0,05 maka dapat 

 disimpulkan bahwa H1 diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa Dana 

Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 
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3. Pada variabel total aset, hasil uji 

total aset memiliki nilai signifikansi 

0,133 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa H2 ditolak. Hal 

ini menunjukkan bahwa total aset 

tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

4. Pada variabel Pembiayaan yang 

Diberikan (PyD), hasil uji 

Pembiayaan yang Diberikan (PyD) 

memiliki nilai signifikansi 0,000 < 

0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa H3 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa Pembiayaan 

yang Diberikan (PyD) berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

meneliti dan menganalisis pengaruh Dana 

Pihak Ketiga (DPK), total aset, Pembiayaan 

yang Diberikan (PyD) terhadap 

pertumbuhan ekonomi pada Bank Umum 

Syariah (BUS). Sampel dalam penelitian ini 

adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang 

terdaftar di Bank Indonesia (BI) yang 

melaporkan laporan keuangan tahunan 

periode 2013-2017.  

Hasil uji normalitas menunjukkan 

bahwa data dalam penelitian ini secara 

keseluruhan terdistribusi secara normal 

nilai sig. Kolmogrov-smirnov 0,959 

dimana nilai tersebut diatas 0,05 maka H0 

diterima yang berarti data residual 

berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji 

t pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa 

Pembiayaan yang Diberikan (PyD) dan 

Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi Bank 

Umum Syariah (BUS), sedangkan total aset 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi.  

 

KESIMPULAN  
 

Berdasarkan hasil analisa dan 

pengujian hipotesis pada penelitian yang 

telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

variabel independen Dana Pihak 

Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia. 

Hasil tersebut membuktikan bahwa 

besar kecilnya dana yang telah berhasil 

dihimpun oleh bank dapat dijadikan ukuran 

dalam menilai bagaimana tingkat 

kepercayaan nasabah atau masyarakat 

terhadap kinerja bank tersebut.  

1. Total aset 

total aset tidak memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Hal ini disebabkan karena total 

aset perbankan syariah yang ada masih 

banyak digunakan untuk keperluan 

perbankan syariah seperti ekspansi 

perbankan atau meningkatkan kualitas  

2. Pembiayaan yang Diberikan (PyD)  

Pembiayaan yang Diberikan (PyD) 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Hasil tersebut membuktikan 

bahwa penyaluran pembiayaan perbankan 

syariah dapat membantu masyarakat yang 

mengalami defisit dana. Semakin besar 

Pembiayaan yang Diberikan (PyD) oleh 

perbankan syariah dapat menyebabkan 

kenaikan pada pertumbuhan ekonomi. 

 

KETERBATASAN PENELITIAN  

 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada 

Bank Umum Syariah (BUS) yang 

berjumlah 11 bank di Indonesia. 

2. Tidak semua laporan keuangan 

keuangan Bank Umum Syariah 

(BUS) tersebut memenui kriteria 

yang sudah ditentukan sebelumnya., 

sehinnga harus melakukan 

pengelompokkan sesuai dengan 

kriteria penelitian yaitu 

menggunakan metode purposive 
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sampling yang menghasilkan 

sampel sebanyak 11 Bank Umum 

Syariah (BUS) selama periode 

2013-2017. 

3. Jumlah variabel yang diteliti 

terbatas, hanya ada tiga variabel 

yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), 

total aset, dan Pembiayaan yang 

Diberikan (PyD). 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, 

maka ada beberapa saran untuk penelitian 

selanjutnya sebagai berikut : 

1. Bank Umum Syariah (BUS) harus 

meningkatkan jumlah Pembiayaan 

yang Diberikan (PyD) dan 

mengelola dengan baik agar 

pembiayaan yang dihasilkan bisa 

tetap produktif  dan mampu 

meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi selanjutnya. 

2. Sampel yang digunakan sebaiknya 

tidak hanya Bank Umum Syariah 

(BUS) saja, melainkan juga Unit 

Usaha Syariah (UUS), dan Bank 

Pengkreditan Rakyat (BPR). 

3. Bagi peneliti selanjutnya, 

disarankan untuk memperluas 

cakupan tentang pengaruh faktor 

lain terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia dengan menggunakan 

variabel-variabel independen yang 

belum digunakan dalam penelitian 

ini. 
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