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ABSTRAK 
 

Agnedia Mauli (1520210033). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi 
Hasil, Non Performing Financing dan Nilai Tukar Rupiah terhadap 
Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017. 
Skripsi Program Strata Satu (S1): Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 
Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Kudus, 2019. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dana 
pihak ketiga, tingkat bagi hasil, non performing financing dan nilai tukar 
rupiah terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia tahun 2013-
2017. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
data time series periode Januari 2013 sampai Desember 2017 sebanyak 60 data 
observasi. Data diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah dan hasil publikasi 
Bank Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan 
bantuan software Eviews versi 9. Sebelum melakukan estimasi model regresi 
dilakukan uji stasioneritas dan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel dana pihak ketiga 
berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan aset. Variabel tingkat 
bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset. Variabel 
non performing financing berpengaruh negatif signifikan terhadap 
pertumbuhan aset perbankan syariah. Sedangkan variabel nilai tukar rupiah 
tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah. 
Secara simultan, dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, non performing 
financing dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap pertumbuhan aset 
perbankan syariah. Dan dari hasil penelitian ditemukan nilai Adjusted R-
Squared sebesar 69,12%, yang berarti bahwa pertumbuhan aset dapat 
dijelaskan oleh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, non performing financing 
dan nilai tukar rupiah sebesar 69,12% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain 
di luar penelitian.  
 
Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing 
Financing, Nilai Tukar Rupiah, Pertumbuhan Aset 
  



 vi

MOTTO 

 

Imam Syafi’i rahimahullah pernah berkata, 

شكَوت إلَى وكيعٍ سوَء حفْظي فَأَرشدنِي إلَى ترك الْمعاصي 
 وأَخبرنِي بِأَنَّ الْعلْم نور ونور اللَّه لَا يهدى لعاصي

“Aku pernah mengadukan kepada Waki’ tentang jeleknya hafalanku. 
Lalu beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Beliau 

memberitahukan padaku bahwa  ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah 
tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat.”  

(I’anatuth Tholibin, 2: 190). 
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