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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi Likuiditas
Perbankan Syariah di Indonesia. Ukuran Bank, Networking Capital, Capital Adequacy Ratio (CAR), Re-
turn on Equity, dan Return on Asset digunakan sebagai variabel independen dalam menguji Likuiditas
perbankan syariah di Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini yaitu seluruh perbankan syariah di Indone-
sia dalam periode tahun 2008-2012 dengan total jumlah 11 bank umum syariah dan 24 unit usaha syariah.
Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS 16.0 for
Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Networking Capital dan Return on Asset berpengaruh
positif terhadap Likuiditas Bank Syariah di Indonesia.
Kata Kunci : likuiditas, ukuran bank, networking capital, capital adequacy ratio, return on equity, return
on asset.

Sebagai sebuah negara yang pereko-
nomiannya terbuka, Indonesia terkena imbas
dinamika pasar keuangan global. Termasuk
krisis keuangan yang berawal dari Amerika
Serikat, yang menerpa negara-negara lainnya,
dan kemudian meluas menjadi krisis ekonomi
secara global sejak tahun 2008. Melihat faktor
tersebut, sektor perbankan merupakan sumber
yang sangat penting pembiayaan bagi sebagian
besar bisnis. Saat ini wilayah yang paling akrab
dengan risiko bank konvensional dan syariah
adalah risiko likuiditas. Menurut Akhtar et al.
(2011), risiko likuiditas adalah hasil dari
kesenjangan yang melibatkan jatuh tempo dari
dua sisi neraca. Perbedaan ini menghasilkan
kelebihan uang yang ingin diinvestasikan atau
mengakibatkan kekurangan kas yang ingin
dibiayai. Risiko likuiditas antara lain disebab-
kan bank tidak mampu memenuhi kewajiban
yang telah jatuh tempo.

Sebagai lembaga kepercayaan masya-
rakat yang mengemban fungsi intermediasi,
perbankan dihadapkan pada berbagai risiko
usaha yang harus dikelola sehingga dapat
meminimalkan potensi kerugian. Salah satu
risiko yang krusial adalah risiko likuiditas.
Untuk itu bank harus memiliki suatu kebijakan
dan praktek manajemen risiko likuiditas yang
bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur,
memonitor serta mengendalikan risiko likui-
ditas sehingga dapat mengurangi dampaknya
pada tingkat yang dapat ditoleransi (risk toler-
ance) (Direktorat Penelitian dan Pengaturan
Perbankan BI, 2009).

Perbankan syariah dikenal sebagai “Be-
yond Banking”, yaitu perbankan yang menye-
diakan produk dan jasa keuangan yang lebih
beragam serta didukung oleh skema keuangan
yang lebih bervariasi. Ini diprediksi bahwa di
masa-masa mendatang akan semakin tinggi
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minat masyarakat Indonesia untuk meng-
gunakan bank syariah. Hal tersebut akan
meningkatkan signifikansi peran bank syariah
dalam mendukung stabilitas sistem keuangan
nasional, bersama-sama secara sinergis dengan
bank konvensional (Islamic Banking (IB),
2008). Ketika kita mencermati dari sisi mikro,
meningkatnya persaingan untuk memperoleh
dana nasabah, semakin berkembangnya
produk-produk pendanaan dari pasar modal dan
kemajuan teknologi telah mengubah cara bank
memperoleh pendanaan dan mengelola risiko
likuiditas. Salah satu faktor utama yang dapat
menentukan kesinambungan dan pertumbuhan
industri perbankan Syari’ah adalah seberapa
intens lembaga ini dapat mengelola risiko yang
muncul dari layanan keuangan Syari’ah yang
diberikan (Rahmani, 2009).

Penelitian ini mengacu pada penelitian
yang dilakukan Akhtar et al. (2011) tentang
manajemen risiko likuiditas antara bank syariah
dan bank konvensional di Pakistan. Penelitian
tersebut meneliti Size of the firm, Networking
Capital, Return on Equity, Capital Adequacy,
dan Return on Assets (ROA) sebagai faktor yang
mempengaruhi liquidity risk management
(LRM) sebagai variabel dependen di bank
konvensional dan Islam Pakistan. Penelitian
tersebut didasarkan pada data sekunder, yang
mencakup kurun waktu empat tahun, yaitu
2006-2009. Penelitian tersebut menemukan
hubungan positif tetapi tidak signifikan Size of
the firm dan Networking Capital dengan risiko
likuiditas pada kedua model. Disamping itu
rasio Capital Adequacy di bank konvensional
dan Return on Assets (ROA) di bank-bank
syariah yang ditemukan positif dan signifikan
pada tingkat signifikansi 10%.

Asim et al. (2012) juga meneliti tentang
manajemen risiko likuiditas dengan perban-
dingan antara bank domestik dan bank asing
di Pakistan. Penelitian ini menemukan bahwa
hubungan ukuran bank dengan risiko likuiditas
adalah negatif dan signifikan di bank dalam

negeri dan negatif dan tidak signifikan di bank
asing. Hubungan debt to equity ratio dengan
risiko likuiditas adalah negatif dan signifikan
baik di bank domestik dan asing. Hubungan
rasio investasi terhadap aset dengan risiko
likuiditas adalah negatif dan signifikan baik di
bank domestik dan asing. Hubungan Return on
Equity dengan risiko likuiditas adalah negatif
dan signifikan baik di bank domestik dan asing.
Hubungan aset likuid dengan risiko likuiditas
adalah negatif dan signifikan di bank dalam
negeri dan positif dan signifikan di bank asing.

Asdini (2012) meneliti mengenai risiko
likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah di
Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 26
pada periode 2007-2011. Faktor-faktor yang
digunakan untuk menganalisis pengaruhnya
terhadap risiko likuiditas adalah LDR, NPL dan
CAR. Penelitian ini menemukan bahwa LDR,
NPL dan CAR secara bersama-sama signifikan
berpengaruh terhadap Risiko Likuiditas pada
tingkat signifikansi 5%. LDR berpengaruh
signifikan negatif terhadap Risiko Likuiditas,
NPL berpengaruh signifikan negatif terhadap
Risiko Likuiditas, dan CAR berpengaruh
signifikan positif terhadap Risiko Likuiditas.

Bank Syariah, Likuiditas, dan Risiko
Likuiditas

Bank Syariah adalah bank yang bero-
perasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.
Bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga
keuangan/perbankan yang dalam operasional
dan produknya dikembangkan berlandaskan
Al-Qur’an dan Hadits Nabi Shalallahu ‘alaihi
wassalam. Syafi’i (2001) membedakan menjadi
dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank
yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.
Bank Islam adalah bank yang beroperasi
dengan prinsip syariah Islam yang tata cara
beroperasinya mengacu kepada ketentuan-
ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Bank yang
beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam
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adalah bank yang dalam beroperasinya me-
ngikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam,
khususnya yang menyangkut tata cara ber-
muamalat secara Islam.

Likuiditas adalah kemampuan perusa-
haan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang
harus dilunasi segera dalam waktu yang
singkat. Sebuah perusahaan dikatakan likuid
apabila mempunyai alat pembayaran berupa
harta lancar yang lebih besar dibandingkan
dengan seluruh kewajibannya (Kamus Bank
Indonesia). Sehingga semakin mudah suatu aset
itu diperjualbelikan makin semakin tinggi
tingkat likuiditasnya (Djauhari, 2008).

Sedangkan risiko likuiditas adalahrisiko
yang antara lain disebabkan bank tidak mampu
memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
Bank memiliki dua sumber utama bagi
likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas. Apabila
bank menahan aset seperti surat-surat berharga
yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan
dananya, maka resiko likuiditasnya bisa lebih
rendah. Sementara menahan aset dalam bentuk
surat- surat berharga membatasi pendapatan,
karena tidak dapat memperoleh tingkat peng-
hasilan yang lebih tinggi dibandingkan pem-
biayaan (Wulandari, 2007).

Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Ukuran Bank terhadap
Likuiditas

Ukuran bank dalam penelitian ini diukur
dengan logaritma dari total aset. Ukuran bank
yang besar lebih diinginkan karena memung-
kinkan bank menyediakan menu jasa keuangan
yang lebih luas. Dengan luasnya jasa keuangan
yang ditawarkan, maka berpengaruh dalam
menjaga likuiditas bank tersebut (Ismail, 2004,
dalam Putri, 2010).Dalam penelitian Asim et
al. (2012) dan Iqbal (2012) menemukan bahwa
hubungan ukuran bank dengan likuiditas adalah
positif dan signifikan pada bank syariah.
Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya

dapat dikatakan bahwa semakin besar aset
perusahaan maka likuiditasnya juga semakin
baik. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat
disimpulkan bahwa:
H1 : Ukuran bank memiliki pengaruh positif
terhadap Likuiditas.

2. Pengaruh Networking Capital terhadap
Likuiditas

Modal jaringan adalah modal yang
dibutuhkan bank untuk membentuk sebuah
jaringan yang baik. Ketika modal jaringan
sebuah bank itu baik, maka bank akan dapat
membangun jaringan dengan baik pula. Dalam
penelitian Akhtar et al. (2011) tentang mana-
jemen risiko likuiditas antara bank syariah dan
bank konvensional di Pakistan menghasilkan
temuan bahwa Networking Capital memiliki
hubungan positif dan signifikan terhadap
likuiditas. Berdasarkan penelitian sebelumnya
dapat dikatakan bahwa semakin besar rasio dari
networking capital maka likuiditasnya juga
semakin baik. Berdasarkan penjelasan di atas,
dapat disimpulkan bahwa :
H2 : Networking Capital memiliki pengaruh
positif terhadap Likuiditas.

3. Pengaruh Return on Equity terhadap
Likuiditas

ROE (Return on Equity) mengkaji sejauh
mana suatu perusahaan mempergunakan
sumber daya yang dimiliki untuk mampu
memberikan laba atas ekuitas (Fahmi, 2011,
dalam Rachmawan 2012). Semakin besar ROE
suatu bank, semakin besar pula tingkat
keuntungan yang dicapai bank tersebut dan
semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi
penggunaan ekuitas. Dalam penelitian Iqbal
(2012) ROE berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Likuiditas pada Bank Syariah.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disim-
pulkan bahwa :
H3 : Return on Equity memiliki pengaruhpositif
terhadap Likuiditas.
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4. Pengaruh Capital Adequacy Ratio
terhadap Likuiditas

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio
yang menunjukkan besarnya kecukupan modal
yang dimiliki bank. Semakin tinggi kecukupan
modal bank, semakin besar pula kemampuan
bank dalam memenuhi kewajiban likuiditasnya.
Penelitian Iqbal (2012) menemukan CAR
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Likuiditas pada dan Bank Syariah. Berdasarkan
penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :
H4 : Capital Adequacy Ratio memiliki
pengaruh positif terhadap Likuiditas.

5. Pengaruh Return on Asset terhadap
Likuiditas

ROA menunjukkan efektivitas perusa-
haan dalam menghasilkan keuntungan dengan
mengoptimalkan aset yang dimiliki. Semakin
besar ROA suatu bank, semakin besar pula
tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut
dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari

segi penggunaan aset. Hasil dari penelitian
Iqbal (2012) menyatakan bahwa ROA ber-
pengaruh positif dan signifikan terhadap Likui-
ditas pada Bank Syariah. Berdasarkan penje-
lasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :
H5 : Return On Asset memiliki pengaruh positif
terhadap Likuiditas.

Kerangka Pemikiran

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh Size of the Bank, Net-
working Capital, Return on Equity, Capital
Adequacy Ratio, dan Return on Asset terhadap
Likuiditas bank syariah di Indonesia dalam
periode tahun 2008 sampai dengan 2012.
Likuiditas merupakan variabel dependen
penelitian ini.Size of the Bank, Networking
Capital, Return on Equity, Capital Adequacy
Ratio, dan Return on Asset merupakan variabel
independen penelitian ini. Sedangkan kerangka
pemikiran yang menggambarkan model
penelitian dan hubungan antar variabel dapat
dilihat pada gambar dibawah ini.

Variabel Independen   Variabel Dependen 

 Ukuran Bank (X1): H1 

 Networking Capital (X2): H2 

 Return on Equity (X3): H3    Likuiditas (Y) 

 Capital Adequacy Ratio (X4): H4 

 Return on Asset (X5): H5
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METODE

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan
Sampel

Populasi penelitian ini meliputi data
laporan tahunan bank syariah di Indonesia.
Jumlah bank syariah di Indonesia pada tahun
2012 adalah 11 bank. Sampel merupakan
sebagian dari populasi yang karakteristiknya
diselidiki dan dianggap dapat mewakili
populasi (Sekaran, 2007). Sampel utama dalam
penelitian ini adalah laporan tahunan (annual
report) bank syariah di Indonesia dari tahun
2008 sampai 2012. Dikarenakan BUS (Bank
Umum Syariah) di Indonesia pada tahun 2012
hanya ada 11 bank, dengan tidak semua BUS
memiliki laporan tahunan dari 2008-2012
karena baru berdiri di antara tahun tersebut,
maka peneliti akan menambah sampel laporan
tahunan dari UUS (Unit Usaha Syariah) jika
diperlukan.

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di
kantor pusat bank umum konvensional yang
berfungsi sebagai kantor induk dari kantor
cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit
kerja di kantor cabang bank asing konvensional
yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor
cabang pembantu syariah dan atau unit syariah
(Kamus Bank Indonesia). Populasi UUS di In-
donesia terdiri dari 24 bank.

Penelitian ini menggunakan teknik pur-
posive sampling dengan menggunakan kriteria
berdasarkan kebijakan peneliti. Kriteria yang
peneliti terapkan adalah sebagai berikut :
1. Perusahaan industri bank umum syariah

yang terdaftar di Bank Indonesia dalam
periode tahun 2008 s/d 2014.

2. Perusahaan industri unit usaha syariah yang
terdaftar di Bank Indonesia dalam periode
tahun 2008 s/d 2014.

3. Perusahaan yang menyampaikan datanya
secara lengkap sesuai informasi yang
diperlukan, yaitu anual report  tahun 2008
s/d 2014.

Variabel Penelitian, Definisi Operasional,
dan Pengukuran

1. Variabel Independen
Variabel independen (variabel bebas)
adalah variabel yang mempengaruhi
variabel terikat, baik secara positif maupun
negatif (Sekaran, 2007). Terdapat 5 macam
variabel independen yang digunakan dalam
penelitian ini, variabel tersebut antara lain
: Ukuran Bank, Networking Capital, Re-
turn on Equity, Capital Adequacy Ratio,
dan Return on Asset.
Definisi Operasional :
a. Ukuran Bank: Ukuran perusahaan

adalah suatu skala, dimana dapat
diklasifikasikan besar kecilnya
perusahaan menurut berbagai cara,
antara lain: total aktiva, log size, nilai
pasar saham, dan lain-lain. Dalam
penelitian Akhtaret al. (2011), secara
sistematis ukuran bank dapat
dirumuskan sebagai berikut:
Ukuran Bank (size) = Logaritma dari
Total Aset

b. Networking Capital: Modal jaringan
adalah modal yang dibutuhkan bank
untuk membentuk sebuah jaringan
yang baik. Ketika modal jaringan
sebuah bank itu baik, maka bank akan
dapat membangun jaringan dengan
baik pula. Dalam penelitian Akhtar et
al. (2011), secara sistematis Network-
ing Capital dapat dirumuskan sebagai
berikut:
NWC = (Rasio klaim jangka pendek – hutang jangka

pendek)/aset
c. Return on Equity: ROE (Return on Eq-

uity) mengkaji sejauh mana suatu
perusahaan mempergunakan sumber
daya yang dimiliki untuk mampu
memberikan laba atas ekuitas (Fahmi,
2011, dalam Rachmawan 2012).
Semakin besar ROE suatu bank,



226 PROSIDING
Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah“Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah”

semakin besar pula tingkat keuntungan
yang dicapai bank tersebut dan
semakin baik pula posisi bank tersebut
dari segi penggunaan ekuitas. Dalam
penelitian Akhtar et al. (2011), rasio
ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
ROE = Laba Bersih setelah pajak /
Modal

d. Capital Adequacy Ratio: Menurut
Dendawijaya (2003) dalam Diah
(2010), Rasio CAR (Capital Adequacy
Ratio) merupakan kewajiban
penyediaan modal minimum yang
harus selalu dipertahankan oleh setiap
bank sebagai suatu proporsi tertentu
dari total aktiva tertimbang menurut
risiko (ATMR). Rasio ini dirumuskan
sebagai berikut(SE BI No 3/30DPNP
tgl 14 Desember 2001) :
CAR = MODAL/AKTIVA TERTIMBANG MENURUT

RISIKO (ATMR) x 100%
e. Return on Asset: ROA mengukur

efektivitas keseluruhan dalam
menghasilkan laba melalui aktiva yang
tersedia; daya untuk menghasilkan laba
dari modal yang diinvestasikan.
Semakin besar ROA menunjukkan
kinerja keuangan yang semakin baik,
karena tingkat pengembalian semakin
besar (Horne & Wachowicz 2005).
Dalam penelitian Akhtar et al. (2011),
rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
ROA = Laba bersih sebelum pajak /
total asset

2. Variabel Dependen
Likuiditas adalah variabel dependen
penelitian ini. Deskriptif, korelasi dan
analisis regresi diterapkan untuk mem-
pelajari dan membandingkan pengaruh
variabel independen terhadap variabel
dependen. SPSS digunakan dalam menge-
tahui pengaruh faktor-faktor yang menjadi
variabel independen diatas terhadap risiko
likuiditas bank syariah di Indonesia.

Definisi Operasional:

Likuiditas adalah kemampuan perusa-
haan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang
harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat
(Kamus Bank Indonesia). Rasio yang dipakai
adalah current ratio, adalah perbandingan
antara  aktiva lancar  dan utang  lancar
(Miswanto dan Eko Widodo, 1998):
Likuiditas: AKTIVA LANCAR/HUTANG LANCAR x 100%

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode
analisis regresi berganda untuk menguji
masing-masing pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependennya. Selain itu, juga
menganalisis statistik deskriptifnya untuk
memberikan gambaran atau deskripsi suatu
data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean),
standar deviasi, maksimum, dan minimum.
Sebelum dilakukan analisis regresi berganda,
dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji nor-
malitas, uji multikolinearitas, uji heteroke-
dastisitas, dan uji autokorelasi untuk membuk-
tikan bahwa data terbebas dari asumsi klasik.
Dalam menguji setiap hipotesis digunakan Uji
t. Uji t digunakan untuk menguji  pengaruh
masing-masing variabel indepeden yang
digunakan dalam penelitian ini terhadap
variabel dependen secara parsial (Ghozali,
2006). Selain itu, digunakan uji F untuk
menguji pengaruh variabel independen secara
keseluruhan terhadap variabel dependen dan uji
terhadap koefisien determinasi  R2 yang
mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam menerangkan variasi dependen atau
dengan kata lain untuk menguji  goodness-fit
dari model regresi.

HASIL & PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gamba-
ran umum mengenai data dan penyebaran data
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yang digunakan dalam penelitian ini. Penggam-
baran yang dimaksud meliputi nilai rata-rata
(mean), nilai tertinggi (maximum), nilai
terendah (minimum) serta nilai standar deviasi
yang menggambarkan penyebaran data
penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi, perlu
dilakukan uji asumsi klasik terhadap data
penelitian agar terbebas dari beberapa asumsi
klasik. Uji asumsi klasik yang telah dilakukan
antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas,
uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Dari
uji analisis tersebut ditemukan bahwa data
terkena autokorelasi sehingga dilakukan
transformasi data menggunakan Lag agar data
terbebas dari asumsi klasik.

Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
Koefisien determinasi menyatakan

persentase total variasi dari variabel dependen
yang dapat dijelaskan oleh variabel independen
dalam model. Untuk model regresi dengan satu
variabel independen koefisien determinasi
ditunjukkan oleh nilai R square (R2) dan untuk
model regresi dengan menggunakan dua atau
lebih variabel independen koefisien determinasi
ditunjukkan oleh nilai adjusted R square (adj
R2). Penelitian ini menggunakan nilai adjusted
R2 determinasi (Ghozali, 2006).

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa
nilai adjusted R2 sebesar 0,260. Hal ini berarti
menunjukkan bahwa variabel independen
penelitian ini yang terdiri dari ukuran bank,
networking capital, ROE, CAR, dan ROA
mampu menjelaskan variabel dependen
Likuiditas sebesar 26%. Sementara itu, sisanya
sebesar 74% dijelaskan oleh variabel lain diluar
model penelitian ini.

b. Uji Statistik F
Uji statistik F dilakukan guna menen-

tukan good of fittest atau uji kelayakan model
regresi untuk digunakan dalam melakukan
analisis hipotesis dalam penelitian. Pengujian
ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua
variabel independen atau bebas yang dimasuk-
kan dalam model mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel dependen.
Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini
adalah probability value (sig), apabila probabil-
ity value dalam hasil pengujian lebih kecil dari
5%, maka dapat dinyatakan bahwa model layak
(fit) untuk digunakan sebagai model regresi dan
sebaliknya jika probability value lebih besar
dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa model
tidak layak untuk digunakan dalam pengujian
hipotesis penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan probabil-
ity value dari model regresi yang digunakan
dalam penelitian lebih kecil dari tingkat sig-
nifikansi 5% sebesar 0,000. Hasil ini mengin-
dikasikan bahwa model regresi yang digunakan
dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan
sebagai model regresi dalam pengujian
hipotesis.

c. Uji Statistik t
Uji signifikansi t dimaksudkan untuk

menguji pengaruh variabel independen terha-
dap variabel dependen dalam penelitian
sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis
penelitian ini. Selain untuk menguji pengaruh
tersebut, uji ini juga dapat digunakan untuk
mengetahui tanda koefisien regresi masing-
masing variabel independen sehingga dapat
ditentukan arah pengaruh masing-masing
variabel independen terhadap variabel
dependen. Kriteria pengambilan kesimpulan
atas hasil pengujian adalah probability value
(sig)-t, apabila probability value (sig)-t lebih
kecil dari atau 5%, maka dapat dinyatakan
bahwa variabel independen berpengaruh
terhadap variabel dependen sehingga hipotesis
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yang diajukan dalam penelitian dapat diterima
atau didukung oleh data penelitian.

Hasil pengujian data mengindikasikan
bahwa variabel independen dalam penelitian
yang berupa Networking Capital, ROE, dan
ROA berpengaruh secara signifikan terhadap
Likuiditas karena nilai signifikansinya lebih
kecil dari 5%. Nilai sig. untuk Networking
Capital adalah 0,000 dansig. ROE adalah
0,002, merupakan signifikan pada level 1%.
Sedangkan sig. ROA adalah 0,013 yang
merupakan signifikan pada level 5%. Selain itu
ternyata variabel Ukuran Bank dan CAR tidak
berpengaruh signifikan terhadap Likuidias
karena tingkat signifikansinya lebih dari 5%.

Tanda koefisien regresi untuk variabel
NWC dan ROA adalah positif, masing-masing
sebesar 0,275 untuk NWC dan 1,232 untuk
ROA. Sedangkan variabel UB, ROE, dan CAR
adalah negatif, masing-masing sebesar -0,19
untuk UB, -0,145 untuk ROE, dan -0,023 untuk
CAR.
1. Pengaruh rasio Ukuran Bank terhadap

Likuiditas.
Hipotesis pertama pada penelitian ini
bertujuan untuk menguji pengaruh rasio
Ukuran Bank terhadap Likuiditas. Pada
Tabel 4.11, menunjukkan tingkat signi-
fikansi rasio Ukuran Bank berada di atas
5%. Hal ini berarti hipotesis pertama tidak
mampu didukung, yaitu rasio Ukuran Bank
tidak berpengaruh secara signifikan ter-
hadap Likuiditas. Hasil ini sejalan dengan
penelitian Akhtar et al. (2011) akan tetapi
tidak sejalan dengan penelitian Asim et al.
(2012) yang menyatakan Ukuran Bank
berpengaruh signifikan terhadap Likui-
ditas. Kemungkinan bank memiliki kredit
tidak lancar itu besar terjadi. Belum tentu
bank dengan ukuran yang besar kreditnya
pasti lancar. Ini akan berpengaruh terhadap
pendapatan bank sehingga menyebabkan
penurunan modal sehingga setiap ada
kenaikan aset atau total aset akan menye-
babkan penurunan likuiditas.

2. Pengaruh rasio Networking Capital
terhadap Likuiditas.
Hipotesis kedua pada penelitian ini
bertujuan untuk menguji pengaruh rasio
Networking Capital terhadap Likuiditas.
Pada Tabel 4.11, menunjukkan tingkat
signifikansi rasio Networking Capital
berada di bawah 5%. Hal ini berarti
hipotesis kedua berhasil didukung, yaitu
rasio Networking Capital berpengaruh
positif secara signifikan terhadap Likui-
ditas. Hal ini sejalan dengan penelitan
Akhtar et al. (2011) yang menyatakan
bahwa Networking Capital berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Likuiditas.
Networking Capital yang tinggi maka
artinya bank memiliki permodalan jaringan
yang bagus dengan perbankan lain maupun
dengan Bank Indonesia, baik menyimpan
dana pada bank lain maupun menerima
dana simpanan.

3. Pengaruh rasio Return on Equity (ROE)
terhadap Likuiditas.
Hipotesis ketiga pada penelitian ini
bertujuan untuk menguji pengaruh rasio
ROE terhadap Risiko Likuiditas. Pada
Tabel 4.11, menunjukkan tingkat signifi-
kansi rasio ROE berada di bawah 5%. Hal
ini berarti hipotesis ketigatidak berhasil
didukung, yaitu rasio ROE berpengaruh
negatif secara signifikan terhadap
Likuiditas. Maka dengan memiliki ROE
yang tinggi, risiko likuiditasnya akan tinggi
pula. Hal ini sejalan dengan penelitian
Akhtar et al. (2011) berpengaruh negatif
secara signifikan terhadap Likuiditas.
Tetapi tidak sejalan dengan penelitian
Asimet al. (2012) yang menyatakan bahwa
ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap
Likuiditas. Dalam penelitian Akhtar et al.
(2011), perbankan terlalu berfokus ter-
hadap jangka panjangnya karena berkaitan
dengan modal. Kondisi tersebut dapat
dikatakan bank mampu melunasi seluruh
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utang yang ada dengan menggunakan
seluruh aset yang dimiliki, tetapi belum
tentu dapat melunasi kewajiban jangka
pendeknya. Solvabel tetapi belum tentu
likuid. Sehingga walaupun berpengaruh
secara signifikan, akan tetapi berpengaruh
negatif terhadap Likuiditas. Semakin tinggi
nilai ROE maka risiko likuiditasnya juga
akan tinggi. Dalam penelitian Noraini
(2012), Bank IMB memiliki ROE dan ROE
yang tertinggi, akan tetapi memiliki pula
Risiko Likuiditas yang tertinggi. Sehingga
hubungan antara risiko likuiditas dan
kinerja keuangan tidak selalu bisa dipre-
diksi oleh teori keuangan konvensional
“high risk-high return”.

4. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR)
terhadap Likuiditas.
Hipotesis keempat pada penelitian ini
bertujuan untuk menguji pengaruh rasio
CAR terhadap Likuiditas. Pada Tabel 4.11,
menunjukkan tingkat signifikansi rasio
CAR berada di atas 5%. Hal ini berarti
hipotesis keempat tidak mampu didukung,
yaitu rasio CAR berpengaruhnegatif dan
tidak signifikan terhadapLikuiditas.Hal ini
sejalan dengan penelitian Akhtar (2011)
yang menyatakan rasio CAR berpengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap
Likuiditas.Namun tidak sejalan dengan
penelitian Iqbal (2012) yang menemukan
bahwa CAR berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Likuiditas. Akhtar
(2012) menyebutkan bahwa di Pakistan
saat ini bank konvensional jauh lebih
berkembang dibandingkan bank syariah.
Sehingga bank konvensional memiliki
lebih baik tentang profitabilitas dan LRM
dibandingkan dengan bank syariah.
Kondisi ini sama dengan kondisi di Indo-
nesia. Sehingga wajar ketika bank syariah
yang baru berkembang tersebut rasio CAR
nya berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap Likuiditas.

Di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
Direksi BI No.26/20/Kep/DIR dan SE BI
No.26/2/BPPP masing-masing tanggal 29
Mei 1993, telah ditetapkan kewajiban
penyediaan modal minimum (CAR).
Ketentuan tersebut mengatur bahwa
penyediaan modal minimum bank diukur
dari persentase tertentu terhadap Aktiva
Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)
sebesar 8%. Sehingga ketika sudah ada
regulasi seperti ini maka bank akan
cenderung “hanya” memenuhi kriteria yang
telah ditetapkan.

5. Pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap
Likuiditas.
Hipotesis kelima pada penelitian ini
bertujuan untuk menguji pengaruh rasio
ROA terhadap Likuiditas. Pada Tabel 4.11,
menunjukkan tingkat signifikansi rasio
ROA berada di bawah 5%. Hal ini berarti
hipotesis kelima berhasil didukung, yaitu
rasio ROA berpengaruh positif secara
signifikan terhadap Likuiditas. Hal ini
sejalan dengan penelitian Akhtar (2011)
dan Iqbal (2012) yang berpengaruh secara
signifikan positif terhadap Likuiditas. ROA
merupakan refleksi tingkat profitabilitas
suatu bank. Jika ROA semakin besar maka
semakin besar pula tingkat keuntungan
yang diperoleh bank, dengan laba yang
besar akan meningkatkan modal sehingga
bank dapat menyalurkan kredit lebih
banyak dan dapat memenuhi kewajiban
jangka pendeknya.

SIMPULAN & SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pemba-
hasan yang telah dilakukan maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Ruang lingkup penelitian ini merupakan

perbankan syariah di Indonesia. Periode
waktu yang diteliti adalah dari tahun 2008
hingga 2012. Diperoleh data berjumlah 88.
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2. Hipotesis pertama, ketiga, dan keempat
tidak berhasil didukung atau dapat
dikatakan bahwa rasio Ukuran Bank dan
CAR tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap Likuiditas. Sedangkan ROE
berpengaruh negatif secara signifikan
terhadap Likuiditas.

3. Hipotesis kedua berhasil didukung atau
dapat dikatakan bahwa rasio Networking
Capital berpengaruh positif secara
signifikan terhadap Likuiditas. Ini artinya
bank memiliki permodalan jaringan yang
bagus dengan perbankan lain maupun
dengan induk bank, Bank Indonesia, baik
menyimpan dana pada bank lain maupun
menerima dana simpanan.

4. Hipotesis kelima berhasil didukung atau
dapat dikatakan bahwa rasio ROA
berpengaruh positif secara signifikan
terhadap Likuiditas. Jika ROA semakin
besar maka semakin besar pula tingkat
keuntungan yang diperoleh bank, dengan
laba yang besar akan meningkatkan modal
sehingga bank dapat menyalurkan kredit
lebih banyak dan dapat memenuhi
kewajiban jangka pendeknya.

5. Berdasarkan hasil penelitian ini menun-
jukkan bahwa Size of the Bank, Network-
ing Capital, Return on Equity, Capital Ad-
equacy, dan Return on Assets secara
simultan berpengaruh terhadap Likuiditas
bank syariah di Indonesia.

Penelitian ini tidak terlepas dari keter-
batasan dan kekurangan. Keterbatasan pene-
litian ini adalah sebagai berikut:
1. Periode penelitian ini hanya mencakup

lima tahun (2008-2012) sehingga dimung-
kinkan kurang untuk melakukan gene-
ralisasi atas penelitian ini,

2. Variabel yang mempengaruhi Likuiditas
yang diteliti hanyalah lima variabel, yaitu
Ukuran Bank, Networking Capital, ROE,
CAR, dan ROA. Sementara masih banyak

yang lain bisa digunakan sebagai variabel
sepertiLDR dan lain-lain, sehingga nilai ad-
justed R-square hanya sebesar 0,260. Hal
ini berarti model regresi dapat menjelaskan
variasi Likuiditas hanya sebesar 26%,
sedangkan sisanya (100%-26% = 74%)
dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar
model.

Saran

Berdasarkan penelitian ini, untuk pene-
litian di masa mendatang disarankan untuk
memperpanjang periode penelitian sehingga
jumlah sampel lebih banyak. Hal ini dapat
meningkatkan distribusi data yang lebih baik.
Dan juga variabel yang digunakan akan lebih
bervariasi dan lebih lengkap, yang bisa
diperkirakan berpengaruh terhadap Likuiditas.
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