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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana pembiayaan
murabahah di bank syariah, (2) bagaimana likuiditas di bank syariah (3)
bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap likuiditas pada PT. BPR
Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari
sumber data dimana penelitian ini dilaksanakan di PT. BPR Syariah Al-Wadiah
Tasikmalaya dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur dan bukubuku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Alat analisis yang
digunakan adalah uji regresi sederhana dengan skala pengukuran rasio. Pengujian
hipotesis dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengujian mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap likuiditas yaitu
pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.
Kata kunci: pembiayaan murabahah, likuiditas

The research objective to know (1) the murabahah finance in sharia bank,
(2) the liquidity of bank in sharia bank, (3) the influence murabahah finance to
liquidity of bank at PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya. Method applied in
this research is analytical descriptive method with case study approach. Data
collecting technique by through primary data that is data obtained directly from
data sourch where is research executed in PT. BPR Syariah Al-Wadiah
Tasikmalaya and secondary data that is data obtained from literature and the
bibliography are relationship with problem which will be cecked. Analyzer
applied is simple regression test with measurement scale of ratio. Testing of
hypotesis by using test t. Result of research indicates that testing about
murabahah finance influence to liquidity of bank that is murabahah finance had
an effect on significant to liquidity of bank.
Keywoard: murabahah finance, liquidity of bank
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LATAR BELAKANG PENELITIAN
Dari sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi
pembiayaan, akad murabahah lebih mendominasi pembiayaan tersebut.
Semestinya, pembiayaan dengan akad mudharabah dan akad musyarakah harus
lebih banyak. Karena pada akad inilah karakteristik dasar perbankan syariah
terbentuk. Kedua akad tersebut merupakan akad dengan sistem bagi hasil.
Perbankan syariah dengan sistem bagi hasil inilah yang menjadi pembeda dengan
bank konvensional. Akan tetapi pembiayaan bagi hasil pada bank syariah yang
seharusnya menjadi cirri khas malah kalah oleh pembiayaan jual beli
(murabahah) dan ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti.
Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya
untuk menjadi pendamping operasional perbankan syariah. Sehingga pembiayaan
dengan sistem jual beli menjadi pengganti sebagai produk inti dari beroperasinya
bank syariah, seperti murabahah, salam dan istishna. Tercatat dalam data statistik
Bank Indonesia bulan Maret tahun 2008, pembiayaan murabahah masih tetap
menjadi unggulan perbankan syariah. Meskipun sudah mulai mengalami
penurunan tiap bulannya. Persentase pembiayaan jual beli dengan akad
murabahah masih dominan, bulan maret mencapai 57,30 persen dan untuk
piutang salam sebesar 1,23 persen (http://imanph.files.wordpress.com/
2007/12/pembiayaan_mudharabah2.pdf)
Sementara itu seperti kita ketahui bahwa selain menyalurkan dana bank
syari’ah juga berfungsi menghimpun dana dari masyarakat, hal ini dikarenakan
bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang
memilki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi
memperlancar lalu lintas pembayaran (2012 : PSAK No. 31, paragraph 2). Fungsi
tersebut menghadapkan bank syari’ah pada resiko likuiditas, yaitu kemungkinan
terjadi penarikan dana oleh pemiliknya, sementara pendapatan yang diharapkan
dari penempatan dana yang dilakukan antara lain dalam bentuk pembiayaan
belum masuk ke kas bank.
Karena pembiayaan murabahah adalah pembiayaan terbesar pada bank
syariah, maka kontribusinya terhadap keuangan bank syariah sangat diharapkan,
salah satunya adalah terhadap likuiditas bank. Oleh karena itu perlu diteliti
tentang seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah terhadap likuiditas bank
syariah.
Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai variabel yang hamper sama telah
dileksanakan, di antaranya Ali Norman (2005) yang meneliti Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah, Arief Fathon (2008) yang meneliti pengaruh
Risiko Pembiayaan (Musyarakah dan Mudharabah) terhadap likuiditas dan dampaknya
pada profitasbilitas Bank Syariah dan Yati Rohayati (2006) yang meneliti pengaruh
Jumlah Nasabah Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Syariah.

Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada PT. BPR Syariah Alwadiah Tasikmalaya,
yang beralamat di Jl. R. Ardiwinangun No. 10/26 Ruko I Pasar Induk Cikurubuk
Kota Tasikmalaya, dengan 1 (satu) kantor Kas yang berlokasi di Jalan Pasar Kidul
No. 79 Pasar Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.
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TINJAUAN PUSTAKA
Bank Syariah
Pengertian Bank Syariah
Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati
posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi
sektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian fungsi utama dari sektor
perbankan dalam infrasturktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan
dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai
tambah ekonomi.
Menurut Syahri Sabirin, (2000 :12) Bank Syariah didefinisikan sebagai
berikut :
”Bank Syariah adalah suatu bank yang memberikan pelayanan jasa
perbankan kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat
dilayani oleh perbankan yang sudah ada karena perbankan tersebut
menggunakan sistem bunga.”
Dari Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah
suatu bank yang melayani masyarakat yang mempunyai keyakinan bahwa
kegiatan perbankan yang menggunakan sistem bunga tidak sejalan dengan prinsip
syariah.
Menurut Sri Susilo, dkk (2000 : 10) Bank Syariah didefinisikan sebagai
berikut :
”Bank Syariah adalah bank yang dalam aktifitasnya, baik menghimpun
dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan
mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu bagi hasil dan jual
beli.”
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk
lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran.
Menurut undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998, prinsip syariah
dikemukakan sebagi berikut :
”Prinsip Syariah dalam aturan berdasarkan hukum Islam antara bank dan
pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau
kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain
pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan
berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah) atau pembiayaan
barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Murabahah)
atau dengan adanya pilihan pemindahan pemilikan atas barang yang
disewa dari pihak bank oleh bank lain”.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa prinsip syariah adalah
aturan berdasarkan hukum Islam yang terdiri dari pembiayaan berdasarkan prinsip
bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal
(Musyarakah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni
tanpa pilihan (Murabahah).
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Pembiayaan Murabahah
Berikut ini beberapa definisi murabahah yang dikemukakan oleh para ahli
ekonomi, di antaranya sebagai berikut :
Menurut PSAK tahun 2012, pengertian murabahah adalah:
“Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan
pembeli”
Sedangkan menurut Adiwarman Karim (2004 : 92) bahwa yang dimaksud
dengan murabahah adalah sebagai berikut:
”Murabahah merupakan pembiayaan bank syariah melalui sistem jual beli
untuk barang atau jasa dengan kesepakatan keuntungan dan jangka waktu
tertentu. Mekanisme ini bisa digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau
kepemilikan sebuah barang dengan cara dicicil”.
Adapun menurut Muhammad (2005 : 181), definisi pembiayaan
murabahah adalah:
”Pembiayaan murabahah (dari kata ribhu = keuntungan). Bank sebagai
penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan
pembayaran dilakukan secara tangguh. Skema untuk pembiyaan
murabahah diperlihatkan diserahkan”.
Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa murabahah
adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang
memesan untuk membeli barang.
Perjanjian Pembiayaan Murabahah
Oleh karena perjanjian pembiayaan murabahah merupakan perbuatan
hukum yang mempunyai konsekuensinya terjadinya peralihan hak atas suatu
barang dari penjual kepada pihak pembeli, maka dalam sendirinya dalam
perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.
1. Rukun jual beli
Adapun rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari :
a. Adanya pihak penjual dan pembeli.
b. Adanya uang dan benda.
c. Adanya lafal atau ijab kabul.
Dalam perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaknya dipenuhi, sebab andai
kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat
dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.
2. Syarat sahnya jual beli
Adapun jual beli haruslah memenuhi syarat baik secara subyeknya, tentang
objeknya dan tentang lafadnya.
a. Tentang subjeknya.
Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah :
1) Berakal (agar dia tidak terkecoh), orang gila atau bodoh (tidak sah jual
belinya).
2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).
3) Keduanya tidak mubazir.
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4) Baligh.
b. Tentang objeknya
Yang dimaksud objek jual beli disini adalah bendayang mejadi sebab
terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual
beli ini haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Bersih barangnya.
2. Dapat dimanfaatkan.
3. Mampu diserahkan.
4. Milik orang yang melakukan akad.
5. Mengetahui.
6. Barang yang diakadkan dikuasai.
c. Tentang lapalnya.
Perjanjian jual beli harus dilakukan secara lisan, biasa disebut ijab kabul
yang dilakukan dengan saksi – saksi dalam perbankan biasanya dikuatkan
dengan dilakukan dihadapan notaris.
Likuiditas
Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu
bank dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi.
Beberapa ahli memberikan pendapat mengenai likuiditas, diantaranya :
Bambang Riyanto (2001 : 25) mengemukakan bahwa definisi likuiditas
adalah :
”Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya
yang segera harus dipenuhi ”.
Sedangkan menurut James C. Van Horne (2005 :191) mengemukakan
definisi likuiditas sebagai berikut :
”Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibankewajibannya yang harus segera dipenuhi.”
Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis dapat mengetahui bahwa
likuiditas mengacu pada kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi atau
membayar kewajiban keuangan jangka pendeknya. Likuiditas merupakan
kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas atau kemampuan untuk
memperoleh kas.
Dalam terminologi keuangan perbankan, likuiditas dapat diartikan sebagai
kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Muhammad,
2005 : 258). Likuiditas dapat pula diartikan sebagai kemampuan bank untuk
memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan. Suatu
bank dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar
hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek (simpanan tabungan, giro,
deposito, dll). Dikatakan likuid jika saat ditagih bank mampu membayar.
Kemudian bank juga harus dapat memenuhi semua permohonan kredit yang layak
dibiayai (Kasmir, 2003 : 45).
Likuiditas Bank Syariah
Masalah likuiditas adalah masalah yang penting dalam hal operasional
bank sehari-hari. Kelebihan likuiditas akan mengakibatkan bank mengorbankan
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profitabilitasnya. Sementara kekurangan likuiditas akan mengakibatkan kerugian
bagi bank karena tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhinya
sehingga akan menyulitkan bank itu sendiri.
Upaya menjaga likuiditas bank berarti sebagai proses pengendalian alatalat likuid yang mudah difungsikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang
harus segera dibayar seperti :
1. Rekening wesel
2. Wesel-wesel yang jatuh tempo
3. Call money
4. Deposito berjangka jatuh tempo
5. Tabungan
6. Kewajiban-kewajiban yang segera harus dibayar.
Pengendalian likuiditas bank dilakukan setiap saat berupa penjagaan alatalat likuid yang dapat dikuasai oleh bank. Alat-alat likuid bank terdiri dari :
1. Uang tunai (kas)
2. Rekening koran pada Bank Indonesia
3. Jaminan kliring pada Bank Indonesia
4. Efek-efek (surat-surat berharga)
Mempertahankan likuiditas yang tinggi akan memperlancar customer
relationship tetapi profitabilitas akan menurun dikarenakan banyaknya dana yang
menganggur. Dilain pihak likuiditas yang rendah menggambarkan kurang baiknya
posisi likuiditas suatu bank.
Perangkat yang biasa digunakan bank syariah dalam rangka memelihara
likuiditasnya antara lain :
1. Surat berharga
2. Pasar modal
3. Pasar uang antar bank syariah (PUAS)
4. Sertifikat wadi’ah Bank Indonesia (SWBI)
5. Islamic interbank money
Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah dengan
menggunakan loan to deposit ratio (LDR), yaitu rasio antara seluruh jumlah
kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank. LDR bisa
dirumuskan sebagai berikut :
Jumlah Kredit yang Diberikan
=

Total Dana Pihak Ketiga + KLBI + Modal Inti

x100%

Akan tetapi dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (loan)
dalam penyaluran dana yang dihimpunnya. Oleh karena itu aktivitas penyaluran
dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan
(financing). Sehingga LDR yang dikenal dalam bank konvensional dikonversi
menjadi financing to deposit ratio (FDR). FDR dapat dirumuskan dengan :
Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan
=

Total Dana Pihak Ketiga + KLBI + Modal Inti
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x100%

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan (murabahah)
merupakan salah satu sumber pendapatan bank syariah melalui pengeluaran
sejumlah dana kepada masyarakat. Di satu sisi besarnya pembiayaan yang
dikeluarkan oleh bank akan menyebabkan minimnya dana yang tersedia. Di sisi
lain pembiayaan yang dilakukan bank syariah pada saat pembayaran cicilan (bagi
hasil) oleh nasabah dapat menambah nilai likuiditas. Dengan kata lain dana bank
bertambah dikarenakan adanya bagi hasil dari nasabah.oleh karena itu
berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis dapat mengemukakan hipotesis
sebagai berikut: ”Pembiayaan Murabahah Berpengaruh Signifikan terhadap
Likuiditas Bank.”
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah
metode deskriftif analisis dengan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang
membahas dan menganalisa masalah berdasarkan kondisi yang sebenarnya terjadi
di perusahaan yang diteliti. Untuk proses pengujian diperlukan beberapa tahap
diantaranya teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel dan rancang
analisis data.
Operasionalisasi Variabel
Berdasarkan judul dari penelitian ini, yaitu ”Pengaruh Pembiayaan
Murabahah Terhadap Likuiditas Bank”, maka penulis mengungkapkan beberapa
pengertian variabel yang dioperasionalkan yaitu sebagai berikut :
a. Variabel Independen (X)
Variabel independen adalah suatu variabel bebas yang keberadaannya tidak
dipengaruhi dan tidak tergantung pada variabel lain atau variabel yang berdiri
sendiri. Yang berfungsi sebagai variabel independen dalam penelitian ini
adalah Pembiayaan murabahah dengan indikatornya yaitu besarnya
pembiayaan murabahah yang disalurkan.
b. Variabel Dependen (Y)
Variabel dependen adalah suatu variabel terikat yang keberadaannya
dipengaruhi dan tergantung pada variabel lain. Yang berfungsi sebagai
variabel dependen dalam penelitian ini adalah likuiditas dengan indikator
perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan total dana
pihak ke tiga (FDR).
Rancangan Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
Penulis menggunakan alat analisis sebagai berikut :
a. Analisis Regresi Sederhana
Analisis regresi sederhana yang berfungsi untuk mengetahui hubungan
fungsional diantara dua variabel sehingga dari hubungan yang diperoleh, kita
dapat menaksir variabel yang satu apabila nilai variabel lain diketahui.
Persamaan regresi linier yang digunakan adalah :
Y = a + bX
(Sugiyono 2004 : 245)
Keterangan :
X = Pembiayaan Murabahah
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Y = Likuiditas Bank
a = Konstanta / bilangan tetap yaitu besarnya variabel Y apabila
variabel X = 0
b = Arah garis atau koefisien regresi, yang menunjukan angka
peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan
pula pada variabel independen.
HASIL PENELITIAN
Pembiayaan Murabahah pada PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya
Produk pembiayaan murabahah merupakan produk yang cukup lama dan
menjadi produk andalan yang ditawarkan pada PT. BPR Syariah Al-Wadiah
Tasikmalaya, oleh karena itu perusahaan menfokuskan perhatian untuk
memaksimalkan produk ini. Kebutuhan barang yang tak pernah ada habisnya
menjadi alasan yang paling utama sehingga PT. BPR Syariah Al-Wadiah terus
menambah keuntungan melalui pembiayaan murabahah.
Untuk mengetahui berapa pembiayaan yang disalurkan oleh PT. BPR
Syariah Al-Wadiah dari tahun 2006 sampai dengan 2011 dapat dilihat dalam tabel
1 berikut ini.
Tabel 1
Pembiayaan Murabahah
Pada PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya
tahun 2006 - 2011
Periode

Pembiayaan
Murabahah
(Rp)
1,934,220,184
2,189,760,381
2,192,146,624
2,334,756,922
2,374,766,245
2,330,375,753
3,819,440,296
4,892,506,611
4,835,762,753

Perubahan

Jun-06
Des-06
255,540,197
Jun-07
2,386,243
Des-07
142,610,298
Jun-08
40,009,323
Des-08
(44,390,492)
Jun-09
1,489,064,543
Des-09
1,073,066,315
Jun-10
(56,743,858)
Des-10
7,253,201,534
2,417,438,781
Jun-11
11,067,946,292
3,814,744,758
Des-11
10,956,947,900
(110,998,392)
Sumber: PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya
Likuiditas PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya
Likuiditas pada bank syariah bisa mencerminkan dari kemampuan bank
dalam menyalurkan sumber dana yang berasal dari pihak ketiga baik dari
tabungan maupun deposito. Mengukur efisiensi perusahaan dengan teknik ini
dapat menjadi pegangan guna mengetahui kemampuan bank dalam menyalurkan
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sumber dananya sehingga mejadi sumber keuntungan bank. Jadi, yang harus
diperhatikan oleh bank adalah bagaimana bank mampu menyalurkan uang dari
dana pihak ketiga dengan sebaik-baiknya sehingga bank dapat dikatakan berhasil
jikan tidak banyak uang yang mengendap.
Dengan demikian pengukuran likuiditas untuk mengukur efisiensi
penyaluran dana suatu bank adalah merupakan cara yang baik karena bank akan
sulit untuk meningkatkan profit (keuntungan) tanpa efisiensi.
Rasio keuangan yang digunakan oleh penulis untuk mengukur likuiditas
adalah Finance to Deposit Ratio (FDR). Alasan dipilihnya FDR karena bank
merupakan lembaga intermediasi yang menyalurkan uang dari masyarakat ke
masyarakat lagi sehingga FDR merupakan rasio yang tepat digunakan untuk
mengukur likuiditas dan kemampuan bank dalam menjalankan aktivitasnya dalam
menyalurkan pendanaannya secara efektif sehingga rasio ini digunakan di PT.
BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya.
Berikut penulis paparkan perolehan rasio likuiditas pada PT. BPR Syariah
Al-Wadiah Tasikmalaya dalam bentuk tabel yang disajikan dalam laporan
semesteran pada tahun 2006 sampai tahun 2011.
Tabel 2
Rasio Likuiditas
PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya
tahun 2006 dan 2011
Periode

Pembiayaan
(Rp)

Deposit
(Rp)

Jun-06
2,406,412,561
3,025,210,370
Des-06
2,744,653,450
3,556,211,561
Jun-07
2,747,088,392
3,667,448,579
Des-07
3,025,522,600
3,750,532,474
Jun-08
3,121,590,096
3,750,532,474
Des-08
3,286,896,000
4,202,049,517
Jun-09
4,945,531,460
5,871,212,867
Des-09
5,261,839,875
6,010,376,216
Jun-10
5,929,126,604
6,847,957,822
Des-10
7,338,566,600
9,086,612,172
Jun-11
11,102,341,982
10,367,201,574
Jun-11
10,984,004,523
9,840,022,304
Sumber: PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya

Rasio
Likuiditas
(%)
79.55
77.18
74.90
80.67
83.23
78.22
84.23
87.55
86.58
80.76
107.09
111.63

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Likuiditas pada PT. BPR
Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya
Hasil perhitungan regresi linear sederhana dengan menggunakan program
SPSS. 16.0 diperoleh bahwa :
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Y = -252,106 + 15,323(X)
Berdasarkan persamaan regresi di atas maka dapat dikatakan bahwa apabila
terdapat peningkatan Pembiayaan Murabahah sebesar 1 rupiah (X = 1) maka
akan menyebabkan likuiditas naik sebesar Rp. 15,323. Jadi penurunan
pembiayaan Murabahah akan diikuti oleh kenaikan likuiditas di PT. BPR
Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya.
a. Analisis Korelasi
Untuk mengetahui besarnya derajat atau kekuatan korelasi antara
Pembiayaan Murabahah dengan Likuiditas, berdasarkan hasil perhitungan
dengan menggunakan program SPSS. 16.0 yang terdapat dalam tabel
correlations (lampiran 1), diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,853. Hal
ini menunjukkan bahwa tingkat keeratan hubungan antara Pembiayaan
Murabahah dengan Likuiditas adalah sebesar 0,853 dan angka tersebut
menunjukkan terjadi korelasi yang sangat kuat.
b. Analisis koefisien determinasi
Berdasarkan program SPSS. 16.0 yang terdapat dalam tabel summary
(hasil terlampir pada lampiran 1) diketahui bahwa nilai koefisien determinasi
sebesar 0,727, maka besarnya pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap
Likuiditas adalah sebesar 72,7%. Dalam hal ini Likuiditas dipengaruhi oleh
Pembiayaan Murabahah sebesar 72,7%, sisanya sebesar 27,3% merupakan
pengaruh faktor lain yaitu seperti: tabungan, deposito, pembiayaan
musyarakah, pembiayaan mudharobah, dan yang lainnya.
c. Pengujian Hipotesis
Berdasarkan program SPSS yang terdapat dalam tabel coefficients
pada lampiran 1, diperoleh nilai thitung sebesar 5,165 kemudian thitung ini
dibandingkan dengan ttabel pada degree of freedom (df) n-2 = 10 dan  = 0,05
diperoleh nilai ttabel sebesar 2,228 Ternyata thitung lebih besar dari ttabel
(5,165<2,228) atau dengan melihat tingkat signifikansi pada kolom sig.
diperoleh 0,000, nilai tersebut lebih kecil dari nilai  (0,05). Dengan
demikian, hipotesis nol (Ho) ditolak atau Ha (hipotesis alternatif) diterima.
Dengan diterimanya Ha bahwa pada tingkat keyakinan 95% Pembiayaan
Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pembiayaan
murabahah maka likuiditas bank syariah menjadi meningkat. Hasil penelitian ini
sejalan dengan hasil penelitian Ali Norman (2005) yang menyatakan bahwa
pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap likuiditas bank. Selain itu, pembiayaan
murabahah berpengaruh juga terhadap profitabilitas, hal ini telah dibuktikan oleh
penelitian Arief Fathon (2008).

Simpulan
Berdasarkan hasil pengujian SPSS Ver. 16.0 bahwa besarnya
pengaruh pembiayaan murabahah terhadap likuiditas atas uji hipotesis bahwa
pada PT BPR Syariah Al-Wadiah, pembiayaan murabahah berpengaruh
signifikan terhadap likuiditas bank. Yang artinya jika pembiayaan murabahah
meningkat maka likuiditas pun akan meningkat.
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Saran
1. Bagi PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya:
Mengingat pembiayaan Murabahah pada PT. BPR Syariah Al-Wadiah
Tasikmalaya merupakan pembiayaan terbesar maka otomatis menjadi
sumber pendapatan terbesar, namun mengingat persaingan dengan
lembaga keuangan lain semakin ketat, maka PT. BPR Syariah Al-Wadiah
Tasikmalaya harus membuat strategi baru dalam memenangkan persaingan
tersebut. Baik dengan penambahan jumlah karyawan atau melalui
pemanfaatan media iklan baik di media cetak mauppun televisi.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya dapat mengganti atau menambah variabel independen
yang mempengaruhi likuiditas bank agar hasil dapat lebih baik. Dapat pula
dengan membandingkan penelitian antara di BPR syariah dengan di BPR
konvensional.
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