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ABSTRACT 

This research was written in order to find out the relation between market 

share and concentration to profitability of the Islamic banking industry. There are three 

hypothesis with regard to market structure and performance or structure-conduct-

performance paradigm use adjusted Smirlock model. The first hypothesis is traditional 

hypothesis, there is positive correlation between concentration and profitability. The 

second hypothesis is differentiation hypothesis, there is positive correlation between 

market share and profitability. And the third is efficiency hypothesis, there is no 

relationship between market share and concentration with profitability. The samples 

consist of 4 Islamic banking industries at period 2009 until 2011. 

  The selection of samples used purposive judgement sampling method and 

data analysis was treated as panel data. The statistic method used to test on the research 

hypothesis was panel data regression. 

  The result showed that market share had significant relations and positive 

correlation with profitability. But, concentration had no significant relations and had 

negative correlation with profitability. It means that Indonesian banking industry 

strongly support differentiation hypothesis. 

Keywords : market structure, concentration, market share, traditional hypothesis, 

differentiation hypothesis, efficiency hypothesis, profitability, Islamic 

banking industry  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dan 

sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu Negara. Selain itu, bank juga merupakan 

sebuah lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari bermacam kalangan baik di negara 

maju maupun di negara berkembang, yaitu sebagai lembaga keuangan yang aman dalam 

melakukan berbagai aktivitas keuangan. Aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan oleh bank 

antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana, dan juga pelayanan jasa. Menurut 

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2003). 

 Berdasarkan pengertian di atas, maka peran atau fungsi utama perbankan yaitu 

sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang 

memiliki kelebihan dana. Pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menyimpan 

dananya di bank, sehingga bank menjadi lembaga penyimpan dana. Selanjutnya pihak yang 

sedang membutuhkan dana dapat meminjam dari bank yang telah memiliki dana atas 

perolehan dari pihak yamg memiliki kelebihan dana sebelumnya, sehingga bank juga 

menjadi lembaga yang berperan dalam menyalurkan dana. 
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Di samping memiliki fungsi yang penting, setiap bank memiliki tujuan utama 

yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan aktivitas yang 

dijalankan. Keuntungan yang diperoleh bank berasal dari bunga maupun biaya-biaya lain 

yang diperoleh dan dikeluarkan oleh nasabah. Keuntungan berupa bunga hanya 

diperuntukkan bagi perbankan konvensional, sedangkan bagi perbankan syariah keuntungan 

yang diterima adalah bagi hasil atau profit sharring. Bank syariah memiliki sistem 

operasional yang berbeda dengan perbankan konvensional pada umumnya, namun bank 

syariah juga memiliki peran yang tidak kalah penting dengan bank konvensional. Karena, 

baik bank konvensional maupun bank syariah merupakan suatu lembaga perbankan yang 

memiliki pengaruh penting dalam memajukan perekonomian Negara. 

Bank syariah di Indonesia telah ada sejak tahun 1992 dan sampai saat ini telah 

berkembang cukup bagus, meskipun secara nasional pangsa pasar bank syariah masih relatif 

rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Hal tersebut menuntut bank syariah 

untuk terus tumbuh dan bertahan dalam persaingan yang ada. Perkembangan yang ada 

terlihat dari bertambahnya jaringan kantor bank syariah dari tahun ke tahun, yaitu : 
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Tabel 1.1  

Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah 

 

Sumber : Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2011 

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat jelas bahwa adanya peningkatan dari tahun 

2009 sampai tahun 2011 dari jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah 

(UUS), jumlah kantor Bank Umum Syariah dan UUS, jumlah Layanan Syariah dan Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) serta jumlah kantor BPRS yang telah ada. Hal tersebut 

membuktikan bahwa bank syariah di Indonesia mampu bertahan dan terus berkembang 

dengan baik. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah bank syariah yang juga diikuti 

dengan penambahan jaringan kantor bank syariah, yang pada tahun 2011 meningkat 

sebanyak 338 kantor. Dari jumlah itu, 260 kantor merupakan jaringan kantor baru dari BUS-

UUS dan 78 kantor lainnya merupakan jaringan kantor baru BPRS. Peningkatan jumlah 

kantor ini sebagian besar dalam bentuk Kantor Cabang Pembantu. Disamping jaringan 

kantor bank syariah, layanan perbankan syariah juga dapat ditemukan di berbagai unit 
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Layanan Syariah yang beroperasi di 1277 cabang bank konvensional (Statistik Perbankan 

Syariah). 

Jaringan kantor bank umum syariah pada tahun 2011 dengan jumlah 11 kantor 

pusat terlihat dalam tabel berikut : 

Tabel 1.2 

Jaringan Kantor Bank Umum Syariah (BUS)  

di Indonesia hingga tahun 2011 

 

 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia (2011) 

Analisis Struktur..., Susanti Endah Kumalasari, Ak.-IBS, 2012



Bank syariah juga memiliki kinerja yang relatif baik, hal ini terlihat dari Total 

Aset perbankan syariah (BUS dan UUS), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan dalam 

grafik berikut : 

Gambar 1.1 

Perkembangan Aset, PYD dan DPK Bank Syariah 

 

Sumber : Outlook Perkembangan Perbankan Syariah 2011 

Gambar di atas menggambarkan bahwa perkembangan selama tahun 2006 sampai 

2011 untuk total Aset perbankan syariah (BUS dan UUS) tumbuh dari 47,56% menjadi 

Rp125 triliun, DPK meningkat sebesar 45,46% menjadi Rp118 triliun, dan pembiayaan yang 

diberikan tumbuh sebesar 45,24% menjadi Rp120 triliun. Laju pertumbuhan seluruh 

indikator penting perbankan syariah pada tahun 2011 tersebut melebih dari yang dicapai 

pada tahun 2010. 
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Gambar 1.2 

FDR dan Asset, DPK, PYD Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), Oct 2011 

Dari Gambar 1.2 di atas, terlihat bahwa nilai FDR (Finance to Deposit Ratio) 

selama tahun 2010 dan 2011 cukup berfluktuasi, yaitu terjadi peningkatan dan juga 

penurunan yang cukup signifikan. Pada akhir Desember 2010 adanya penurunan yang cukup 

besar, namun pada bulan berikutnya diikuti peningkatan yang cukup besar juga. Selama 

bulan Juli sampai September 2011 juga terjadi peningkatan dan penurunan FDR, meski tidak 

setajam pada awal tahun 2011. Sedangkan selama bulan September sampai Oktober 2011 

nilai FDR memiliki nilai yang hampir tidak berubah, yaitu sebesar 95 %. Nilai FDR pada 

perbankan syariah relatif besar, hal ini dikarenakan perbankan syariah memiliki keterbatasan 

dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang digunakan untuk pembiayaan, di mana 

penyaluran dananya hanya dibolehkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan sektor riil 
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saja. Hal tersebut yang menyebabkan rata-rata nilai FDR besar yaitu hampir mencapai 100 

% bahkan lebih.  

Melihat dari beberapa kondisi yang telah dicapai, bank syariah  telah mampu 

menunjukkan hasil kerja secara optimal. Hasil kerja yang dimaksud yaitu kinerja atau 

pencapaian aktivitas operasional selama jangka waktu tetentu. Suatu bank yang kinerjanya 

baik, berarti telah mampu mengelola dan menjalankan aktivitasnya secara tepat dan 

diharapkan dapat mencapai tujuannya. Salah satu yang menjadi tujuan utama sebuah bank 

adalah mendapatkan laba atau profitabilitas semaksimal mungkin. Dan perkembangan 

profitabilitas perbankan syariah secara nasional adalah sebagai berikut : 

Gambar 1.3 

Perkembangan Profitabilitas Perbankan Syariah 

 

Sumber: Laporan PerkembaganPerbankan Syariah Indonesia 2011 
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Dari gambar di atas menggambarkan bahwa selama tahun 2011 laba BUS dan 

UUS mengalami pertumbuhan yang bagus dari 40.3% menjadi Rp 1.5 triliun. Peningkatan 

laba tersebut berdampak pada peningkatan ROA dari 1.7 % pada tahun 2010 menjadi 1.8% 

pada tahun 2011. Pencapaian ini bagus, karena selama sekitar 1 tahun bank syariah mampu 

meningkatkan keuntungannya cukup besar yang berarti kinerjanya juga dapat dikatakan 

meningkat. 

Profitabilitas sering kali digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja bank. 

Karena profitabilitas dianggap mencerminkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan 

dan menggambarkan kinerja bank dalam periode tertentu. Terdapat beberapa metode yang 

dapat digunakan dalam pengukuran kinerja. Salah satu yang paling sering digunakan yaitu 

dengan menilai Tingkat Kesehatan Bank (TKS). Menurut peraturan BI No.6/10/PBI/2004 

metode yang dapat digunakan yaitu dengan CAMELS. Analisis tersebut terdiri dari aspek 

capital, assets, management, earning, liquidity dan sensitivity to market risk (Kasmir, 2003). 

Metode lain yang juga sering digunakan yakni dari laporan keuangan yang mencakup 

kinerja bank dalam periode tertentu. Informasi dalam laporan keuangan selanjutnya 

digunakan sebagai pedoman dalam pengukuran kinerja melalui analisis rasio keuangan, 

yaitu metode analisis untuk mengetahui gambaran mengenai posisis keuangan perusahaan. 

Analisis rasio keuangan bermanfaat sebagai analisis internal bagi manajemen perusahaan 

untuk mengetahui hasil keuangan yang telah dicapai guna perencanaan yang akan datang 

dan juga untuk analisis bagi kreditor dan investor untuk menentukan kebijakan pemberian 

kredit dan penanaman modal suatu perusahaan (Bahtiar Usman, 2003, dalam Prasnanugraha, 

2007). 

Analisis Struktur..., Susanti Endah Kumalasari, Ak.-IBS, 2012



Profitabilitas menjadi proksi untuk mengukur kinerja dalam penelitian ini, dan 

metode yang akan digunakan adalah metode struktur, perilaku, dan kinerja atau yang lebih 

dikenal dengan Structure-Conduct-Performance (SCP). Menurut Berger, 1995 dalam 

Amalia (2007), profitabilitas dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh struktur pasar, 

perilaku pasar, dan proksi lain dari kinerja pasar. Terdapat tiga pemikiran dalam 

menganalisis hubungan antara struktur pasar dan kinerja dengan menggunakan paradigma 

SCP (Smirlock, 1985). Pertama, dikenal sebagai traditional hypothesis yang menyatakan 

bahwa konsentrasi pasar akan mendorong kolusi di antara perusahaan-perusahaan pada 

suatu industri dan selanjutnya akan meningkatkan profitabilitas. Kedua, differentiation 

hypothesis yang menyatakan bahwa pangsa pasar yang diperoleh adalah akibat perilaku 

diferensiasi produk yang dilakukan oleh perusahaan dan yang ketiga, efficiency hypothesis 

yang menyatakan bahwa efisiensi akan meningkatkan pangsa pasar yang pada akhirnya juga 

akan meningkatkan konsentrasi pasar, namun peningkatan pangsa pasar dan konsentrasi ini 

merupakan akibat dari perilaku yang efisien sehingga akan meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. 

Struktur perbankan yang sehat dapat menjadi sasaran utama yang diharapkan 

mampu memiliki nilai fundamental yang lebih kuat. Penerapan metode SCP di industri 

perbankan cukup penting untuk mengetahui secara tepat struktur pasar yang ada dengan 

tingkat persaingan yang akan muncul. Kebijakan yang dibuat pemerintah pun akan sesuai 

dengan melihat kondisi struktur pasar yang terbentuk. Namun penelitian untuk pengukuran 

kinerja pada industri perbankan masih relatif tidak banyak, terutama pada perbankan 
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syariah. Padahal sebagaimana kita lihat, industri perbankan syariah terus mengalami 

perkembangan yang pesat.  

Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan atau mengembangkan 

penelitian mengenai SCP dalam industri perbankan syariah. Di mana penulis akan mencoba 

melihat profitabilitas dari perbankan syariah menggunakan metode struktur, perilaku, dan 

kinerja pasar dengan variabel-variabel yang mempengaruhi yaitu dari variabel struktural dan 

variabel kontrol lain untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut 

terhadap profitabilitas dalam industri perbankan syariah. Untuk itulah penulis mengambil 

judul ”ANALISIS STRUKTUR PASAR PERBANKAN SYARIAH INDONESIA 

MENGGUNAKAN METODE STRUKTUR-PERILAKU-KINERJA”.  

1.2  Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Mengingat fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur 

dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Oleh sebab 

itu perbankan memiliki peranan yang sangat penting, akan tetapi peranan tersebut akan 

berjalan dengan baik apabila kinerja yang dihasilkan juga baik. Kinerja dapat diukur dari  

perolehan profitabilitas bank dan salah satunya adalah dengan return on asset (ROA). 

Besaran nilai profitabilitas tiap industri bank memiliki perbedaan, salah satunya dapat 

tergantung dari jenis struktur pasar yang dimiliki yang dapat dijelaskan lebih rinci dari 

konsentrasi dan pangsa pasar yang ada. Pengukuran struktur pasar terhadap kinerja dapat 
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dilakukan dengan metode SCP, namun mengingat penerapan SCP yang digunakan untuk 

menganalisis kinerja perbankan masih relatif sedikit khususnya perbankan syariah maka  hal 

ini akan sangat bernilai dan bermanfaat jika dapat dianalisis lebih lanjut. 

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini akan melihat hubungan di antara 

struktur pasar (konsentrasi dan pangsa pasar) terhadap kinerja perbankan syariah 

menggunakan metode SCP atau struktur-perilaku-kinerja, di mana dalam model SCP 

terdapat tiga pemikiran dalam menganalisis hubungan antara struktur pasar dan kinerja yaitu 

traditional hypothesis, differentiation hypothesis dan efficiency hyphotesis, penelitian ini 

juga ingin melihat hipotesis mana yang lebih tepat untuk industri perbankan syariah. 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian ini  dengan menggunakan data dari tahun 

2009 sampai dengan 2011 dengan data triwulanan sesuai dengan ketersediaan data yang 

diperoleh. Data yang digunakan dalam industri perbankan syariah terdiri dari empat bank 

umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank 

Mega Syariah dan Bank BRI Syariah. Hal tersebut dilakukan karena menurut penulis 

keempat bank syariah memiliki kinerja yang bagus dan pangsa pasar yang cukup besar. 

Penulis hanya menggunakan keempat bank dalam penelitian ini, dikarenakan adanya 

keterbatasan dalam pengumpulan data. Oleh sebab itu untuk mengatasi keterbatasan data 

yang penulis peroleh, maka akan digunakan penggabungan data time series dengan data 

cross section atau yang dikenal dengan istilah data panel. 
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1.2.3 Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh struktur pasar yang diproksi oleh konsentrasi terhadap 

kinerja dalam industri perbankan syariah ? 

2. Bagaimana pengaruh struktur pasar yang diproksi oleh pangsa pasar terhadap 

kinerja dalam industri perbankan syariah ? 

3. Apakah pengaruh struktur pasar industri perbankan syariah dengan kinerjanya 

sesuai dengan traditional hypothesis, differentiation hypothesis, atau efficiency 

hypothesis berdasarkan konsep SCP ? 

4. Bagaimana pengaruh antara variabel lain yang diproksi oleh finance to deposit 

ratio (FDR), ASSET, dan pertumbuhan dana pihak ketiga (GROWTHDPK) 

mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk : 

1. Menguji dan mengetahui pengaruh antara struktur pasar dan kinerja dalam 

industri perbankan syariah, di mana hubungan ini digambarkan dengan 

hubungan antara profitabilitas dengan konsentrasi ? 
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2. Menguji dan mengetahui pengaruh antara struktur pasar dan kinerja dalam 

industri perbankan syariah, di mana hubungan ini digambarkan dengan 

hubungan antara profitabilitas dengan pangsa pasar ? 

3. Mengetahui analisis mana yang lebih tepat di antara ketiga hipotesis yang ada 

untuk melihat hubungan antara struktur pasar industri perbankan syariah dan 

kinerjanya ? 

4. Menguji dan mengetahui hubungan variabel lain yang mempengaruhi 

profitabilitas perbankan syariah yaitu FDR (finance to deposit ratio), ASSET, 

dan GROWTHDPK (pertumbuhan dana pihak ketiga) ? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

yaitu : 

1. Bagi dunia penelitian, sebagai sumbangan pemikiran dan bahan bacaan yang 

dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya 

2. Apabila penelitian ini cukup relevan, maka dapat dijadikan sebagai saran 

khususnya untuk pemerintah dan Bank Indonesia sebagai pembuat kebijakan, 

serta Dewan Syariah Nasional yang akan mengawasi dunia perbankan 

khususnya perbankan syariah 

3. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman 

dan ilmu pengetahuan baru  
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4. Bagi Bank syariah, dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila 

ada kelemahan dan kekurangan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang membahas kerangka teori yang 

berkaitan dengan masalah dan hasil penelitian yang relevan, 

kerangka pemikiran yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai objek penelitian yang digunakan dalam 

penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan 

metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum objek 

penelitian, pembahasan hasil penelitian dan pengolahan data, 

menjawab hipotesis yang diajukan penulis berdasarkan pengujian 

yang dilakukan, dan implikasi manajerial. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis yang telah 

dilakukan dan saran-saran yang mungkin dapat diajukan dan 

dilaksanakan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Bank 

Menurut Kasmir (2003), bank secara sederhana diartikan sebagai lembaga 

keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank 

lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan 

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2003). 

Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan 

lembaga keuangan yang kegiatannya adalah (Kasmir, 2003) : 

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya 

dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi 

masyarakat. Tujuan masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan 

uangnya, untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil 

simpanannya, dan untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran, 

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman 

(kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank 

menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit 

yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. 
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3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan 

surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat 

berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), letter of credit, safe 

deposit box, bank garansi, bank notes, travelers cheque dan jasa lainnya. 

2.2 Bank Syariah 

2.2.1 Konsep Dasar  Bank syariah 

  Bank syariah di Indonesia berdiri sejak tahun 1992 dan Bank Muamalat Indonesia 

yang menjadi bank syariah pertama yang ada. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan 

bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter 

yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para banker melihat bahwa bank 

Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Pada tahun 1999, 

berdirilah bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari bank Susila Bakti (Ismail, 

2011). 

  Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertaruhan bagi banker syariah. 

Apabila BSM berhasil tumbuh, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. 

Sebaliknya bila BSM gagal, maka kemungkinan besar bank syariah di Indonesia akan gagal. 

Namun usaha pendirian BSM dengan cepat mengalami perkembangan. Sehingga, 

selanjutnya pendirian BSM diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha 

syariah lainnya. 

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan 

dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada 
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nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah 

tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang 

terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur 

dalam syariah Islam (Ismail, 2011). Undang-Undang Perbankan syariah No.21 tahun 2008 

menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank 

syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.  

Menurut Ismail (2011), bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah 

(BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayan rakyar syariah (BPRS). Terdapat 

beberapa jenis bank syariah, antara lain : 

1. Jenis Bank Syariah Ditinjau dari Segi Fungsinya 

a) Bank Umum Syariah 

 Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya 

melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan 

kegiatan lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang 

dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa dalam yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

Bank umum syariah disebut juga dengan full branch, karena tidak di bawah 

koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan 
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konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan 

tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya. 

b)  Unit Usaha Syariah 

Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank 

konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan 

berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran.  

Menurut Undang-Undang Perbankan No.21 Tahun 2008, unit usaha syariah 

(UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi 

sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang 

berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu 

syariah dan/atau unit syariah. 

c) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan 

transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral.  

2. Jenis Bank Syariah Ditinjau dari Segi Statusnya 

a) Bank Devisa 
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Bank devisa merupakan bank syariah yang dapat melakukan aktivitas 

transaksi ke luar negeri dan/atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang 

asing secara keseluruhan. Produk yang ditawarkan oleh bank devisa lebih lengkap 

dibanding produk yang ditawarkan oleh bank nondevisa. Selain itu, bank devisa 

wajib menyampaikan laporan keuangan sekurang-kurangnya dalam dua bahasa, 

yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. 

b) Bank Nondevisa 

Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank 

nondevisa masih terbatas pada transaksi dalam negeri dan/atau transaksi dalam 

mata uang rupiah saja.  

Bank nondevisa dapat mengubah statusnya menjadi bank devisa apabila 

telah memenuhi persyaratan menjadi bank devisa. Salah satu persyaratan menjadi 

bank devisa yaitu telah memperoleh keuntungan dua tahun terakhir secara 

berturut-turut. 

3. Jenis Bank Syariah Ditinjau dari Status Kantor 

a) Kantor Pusat 

Kantor pusat merupakan kantor yang menjadi pusat dari kantor cabang di 

seluruh wilayah negara maupun kantor cabang di seluruh wilayah negara maupun 

kantor cabang yang ada di negara lain. Setiap bank hanya memiliki satu kantor 

pusat yang berlokasi di negara di mana bank syariah didirikan. Tugas utama kantor 
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pusat bank syariah antara lain menyusun kebijakan operasional bank secara 

keseluruhan, membuat perencanaan strategis, dan melakukan pengawasan terhadap 

operasional yang terjadi di kantor cabang bank syariah 

b) Kantor Wilayah 

Kantor wilayah, merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi 

suatu wilayah tertentu. Pembagian kantor wilayah didasarkan pada besar kecilnya 

bank maupun wilayah yang menjadi target pemasarannya. Kantor wilayah tidak 

melayani transaksi perbankan secara langsung, akan tetapi sebagai koordinator dari 

kantor cabang dalam mencapai target penghimpunan dana, penyaluran dana, 

maupun pelayanan jasa.  

c) Kantor Cabang 

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan 

oleh kantor pusat atau kantor wilayah untuk melakukan semua transaksi 

perbankan. Dengan kata lain, semua transaksi perbankan dapat dilakukan oleh 

kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh menawarkan semua produk 

penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa perbankan. Kantor 

cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu dan kantor kas. 

d) Kantor Cabang Pembantu 

Kantor cabang pembantu lebih memfokuskan pada aktivitas penghimpunan 

dana pihak ketiga saja. Dalam hal pembiayaan, kantor cabang pembantu hanya 
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diberi kewenangan untuk mencari calon nasabah. Keputusan persetujuan maupun 

penolakan pembiayaan dilakukan oleh kantor cabang.  

e) Kantor Kas 

Kantor kas merupakan kantor cabang yang paling kecil, karena aktivitas 

yang dapat dilakukan oleh kantor kas pada mulanya hanya meliputi transaksi yang 

terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai. Namun dalam 

perkembangannya, saat ini kantor kas juga dapat melayani secara langsung produk 

dan jasa bank yang ditawarkan, misalnya transaksi lalu lintas pembayaran, transfer, 

kliring, dan transaksi pembayaran lalu lintas giral lainnya. 

f) Gerai 

  Sebagai lembaga keuangan, bank syariah memiliki fungsi penting sama 

seperti bank-bank lain yaitu sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang 

berkelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana.  

  Menurut Ismail (2011), bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu : 

1. Menghimpun dana dari masyarakat  

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan 

menggunakan akad al-Wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-

Mudharabah. Al-Wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak 

kedua (bank), di mana masyarakat menitipkan dananya kepada bank, dan bank menerima 

titipan untuk dapat memanfaatkan titipan masyarakat dalam transaksi yang diperbolehkan 

dalam Islam. Sedangkan al-Mudharabah merupakan akad antara pihak yang memiliki 
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dana kemudian menginvestasikan dananya dengan pihak kedua yaitu bank yang menerima 

dana. 

2. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat 

Yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. menyalurkan 

dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan 

memperoleh return atas dana yang disalurkan, di mana return atau pendapatan yang 

diperoleh bank atas penyaluran dana tergantung pada akadnya. 

3. Memberikan Pelayanan Jasa Bank 

Pelayanan jasa bank syariah diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang 

dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), 

pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, letter of credit, inkaso, garansi bank, 

dan pelayanan jasa bank lainnya. 

2.2.2  Bank Syariah dalam Memperoleh Keuntungan 

Selain menjadi lembaga intemediasai, bank syariah harus tetap mampu mencapai 

tujuan utamanya yaitu mendapatkan keuntungan yang optimal, sehingga bank syariah 

memiliki fungsi lain di samping ketiga fungsi utamanya yaitu fungsi dalam memperoleh 

keuntungan (Ismail, 2011). 

Sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, bank syariah akan membayar 

biaya bagi hasil atau bonus atas simpanan dana dari masyarakat. Pembayaran bonus dan/atau 
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bagi hasil kepada pihak ketiga tergantung pada akad antara pemilik dana (nasabah) dengan 

pengguna dana (bank syariah). Sedangkan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, 

bank syariah akan memperoleh balas jasa berupa margin keuntungan atau bagi hasil. 

Pendapatan margin keuntungan dan/atau bagi hasil yang diperoleh bank dari nasabah yang 

memperoleh pembiayaan akan dibandingkan dengan bonus dan bagi hasil yang dibayar oleh 

bank kepada nasabah yang menyimpan atau menginvestasikan dananya di bank syariah. 

Perbedaan antara pendapatan yang diterima dari nasabah pengguna dan atau 

nasabah pembiayaan dengan biaya yang dibayar kepada nasabah disebut dengan spread. 

Dalam bank syariah, pendapatan bagi hasil dan/atau margin keuntungan akan selalu lebih 

besar dibanding dengan biaya bagi hasil dan bonus yang dibayarkan kepada nasabah 

investor. Dengan demikian, bank syariah tidak akan mengalami negatif spread. 

Pendapatan bagi hasil dan/atau margin yang diperoleh bank syariah tidak hanya 

berasal dari kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, bank syariah juga menawarkan 

produk jasa perbankan. Dengan kegiatan tersebut, bank syariah dapat meningkatkan 

pendapatannya berupa fee atas jasa yang diberikan. Pendapatan fee atas jasa atas pelayanan 

bank kepada nasabah disebut dengan fee based income. Meskipun secara total fee based 

income belum mampu menyaingi total pendapatan margin keuntungan dan pendapatan bagi 

hasil, namun fee based income sangat diperlukan oleh bank syariah untuk meningkatkan 

pendapatan (Ismail, 2011). 

Menurut Ismail (2011), di bawah ini gambaran umum atas fungsi bank syariah 

dalam memperoleh keuntungan, yaitu:   
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 Gambar 2.1 

   Fungsi Bank Syariah dalam Memperoleh Keuntungan 
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2.3 SCP (Structure-Conduct-Performance) 

2.3.1 Paradigma Struktur, Perilaku, dan Kinerja (SCP) 

 Menurut Amalia (2007), ada beberapa pandangan yang berbeda mengenai 

paradigma SCP, antara lain : 

1. Pandangan Statik 

Konsep SCP diawali oleh Edward Mason dan Joe Bain pada tahun 1940an dan 

1950an. Mason, Bain dan pengikut-pengikutnya membuat hipotesis bahwa ada hubungan 

antara struktur, perilaku dan kinerja pasar. Pendekatan SCP ini digunakan untuk 

menghubungkan elemen-elemen di antara ketiganya. Namun seiring berjalannya waktu, 

muncul beberapa paradigma mengenai SCP, antara lain (Amalia, 2007) : 

a) Paradigma SCP Tradisional (Aliran Strukturalis) 

Dalam paradigma ini, hubungan SCP diasumsikan stabil dan terdapat 

hubungan sebab akibat yang berlaku dari struktur mempengaruhi perilaku yang 

akhirnya mempengaruhi kinerja, sehingga hubungan antarvariabel dapat dengan 

mudah untuk diobservasi. Hubungan SCP dalam paradigma tradisional adalah 

sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Paradigma SCP Tradisional 

 

 

Struktur  Perilaku Kinerja   
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Paradigma SCP tradisional menggunakan cara pandang yang statis 

sehingga kompetisi hanya dilihat dalam kondisi keseimbangan. Hubungan antara 

struktur dan kinerja diturunkan dari model pasar persaingan sempurna dalam 

mikroekonomi. Pasar persaingan sempurna akan menghasilkan alokasi sumberdaya 

yang optimal dan memaksimalkan kesejahteraan dalam keseimbangan jangka 

panjang. Dan karena angggapan bahwa model ini dalam persaingan sempurna, 

maka peran pemerintah dalam menentukan kebijakan sangat penting untuk 

mengatur kinerja ekonomi. 

b) Paradigma Chicago-UCLA (Aliran Antistrukturalis) 

  Paradigma ini memiliki arah pengaruh yang berkebalikan dengan 

paradigma SCP tradisioanl. Di mana kinerja pasar yang akan mempengaruhi 

perilaku, dan perilaku akan mempengaruhi struktur pasar. 

  Berdasarkan pandangan ini, peran pemerintah justru dapat menjadi sumber 

monopoli akibat intervensinya di pasar, sehingga hal terbaik yang dapat dilakukan 

oleh pemerintah untuk mendapatkan kinerja pasar yang diinginkan adalah dengan 

membiarkan pasar bekerja tanpa ada campur tangan dari pemerintah. 
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      Gambar 2.3 

        Pandangan Chicago 

Technology  

           Structure 

             Conduct 

 Freedom of Entry   Performance   

c) Paradigma Ekonomi Industri Baru (The New Industrial Economics) 

New Industrial Economics juga berfikir dengan menggunakan kerangka 

pemikiran tradisional. Perbedaan yang mendasar antara keduanya adalah aliran ini 

menganggap bahwa perilaku perusahaan merupakan elemen kunci yang 

mempengaruhi struktur dan kinerja industri. 

d) Paradigma SCP Modern 

Menurut Amalia (2007), dalam aliran ini paradigma SCP yang digunakan 

bukan sepenuhnya aliran baru, namun merupakan bagian dari paradigma SCP 

yang sudah ada dengan pemikiran yang lebih spesifik. 

2. Pandangan Dinamis 

Terdapat banyak kritikan mengenai pandangan yang berlandaskan pemikiran SCP 

tradisional, di mana hanya ada hubungan satu arah dan statis antara struktur, perilaku dan 

kinerja (Amalia, 2007). Padahal hubungan antara struktur dan kinerja lebih kompleks dan 
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merupakan hubunga dua arah yang saling mempengaruhi secara terus menerus atau 

dinamis. 

3. Paradigma SCP dalam Industri Perbankan 

Menurut Neuber (1997) dalam Putra (2008) , New Industrial Economics sangat 

sesuai dengan paradigma SCP dalam industri perbankan. Berikut adalah hubungan SCP 

untuk industri perbankan : 

 

Gambar 2.4 

Bagan Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Perbankan 

 

Analisis Struktur..., Susanti Endah Kumalasari, Ak.-IBS, 2012



2.3.2  Struktur Pasar (Structure)  

 Menurut Koch (1997) dalam Kuncoro (2007), memberikan definisi bahwa struktur 

pasar merupakan elemen strategis yang relatif permanen dari lingkungan perusahaan yang 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dan kinerja di dalam pasar. Struktur pasar 

biasanya cukup stabil, tetapi juga  bisa dipengaruhi oleh kebijakan swasta maupun 

pemerintah. Menurut Kuncoro (2007), terdapat empat jenis struktur pasar yaitu :   

1. Struktur Pasar Persaingan Sempurna 

Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana terdapat banyak produsen 

dan banyak pembeli untuk barang yang bersifat sama. Terdapat karakteristik pasar 

persaingan sempurna, antara lain (Kuncoro, 2007): (1) produknya homogen, (2) jumlah 

penjual dan pembeli banyak, (3) informasi sempurna, (4) tidak adanya halangan yang 

signifikan untuk memasuki atau keluar pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, harga 

telah ditentukan pasar, dimana harga cenderung konstan, sehingga perusahaan merupakan 

penerima harga (price taker) dan untuk mendapatkan keuntungan maksimum hanya 

dengan menjual produknya sebanyak mungkin.    

2. Struktur Pasar Persaingan Monopolistik 

Persaingan monopolistik merupakan struktur pasar, dimana terdapat banyak 

perusahaan yang menjual komoditi yang hampir serupa tetapi tidak sama (diferensiasi). 

Sebuah industri dikatakan memilki struktur persaingan monopolistik jika memiliki syarat-

syarat berikut (Kuncoro, 2007): (1) ada banyak penjual dan pembeli; (2) setiap perusahaan 

di industri mengahasilkan produk yang terdiferensiasi; (3) adanya kebebasan untuk keluar-
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masuk industri. Perusahaan-perusahaan yang memiliki struktur persaingan monopolistik 

berusaha meyakinkan konsumennya dengan menjalankan dua strategi, yaitu: (1) 

perusahaan akan mengeluarkan dana yang besar untuk mempromosikan produknya, 

misalnya dengan iklan; (2) perusahaan akan memperkenalkan produk baru yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat.   

3. Struktur Pasar Oligopoli 

Oligopoli adalah organisasi pasar dimana terdapat beberapa perusahaan yang 

menjual komoditi, dimana terjadi konsentrasi yang tinggi dan distribusi besaran 

perusahaan yang sebagian besar pangsa pasarnya dikuasai oleh beberapa perusahaan. 

Perilaku masing-masing perusahaan secara langsung akan saling mempengaruhi.   

4. Struktur Pasar Monopoli 

Pasar monopoli merupakan bentuk struktur pasar di mana penjual tunggal 

memproduksi suatu komoditas yang tidak memiliki barang substitusi yang dekat. Terdapat 

beberapa penyebab yang mendorong hadirnya struktur pasar monopoli, yaitu : (1) 

terjadinya merjer; (2) skala ekonomi yang besar dan ditunjang efisiensi; (3) efisiensi dan 

inovasi; (4) fasilitas pemerintah; (5) terjadi persaingan yang tidak sehat; serta (6) 

perusahaan memperoleh hak-hak istimewa dalam mengelola input yang sukar diperoleh 

perusahaan lain. Namun untuk masa sekarang, struktur monopoli murni sulit ditemui 

karena hampir di setiap negara terdapat undang-undang antimonopoli. Di Indonesia, 

meskipun termasuk monopoli jasa kereta api, secara tidak langsung PT. KAI tetap 

mendapatkan persaingan dari perusahaan angkutan darat lainnya (Kuncoro, 2007). 
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 Di dalam struktur pasar terdapat variabel-variabel yang menjadi variabel 

independen dalam penelitian ini, yaitu: 

a) Konsentrasi/Consentration (CR) 

JV. Koch (1980) dalam penelitian Naylah (2010) mendefinisikan konsentrasi 

sebagai jumlah dan ukuran distribusi penjual dan pembeli yang ada di pasar. Sedangkan 

Joe S. Bain (1956) dalam Naylah (2010) mengartikan konsentrasi sebagai kepemilikan 

terhadap sejumlah besar sumber daya ekonomi oleh sejumlah kecil pelaku ekonomi. 

 

 

b) Pangsa Pasar/Market Share (MS) 

Setiap perusahaan memiliki pangsa pasarnya sendiri, dan besarnya berkisar antara 

0 hingga 100 persen dari total keluaran seluruh pasar. Menurut literatur Neo-Klasik 

dalam penelitian Naylah (2010), landasan posisi tawar perusahaan adalah pangsa pasar 

yang diraihnya. 

 

2.3.2.1 Hubungan dalam Struktur Pasar 

 Menurut Smirlock (1985), terdapat tiga pemikiran yang mempengaruhi hubungan 

dalam struktur pasar antara konsentrasi dan pangsa pasar  : 

MS = total DPK BUS
total DPK seluruh BUS+UUS

 

CR = total DPK BUS terbesr
total DPK seluruh BUS+UUS
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1. Traditional Hypothesis 

Pemikiran pertama menganggap bahwa konsentrasi merupakan proksi dari 

kekuasaan pasar, di mana konsentrasi yang semakin besar menyebabkan suatu 

industri akan melakukan kolusi dengan biaya yang ada menjadi semakin murah, 

sehingga perusahaan dalam industri akan mendapatkan keuntungan monopoli yang 

besar. Oleh karena itu, pemikiran ini menyatakan bahwa profitabilitas dipengaruhi 

secara positif oleh konsentrasi dan tidak signifikan oleh pangsa pasar, sehingga 

peningkatan konsentrasi akan meningkatkan profitabilitas. 

2. Differentiation Hypothesis 

Pemikiran ini menganggap bahwa profitabilitas yang diperoleh bukan hanya berasal 

dari biaya yang rendah tetapi juga dari harga yang tinggi. Di mana perolehan harga 

yang tinggi didapat dari hasil diferensiasi produk. Dengan melakukan diferensiasi 

produk, suatu perusahaan akan dapat meningkatkan pangsa pasarnya dan kemudian 

memampuan melakukan diferensiasi produk juga akan meningkat dan lebih baik lagi. 

Dengan demikian akan terjadi hubungan positif antara  pangsa pasar dengan 

profitabilitas dan tidak signifikan dipengaruhi oleh konsentrasi pasar. 

3. Efficiency Hypotesis 

Pemikiran ini menganggap bahwa pangsa pasar dan konsentrasi bukan merupakan 

proksi dari kekuasaan pasar tetapi merupakan proksi dari efisiensi perusahaan, 

sehingga konsentrasi yang tinggi tidak identik dengan hasil kolusi. Namun 

perusahaan yang lebih efisien akan bisa mendapatkan pangsa pasar yang besar, 
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sehingga industri dengan tipe ini akan cenderung lebih terkonsentrasi. Oleh sebab itu, 

pangsa pasar dan konsentrasi hanya merefleksikan efisiensi dan hubungan di antara 

keduanya merupakan hubungan yang tidak benar-benar terjadi. Profitabilitas yang 

diperoleh oleh setiap perusahaan hanya akan berhubungan secara positif dengan 

efisiensi dan tidak signifikan dipengaruhi oleh pangsa pasar dan konsentrasi pasar. 

Dengan demikian perusahaan yang lebih efisien akan dapat memperoleh profit yang 

lebih besar. 

2.3.3 Perilaku Pasar (Conduct/Condition) 

Menurut Greer (1992) dalam Amalia (2007), conduct/condition adalah perilaku 

mengenai apa yang perusahaan lakukan dengan harganya, tingkat produksi, produk, promosi 

dan variabel operasi lainnya seperti riset dan inovasi. Dalam SCP fokus hubungan yang 

terjadi adalah pengaruh struktur pada perilaku. Contohnya, kekuasaan pasar akan 

memberikan beberapa kontrol tentang harga, di mana ketika perusahaan yang memiliki 

kekuasaan pasar kemungkinan akan memanfaatkan kemampuan tersebut dengan 

meningkatkan harga di atas harga kompetitif.  Kekuasaan pasar merupakan kemampuan 

perusahaan untuk mempengaruhi harga pasar atau mematikan pesaing (Amalia, 2007).  

Hubungan yang terjadi bukan hanya pengaruh struktur pada perilaku, tetapi juga 

sebaliknya perilaku dapat mempengaruhi struktur. Hal ini digambarkan dengan 

dimanfaatkannya kemampuan yang ada, maka lawan akan melemah dan kemudian akan 

terbentuk struktur baru dalam industri. Contohnya, dengan adanya perilaku dalam 

menggunakan iklan yang bagus dan bersaing dengan lawannya dalam memperoleh 

kekuasaan pasar.  
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2.3.4  Kinerja Pasar (Performance) 

Yuniarsih (2005) dalam Lutfiah (2008), mendefinisikan kinerja sebagai seberapa 

jauh aktifitas dalam suatu industri dapat mencapai tujuan yang diinginkan, di mana kinerja 

yang baik terjadi ketika tujuan dapat dicapai secara optimal. Kinerja suatu pasar merupakan 

unsur terakhir dalam konsep teori ekonomi industri selain struktur dan perilaku. Struktur dan 

perilaku berhubungan dengan bagaimana industri dijalankan, sedangkan kinerja 

berhubungan dengan seberapa baik industri tersebut berjalan Amalia (2007).  

Menurut Dandawijaya (2001) dalam Lutfiah (2008), kinerja suatu industri dapat 

diukur dari nilai profitabilitasnya, di mana profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh keuntungan atau laba selama periode tertentu. Nilai profitabilitas yang 

tinggi mengindikasikan bahwa kinerja yang dicapai adalah baik, karena profitabilitas 

merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai perusahaan dengan perolehan semaksimal 

mungkin.  

2.3.5 Hubungan dalam SCP (Structure-Conduct-Performance) 

Martin Stephen (1988) dalam Amalia (2007) menjelaskan bahwa hubungan antara 

struktur pasar dengan perilaku dan kinerja merupakan hubungan satu arah, namun sejalan 

dengan perkembangan ekonomi dan hubungan ketiganya juga semakin kompleks. Struktur 

pasar akan menentukan perilaku perusahaan di pasar dan perilaku perusahaan akan 

menentukan berbagai aspek dari kinerja perusahaan.  

 Pendekatan yang dikemukakan Mason (1939) dalam Amalia (2007) yang 

merupakan pendekatan SCP tradisional, bahwa ada hubungan langsung antara struktur 
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pasar, perilaku perusahaan didalam pasar, dan kinerja, yang meski dalam kenyataannya 

pengaruh tersebut tidak searah, melainkan kompleks dan interaktif. Hubungan antara 

struktur, perilaku dan kinerja juga merupakan hubungan dua arah yang saling 

mempengaruhi. Ini berarti bahwa kinerja industri dapat mempengaruhi perilaku perusahaan 

dan perilaku perusahaan dapat mempengaruhi struktur pasar. Sebagai contohnya efisiensi 

dalam kegiatan usaha (kinerja) dan kemampuan dalam strategi perusahaan yang bagus 

(perilaku) akan mengubah struktur pasar dari sebelumnya. Contoh nyatanya, yaitu ketika 

perusahaan mampu menghasilkan profit yang besar dengan cara meningkatkan harga 

produknya, maka persaingan di pasar akan ikut berubah sesuai dengan kekuasaan pasar yang 

ada. Struktur pasar, perilaku perusahaan dan kinerja dapat menentukan situasi dan kondisi 

pasar.  

1. Pangsa Pasar / Market Share (MS)  

Menurut Smirlock (1985), MS berpengaruh positif terhadap profitabilitas, hal ini di 

dukung oleh Timothy Hannan (1991) dalam penelitian Foundations of The Structure-

Conduct-Performance Paradigm in Banking. Selain itu didukung juga dari penelitian 

Amalia dan Mustafa Edwin Nasution (2007) dalam Perbandingan Profitabilitas Industri 

perbankan Syariah dan Industri Perbankan Konvensional Menggunakan Metode Struktur 

Kinerja dan Perilaku hanya untuk perbankan konvensional. Dengan demikian penelitian 

Smirlock, Hanan, serta Amalia dan Mustafa Edwin Nasution untuk perbankan 

konvensional mendukung differentiation hypothesis.  

Namun demikian MS berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dalam penelitian 

Fitri Amalia dan Mustafa Edwin Nasution (2007) dalam Perbandingan Profitabilitas 
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Industri perbankan Syariah dan Industri Perbankan Konvensional Menggunakan Metode 

Struktur Kinerja dan Perilaku untuk perbankan syariah, hal ini didukung oleh Naylah 

(2010) dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Struktur Pasar Terhadap Kinerja Industri 

Perbankan Indonesia.  

2. Konsentrasi/Consentration (CR) 

Menurut Naylah (2010) dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Struktur Pasar 

Terhadap Kinerja Industri Perbankan Indonesia, dengan hasil MS berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas, sedangkan CR berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

profitabilitas perbankan syariah. Dengan demikian penelitian Naylah mendukung 

traditional hypothesis.  

Namun, menurut  Smirlock (1985) dalam penelitiannya mengenai Evidence of The 

(Non) Relationship between Concentratin and Bank Profitability menyimpulkan bahwa 

CR tidak berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini didukung oleh 

penelitian Amalia dan Mustafa Edwin Nasution (2007) dalam Perbandingan Profitabilitas 

Industri perbankan Syariah dan Industri Perbankan Konvensional Menggunakan Metode 

Struktur Kinerja dan Perilaku, di mana baik pada penelitian untuk bank syariah maupun 

bank konvensional nilai CR tidak berpengaruh signifikan terhadap prfitabilitas. Sehingga 

penelitian Smirlock dan Amalia tidak mendukung penelitian Naylah. 

3. FDR (Finance to Deposit Ratio) 

Menurut Rivai (2009) dalam penelitian Stiawan (2009) nilai FDR yang baik 

berkisar antara 80% sampai dengan 110%. Nilai FDR yang semakin besar akan 
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meningkatkan pendapatan suatu bank, baik dari bonus maupun bagi hasil yang diberikan, 

di mana profit yang akan diterima oleh bank syariah ikut meningkat. Hal ini juga didukung 

dari penelitian Amalia (2007), di mana terdapat koefisien yang positif dan signifikan 

antara FDR dan ROA sebagai proksi dari profitabilitas pada perbankan syariah, sehingga 

nilai FDR yang positif terhadap profitabilitas mencerminkan adanya risiko yang kecil 

namun menghasilkan margin pendapatan yang besar untuk perbankan syariah 

Menurut Purwanto (2011), nilai FDR memiliki beberapa dampak, yaitu : 1) Bank 

yang memiliki FDR yang tinggi berarti dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan 

baik karena hampir seluruh dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan dapat disalurkan 

kembali menjadi pembiayaan. 2) Namun FDR yang tinggi juga mengakibatkan bank 

mengalami likuiditas yang cukup ketat sehingga timbul risiko likuiditas. Apabila risiko 

likuiditas tidak dapat dikelola dengan baik maka akan membahayakan bank tersebut. 

4. ASSET 

Asset dapat memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak itu tergantung dari 

jumlah total asset yang dimiliki. Ketika total aset yang dimiliki bank adalah besar maka 

nilai profitabilitas justru turun dan sebaliknya karena asset dan ROA memilki hubungan 

yang terbalik, sehingga asset secara signifikan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Hal ini seperti pada penelitian Smirlock (1985), di mana asset memiliki koefisien yang 

negatif dan sebagian besar tidak signifikan. Hal ini didukung oleh penelitian Amalia 

(2007) dan Naylah (2010) yang juga memberikan hasil yang sama, di mana nilai asset 

untuk kedua penelitian tersebut memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

profitabilitas. 
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5. GROWTHDPK 

Menurut Amalia (2007), hubungan antara pertumbuhan dana pihak ketiga dengan 

profitabilitas adalah terjadi hubungan yang negatif, meskipun tidak signifikan. Hal ini 

dikarenakan pertumbuhan pemain baru dalam perbankan syariah meningkat dengan cepat, 

sehingga bank syariah harus berbagi keuntungan dengan bank lain yang menjadi pemain 

baru, dan profitabilitas yang akan diperoleh menjadi turun, jadi terdapat hubungan yang 

negatif antara pertumbuhan dana pihak ketiga dengan profitabilitas. 

Namun menurut Naylah (2010), apabila pertumbuhan DPK meningkat dalam 

industri perbankan, maka hal ini berhubungan dengan peningkatan pangsa pasar beberapa 

bank terbesar. Ketika pertumbuhan DPK bernilai positif menunjukkan kesempatan bank 

untuk dapat meningkatkan profitabilitasnya semakin besar, sehingga bila DPK meningkat, 

maka profitabilitas bank pun akan meningkat. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang juga berkaitan dengan 

penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama dan Judul 

Penelitian 

Model Penelitian Hasil Penelitian 

1 Michael Smirlock Panel data pangsa pasar (MS) 

Analisis Struktur..., Susanti Endah Kumalasari, Ak.-IBS, 2012



(1985) 

“Evidence of The 

(Non) Relationship 

between 

Concentration and 

Bank Profitability” 

π = a0 + a1MS +a2 

CR + a3 MSCR + 

∑ai Xi 

dimana ∑ai Xi 

adalah variabel 

kontrol, yang terdiri 

dari MKTDEP, 

MKTGROW, 

ASSET, DTODEP, 

INDEP dan MULTI 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

profitabilitas,dan konsentrasi 

(CR) tidak mempengaruhi 

profitabilitas 

2 Timothy Hannan 

(1991) 

“Foundations of The 

Structure-Conduct- 

Performance 

Paradigm in 

Banking” 

Panel data 

π = a0 + a1MS +a2 

CR + ∑ai Xi 

 

pangsa pasar (MS) 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

profitabilitas,dan konsentrasi 

(CR) tidak berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas  

 

3 Fitri Amalia dan 

Mustafa Edwin 

Nasution (2007) 

”Perbandingan 

Panel data 

π = a0 + a1MS +a2 

CR + a3 MSCR + 

dengan hasil pangsa pasar 

(MS) dan konsentrasi 

(CR) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 
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Profitabilitas 

Industri perbankan 

Syariah dan Industri 

Perbankan 

Konvensional 

Menggunakan 

Metode Struktur 

Kinerja dan 

Perilaku” 

 

∑aiXi  

dimana ∑ai Xi 

adalah variabel 

kontrol yang terdiri 

dari FDR, ASSET, 

TOTALEXP, dan 

GROWTHDPK 

 

profitabilitas, namun nilainya 

positif yang artinya kenaikan 

profitabilitas akibat perilaku 

efisien perbankan syariah. 

Sedangkan perbankan 

konvensional dengan pangsa 

pasar (MS) berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

profitabilitas akibat perilaku 

diferensiasi produk yang 

dilakukan, sedangkan 

konsentrasi (CR) tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas 

4 Maal Naylah (2010)  

“Pengaruh Struktur 

Pasar Terhadap 

Kinerja Industri 

Perbankan 

Indonesia” 

Panel data 

π = a0 + a1MS +a2 

CR + a3 MSCR + 

∑aiXi  

dimana ∑ai Xi 

adalah variabel 

kontrol yang terdiri 

dari LDR, ASSET, 

pangsa pasar (MS) 

berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas,dan konsentrasi 

(CR) berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

profitabilitas 
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CAR, dan 

GROWHDPK 

 

Dari beberapa penelitian terdahulu yang ada, maka hubungan konsentrasi, pangsa 

pasar dan profitabilitas itulah yang merupakan inti dari analisa SCP dalam penelitian ini.  

2.5 Rerangka Pemikiran 

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan sebelumnya, rerangka pemikiran 

dalam penelitian ini berdasarkan hubungan di antara variabel-variabel baik varibel 

independen, yaitu dari  1) konsentrasi dan 2) pangsa pasar yang  merupakan proksi dari 

struktur pasar dengan profitabilitas perbankan syariah. Di samping itu juga dari variabel 

kontrol yang menunjang variabel independen dalam penelitian ini, yaitu 1) total kredit 

terhadap total dana pihak ketiga (finance to deposit ratio), 2) aset, dan 3) pertumbuhan dana 

pihak ketiga. Dari beberapa variabel independen dan variabel kontrol yang telah 

dikelompokkan tersebut, selanjutnya dicari hubungan masing-masing terhadap variabel 

dependen, yaitu profitabilitas yang diukur berdasarkan return on asset dan merupakan 

proksi untuk kinerja. 

Selanjutnya rerangka dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.5 

Rerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.6  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang akan diuji untuk mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut  

: 

1. Hipotesis untuk variabel independen (struktur ) 

a) Konsentarasi (CR3) 

Ho1 : Konsentrasi (CR3) secara signifikan berpengaruh terhadap 

Variabel Bebas 
(Struktur) 

 
• Concentration 

(CR) 

• Market Share 
(MS) 

 
 

  

  

  

  

 

Profitabilias 
 

• ROA 

Variabel Kontrol 
yang 

Mempengaruhi 
Profit 

 
• FDR 

• ASSET 

• GROWTHDPK 
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profitabilitas (ROA) perbankan syariah  

Ha1 : Konsentrasi (CR3) secara signifikan berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA) perbankan syariah 

b) Pangsa pasar (MS) 

Ho2 : Pangsa pasar (MS) secara signifikan tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA) perbankan syariah  

Ha2  : Pangsa pasar (MS) secara signifikan berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA) perbankan syariah   

2. Hipotesis untuk variabel kontrol 

a) Total Kredit terhadap Total DPK (FDR) 

Ho3 : FDR secara signifikan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 

(ROA) perbankan syariah  

Ha3  : FDR secara signifikan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) 

perbankan syariah  

b) Asset 

Ho4 : ASSET secara signifikan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 

(ROA) perbankan syariah  

Ha4  : ASSET secara signifikan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) 

perbankan syariah  
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c) Growth Dana Pihak Ketiga (GROWTHDPK)  

Ho5 : GROWTHDPK secara signifikan tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA) perbankan syariah  

Ha5  : GROWTHDPK secara signifikan berpengaruh terhadap profitabilitas 

(ROA) perbankan syariah 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk kuantitatif deskriptif, di mana 

objek dalam penelitian ini adalah bank-bank syariah yang ada di Indonesia dengan 

populasi Bank Umum Syariah  (BUS) yang terdiri dari 11 bank dan Unit Usaha Syariah 

(UUS) yang terdiri dari 24 bank. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Bank Umum Syariah (BUS). Penelitian ini menggunakan periode tahun yang 

dimulai dari tahun 2009 hingga 2011, dengan data triwulanan. Pemilihan sampel 

menggunakan purposive judgement sampling method, yaitu pengambilan sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu, yang melibatkan pemilihan subjek yang berada di 

tempat yang paling menguntungkan atau dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi 

yang diberikan (Sekaran, 2006). Metode ini memiliki tipe pemilihan secara acak yang 

informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu dengan persyaratan 

yang lebih ketat dalam penentuan jumlah, kriteria, dan kemudahan pengambilan sampel. 

Adapun pertimbangan-pertimbangan pemilihan sampel yang digunakan yaitu : 

1. Bank syariah merupakan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdapat di Bank 

Indonesia 

2. Perusahaan yang selalu menyajikan laporan keuangan (belum diaudit / unaudited) 

lengkap selama periode pengamatan 2009-2011, dengan data triwulanan yang 

dipublikasikan 
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3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan 

 dalam penelitian 

Berdasarkan kriteria tersebut, hanya digunakan 4 sampel dari Bank Umum Syariah 

dari keseluruhan Bank Umum Syariah yang berjumlah 11 bank yang ada di Bank 

Indonesia, yaitu : 

1. Bank Muamalat Indonesia,  

2. Bank Syariah Mandiri,  

3. Bank Syariah Mega  Indonesia dan,  

4. Bank Rakyat Indonesia Syariah. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal, laporan keuangan seperti laporan neraca dan laporan 

laba rugi selama kurun waktu 3 tahun mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 

berupa data triwulanan yang ada di Bank Indonesia dan Bank yang bersangkutan.  

 Data yang dikumpulkan berasal dari hasil observasi langsung ke perpustakaan 

Umum Universitas Indonesia serta mendownload dari website Bank Indonesia 

(www.bi.go.id) dan dari website masing-masing bank.  

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam 

penelitian. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Analisis Struktur..., Susanti Endah Kumalasari, Ak.-IBS, 2012



1. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah return on asset (ROA). Variabel ROA 

mewakili profitabilitas perusahaan sebagai variabel terikat. Pemilihan variabel ROA ini 

karena ROA adalah variabel yang paling tepat dalam menggambarkan profitabilitas 

industri perbankan sebagaimana yang diungkapkan oleh Berger (1995) dalam Naylah 

(2010). 

Di samping itu menurut Heggested (1976) dalam Amalia (2007), ROA memiliki bukti 

yang terkuat dalam mempelajari hubungan antara konsentrasi dan profitabilitas dalam 

industri perbankan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini digunakan ROA sebagai variabel 

independen dan menjadi proksi dari kinerja. Dan di bawah ini rumus dalam menentukan 

nilai ROA : 

 

2. Variabel Bebas 

  Variabel bebas dalam penelitian ini adalah market share (MS) atau pangsa pasar, 

concentration (CR3) atau konsentrasi, yang merupakan variabel bebas dari struktur pasar. 

• Pangsa Pasar/Market Share (MS) 

 Setiap perusahaan memiliki pangsa pasarnya sendiri, dan besarnya berkisar 

antara 0 hingga 100 persen dari total keluaran seluruh pasar. Menurut literatur Neo-

Klasik dalam penelitian Naylah (2010), landasan posisi tawar perusahaan adalah 

pangsa pasar yang diraihnya. 

ROA = laba sebelum pajak 
total asset
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 Menurut Amalia (2007), pangsa pasar didapat dari dana pihak ketiga setiap bank 

dibagi dengan total dana pihak ketiga seluruh bank. Dana pihak ketiga diperoleh 

dengan menjumlahkan saldo giro, tabungan, dan deposito berjangka dari laporan 

keuangan bank. Sedangkan total dana pihak ketiga diperoleh dari jumlah dana pihak 

ketiga seluruh bank. Dan rumusnya sebagai berikut : 

   

 

Untuk pangsa pasar bank syariah dihitung dengan membagi DPK masing-masing 

bank syariah dengan keseluruhan DPK bank syariah yang ada dalam penelitian ini. 

• Konsentrasi/Consentration (CR) 

JV. Koch dalam penelitian Naylah (2010) mendefinisikan konsentrasi sebagai 

jumlah dan ukuran distribusi penjual dan pembeli yang ada di pasar. Sedangkan Joe S. 

Bain mengartikan konsentrasi sebagai kepemilikan terhadap sejumlah besar sumber 

daya ekonomi oleh sejumlah kecil pelaku ekonomi. Di bawah ini rumus dalm 

mengukur konsentrasi : 

 

Dalam penelitian ini konsentrasi diukur dengan CR3, yang didapat dari 

penjumlahan pangsa pasar dana pihak ketiga untuk tiga bank umum syariah terbesar 

yang ada dalam sebuah industri. Hal tersebut dilakukan karena dalam penelitian ini, 

tiga BUS yang ada sudah dapat mewakili jumlah pangsa pasar dana pihak ketiga yang 

CR = total DPK BUS terbesar
total DPK seluruh BUS+UUS

 

MS = total DPK BUS 
total DPK seluruh BUS+UUS
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besar. 

3. Variabel Kontrol 

Terdapat beberapa variabel kontrol dalam penelitian ini, antara lain total kredit 

terhadap total DPK (FDR), ASSET dan Growth Dana Pihak Ketiga (GROWTHDPK). 

• Total Kredit terhadap Total DPK (FDR) 

  Rasio total kredit terhadap DPK bagi setiap bank untuk melihat seberapa besar 

tingkat intermediasi yang dilakukan oleh sebuah bank. Total DPK didapatkan dari 

penjumlahan tabungan, giro dan deposito berjangka. Sedangkan kredit merupakan 

DPK yang disalurkan bank kepada pihak ketiga bukan bank dan Bank Indonesia  

(Amalia, 2007). Di bawah ini rumus dalm menghitung nilai FDR : 

 

 

 Menurut Amalia (2007), dalam sistem syariah memiliki batasan tertentu dalam 

penyaluran dana yang mungkin akan memberikan pengaruhnya terhadap profitabilitas. 

Secara angka statistik angka FDR industri perbankan syariah sangat tinggi. 

• Asset 

Data Asset di dapat dari neraca dalam laporan keuangan setiap bank. Asset 

dimasukkan dalam penelitian ini dalam rangka untuk memperhitungkan perbedaan 

FDR = rasio total pembiayaan
total DPK setiap BUS
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biata dan modal yang dimiliki oleh setiap bank yang berhubungan dengan ukuran bank 

(Amalia, 2007) 

 

  

Nilai asset dalam penelitian ini dapat diperoleh dari total nilai asset masing-

masing bank syariah. 

• Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (GROWTHDPK) 

Pertumbuhan DPK adalah pertumbuhan dana pihak ketiga yang mengukur 

peningkatan dana pihak ketiga dalam rangka memprediksi kesempatan bank untuk 

menghasilkan profit (Naylah, 2010) 

 

 

3.4 Metode Analisis Data 

 3.4.1 Teknik Pengolahan Data 

 Data pada penelitian ini merupakan data panel. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan data panel yaitu kombinasi data time series dan cross section (Ajija, 2011). 

Data panel dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan memiliki tingkat efisiensi 

yang lebih baik, sehingga dengan memiliki unit cross section yang cukup, maka data panel 

dapat meminimalisasi bias yang mungkin terjadi. 

     ASSET = total asett BUS 
 

GROWTHDPK = DPK tahun (t)−DPK tahun (t−1)
DPK tahun (t−1)
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Menurut Ajija (2011) data panel merupakan gabungan data time series (antar 

waktu) dan cross-section (antar individu atau antar ruang). Pengolahan data menggunakan 

program Eviews (Views Ekonometrik) versi 6.0 yang merupakan program yang disajikan 

untuk menganalisis statistika dan ekonometrika. Pada dasarnya penggunaan metode data 

panel memiliki beberapa keunggulan, antara lain (Ajija, 2011) : 

1. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan 

mengizinkan variabel spesifik individu 

2. Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini selanjutnya menjadikan data 

panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih 

kompleks 

3. Data panel mendasarkan diri pada observasi cross-section yang berulang-ulang (time 

series), sehingga metode data panel cocok untuk digunakan sebagai study of dynamic 

adjusment 

4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, 

lebih variatif, kolinearitas antar variabel yang semakin berkurang dan peningkatan 

derajat kebebasan (degree of freedom) 

5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang 

kompleks 

6. Data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data 

individu. 
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3.4.2 Estimasi Model Regresi Data Panel 

Menurut Ajija (2011), terdapat tiga metode yang bisa digunakan untuk teknik 

pengolahan data dengan menggunakan data panel yaitu sebagai berikut : 

1. Pendekatan Kuadrat Terkecil (Pooled Least Square / PLS)  

Pendekatan PLS secara sederhana menggabungkan (pooled) seluruh data time series 

dan cross section. Pendekatan ini mengestimasi data panel dengan metode Ordinary Least 

Square (OLS). Koefisiennya menggambarkan dampak variabel independen terhadap 

variabel dependen yang konstan untuk setiap cross section dan time series. Artinya metode 

ini tidak memperhitungkan perubahan yang terjadi di setiap cross section, sehingga 

kompleksitas kenyataan sebenarnya tidak dapat dicerminkan dalam metode ini (Amalia, 

2007).  

2. Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect / FE) 

Pendekatan FE memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah 

omitted-variables, yang mungkin membawa perubahan pada intercept time series atau 

cross section. Model ini menambahkan variabel dummy untuk mengizinkan adanya 

perubahan intercept, baik unit cross section maupun antar waktu (Ajija, 2011) 

3. Pendekatan Efek Acak (Random Effect / RE) 

Pendekatan RE memperbaiki efisiensi proses least square dengan memperhitungkan 

error dari Model ini mengkombinasikan error dari data cross section dan time series, 

sehingga sering disebut dengan model komponen error. Model RE merupakan variasi dari 
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estimasi generalized least square / GLS (Ajija, 2011). Menurut Amalia (2007), model ini 

merupakan gabungan dari time series dan cross section yang konstan di sepanjang waktu. 

Metode random dapat digunakan jika peneliti mempercayai bahwa sampel cross section 

yang diambil dari populasi yang besar. 

Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka harus 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut untuk menentukan pendekatan yang 

digunakan dalam mengestimasi data panel  (Ajija, 2011) : 

1. Melakukan estimasi dengan fixed effect 

2. Melakukan uji Chow (Pool vs Fixed Effect) dengan hipotesis : 

 Ho : Menggunakan model Pool (common) 

 Ha : Menggunakan model Fixed Effect 

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode OLS (Common) tanpa 

variabel dummy atau fixed effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan apakah 

sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda antar 

perusahaan dengan model fixed effect dapat diuji dengan uji F statistik. Jika p-value lebih 

kecil dari nilai α tertentu, maka hipotesis Ho ditolak atau dengan kata lain hipotesis Ha 

diterima yang menyatakan bahwa kita harus menggunakan model Fixed Effect untuk 

teknik estimasi dalam penelitian ini. Jika Ho diterima, maka selesai sampai uji Chow saja. 

3. Estimasi dengan Random Effect 

4. Melakukan uji Hausman (Random vs Fixed Effect) dengan hipotesis: 
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 Ho : Menggunakan model Random Effect 

Ha : Menggunakan model Fixed Effect 

  Apabila p-value kurang dari nilai α sebesar 5% maka Ho ditolak dan model 

Fixed Effect lebih tepat untuk digunakan. Jika Ho diterima, maka selesai sampai uji 

Hausman saja. 

 3.4.3 Analisis Regresi Data Panel 

  Analisis regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan data 

time series dengan cross section. Regresi tersebut digunakan untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independent (x) dengan variabel dependent (y), apakah masing-

masing variabel independent berhubungan positif atau negatif terhadap variabel 

dependent. Hal ini dilakukan untuk memprediksi apakah nilai dari variabel independent 

mengalami kenaikan atau penurunan.  

Dalam penelitian ini, metodologi yang akan digunakan adalah mengikuti seperti 

model yang digunakan oleh Smirlock (1985), namun tidak dilakukan pengabungan untuk 

variabel pangsa pasar dan konsentrasi dalam satu model. Variabel pangsa pasar dan 

konsentrasi merupakan variabel independen sebagai proksi dari struktur pasar yang akan 

diuji pengaruhnya terhadap kinerja industri perbankan syariah. Model tersebut secara 

umum dijabarkan sebagai berikut : 

 ROAit = a0 + a1 MSit + a2 CRit + ∑ ai Zit + εit………………………… (1) 

Dimana : 
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ROAit    =  Return on Asset (bank ke i, waktu t) 

MSit       = Market Share (bank ke i, waktu t) 

CRit       = Concentration (bank ke i, waktu t) 

Z it         = Variable kontrol tambahan yang dalam penelitian (bank ke i, waktu t) 

a0  = Konstanta 

a1; a2  = Koefisien untuk variabel independen 

ai  = Koefisien untuk variabel kontrol 

Untuk meneliti hubungan antara variabel struktural secara lebih tajam, Smirlock 

membagi lagi persamaan dasar yang digunakannya menjadi tiga bentuk persamaan. 

Perbedaan dari ketiga persamaan tersebut terletak pada variabel yang dikontrol yaitu 

variabel struktural (Amalia, 2007). Ketiga persamaan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Traditional hypothesis 

  ROAit = a0 + a1 CRit + ∑ ai Zit + εit ………............................................................(2) 

Dilakukan pengontrolan terhadap variabel pangsa pasar. Di mana pangsa pasar 

diasumsikan tidak mempengaruhi profitabilitas, sehingga MS = 0. Dapat disimpulkan 

bahwa konsentrasi mempengaruhi profitabilitas secara positif (a1 > 0). 

2. Differentiation hypothesis 

  ROAit = a0 + a1 MSit + ∑ ai Zit + εit ………………………………………………...(3) 

Analisis Struktur..., Susanti Endah Kumalasari, Ak.-IBS, 2012



Dilakukan pengontrolan terhadap variabel konsentrasi. Di mana konsentrasi 

diasumsikan tidak mempengaruhi profitabilitas, sehingga CR = 0. Dapat disimpulkan 

bahwa pangsa pasar mempengaruhi profitabilitas secara positif (a1 > 0). 

3. Efficiency Hyphotesis  

  ROAit = a0 + a1 MSit + a2 CRit + ∑ ai Zit + εit …………………………………...….(4) 

Tidak dilakukan pengontrolan terhadap variabel structural baik MS maupun CR, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pangsa pasar dan konsentrasi tidak signifikan 

mempengaruhi profitabilitas (a1 =0 dan a2 = 0). 

Selanjutnya dilakukan penyesuaian yang hanya terbatas pada variabel Z yaitu 

variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi profitabilitas berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan karena keterbatasan data yang 

penulis dapatkan. Variavel Z yang disesuaikan berdasarkan penelitian yang diambil 

berdasarkan penelitian sejenis yang berhubungan dengan profitabilitas dengan struktur 

pasar, dan juga yang hanya mempelajari faktor yang mempengaruhi industri perbankan 

maupun industri lainnya. Oleh karena itu variabel Z yang akan digunakan dalam penelitian 

ini yaitu : 

 Zit = a4 FDRit + a5 ASSETit + a6 GROWTHDPKit………………………………………(5) 

Dengan mensubtitusiksn persamaan (5) ke dalam persamaan (1) maka persamaan 

yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

ROAit = a0 + a1 MSit + a2 CRit + a3 FDRit + a4 ASSETit + a5 GROWTHDPKit + εit 
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…………………………………………………………………………………………….(6) 

di mana : 

ROAit                   =  Return on Asset (bank ke i, waktu t) 

MSit                      = Market Share (bank ke i, waktu t) 

CRit                      = Concentration (bank ke i, waktu t) 

FDRit                    = Finance (loan) to deposit ratio (bank ke i, waktu t) 

ASSETit                = Aset (bank ke i, waktu t) 

GROWTHDPKit  = pertumbuhan dana pihak ketiga (bank ke i, waktu t) 

Sehingga, berdasarkan ketiga persaamam di atas, maka persamaan regresi data panel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

ROAit = a0 + a1 MSit + a2 CRit + a3 FDRit + a4 ASSETit + a5 GROWTHDPKit + εit 

3.4.4 Pengujian Asumsi Regresi Linear Klasik 

3.4.4.1 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti, di 

antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. ada tidaknya 

multikolinearitas dapat diketahui atau dilihat dari koefisien korelasi masing-masing 

variabel bebas. Menurut Ajijah (2011), jika koefisien korelasi di antara masing-masing 

variabel bebas lebih besar dari 0,8 maka terjadi mulitikolinearitas. 
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Pengujian hipotesis multikolinearitas : 

• Ho : tidak ada multikolinearitas 

• Ha : ada multikolinearitas 

• Jika nilai matrik korelasi (correlation matrix) < 0.08, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, sehingga tidak ada masalah autokorelasi 

3.4.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakak keadaan di mana semua gangguan yang 

muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians yang sama. Menurut Ajijah 

(2011), uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara seperti berikut : 

1. Melihat pola residual dari hasil estimasi regresi. Jika residual bergerak konstan, 

maka tidak ada heteroskedastisitas. Akan tetapi, jika residual membentuk suatu 

pola tertentu, maka hal tersebut mengindikasikan adanya heteroskedastisitas 

2. Selanjutnya untuk membuktikan dugaan pada uji heteroskedastisitas pertama, 

maka dilakukan uji White Heteroscedasticity. Hasil yang diperlihatkan adalah 

nilai F dan Obs*R-Squared lebih kecil dari X² table, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Demikian juga, sebaliknya. 

Pengujian hipotesis heterokedastisitas : 

• Ho : tidak ada heterokedastisitas  

• Ha : ada heterokedastisitas  

• Jika p-value Obs*R-Squared > α (0.05), maka Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dengan tingkat keyakinan 95%. 
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3.4.4.3 Uji Autokorelasi  

Autokorelasi menunjukkan korelasi di antara anggota serangkaian observasi 

yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Menurut Ajijah (2011), untuk mendeteksi 

adanya autokorelasi, berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan : 

1. Memperhatikan nilai t-statistik, R², uji F, dan Durbin Watson (DW) statistik.  

2. Melakukan uji LM (metode Bruesch Godfrey). Metode ini didasarkan pada nilai 

F dan Obs*R-Squared, di mana jika nilai probabilitas dari Obs* R-Squared 

melebihi tingkat kepercayaan, maka Ho diterima. Artinya, tidak ada  masalah 

autokorelasi 

Pengujian hipotesis autokorelasi : 

• Ho : tidak ada autokorelasi  

• Ha : ada autokorelasi  

• Jika p-value Obs*R-Squared > α (0.05), maka Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga 

tidak terjadi masalah autokorelasi dengan tingkat keyakinan 95%. 

3.4.4.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal. 

Uji normalitas dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari 

grafik dan dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar di sekitar garis 
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diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya maka data 

menunjukkan pola distribusi normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Selain dari grafik dan histogram yang tersaji, normalitas dapat dideteksi 

dengan uji Jarque-Bera (JB). 

jika JB < _2 tabel, maka terdistribusi normal 

jika JB > _2 tabel, maka tidak terdistribusi normal 

Atau, p-value > α, dengan tingkat kepercayaan 95% maka terdistribusi normal. 

3.4.5 Koefisien Determinasi 

Analisis determinasi dalam regresi data panel digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi 

(R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

bebas. Angka koefisien determinasi ini lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, jadi semakin 

mendekati 1 berarti semakin baik atau semakin bisa menjelaskan perubahan yang terjadi 

yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat atau variasi variabel bebas yang 

digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel terikat. 

3.4.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.4.6.1 Uji T 

  Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel bebas 

(MS, CR dan FDR, ASSET, GROWTHDPK sebagai variabel kontrol) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (ROA) dengan asumsi variabel yang lain 

adalah konstan. 
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Hipotesis yang akan diuji dengan uji t adalah sebagai berikut  : 

1. Ho1 : Konsentrasi (CR3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA) perbankan syariah  

2. Ha1 : Konsentrasi (CR3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA) perbankan syariah 

3. Ho2 : Pangsa pasar (MS) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA) perbankan syariah  

4. Ha2  : Pangsa pasar (MS) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA) perbankan syariah   

5. Ho3 : FDR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA) perbankan syariah  

6. Ha3  : FDR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA) perbankan syariah  

7. Ho4 : ASSET secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA) perbankan syariah  

8. Ha4  : ASSET secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA) perbankan syariah  

9. Ho5 : GROWTHDPK secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA) perbankan syariah  

10. Ha5  : GROWTHDPK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA) perbankan syariah 

Kriteria penerimaan dan penolakan akan dijelaskan melalui : 

• Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5 % (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha 

• Jika probabilitas (signifikansi) > 5 % (α) maka Ho diterima 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah perusahaan Bank Umum Syariah (BUS) yang 

memiliki periode tahun 2009-2011 dengan data triwulanan yang menggunakan metode 

purposive sampling sesuai pada kriteria yang dijelaskan pada Bab III. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari Bank Indonesia tahun 2011 bahwa jumlah bank umum syariah yang 

terdaftar adalah 11 bank. Dari 11 bank umum syariah tersebut terdapat 7 bank umum yang 

tidak memenuhi kriteria seperti laporan yang disajikan tidak lengkap sesuai dengan tahun 

periode penelitian. Oleh karena itu, jumlah perusahaan bank yang dapat memenuhi kriteria 

penelitian ini adalah 4 bank umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah 

Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah.  

4.2  Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Pengujian Asumsi Regresi Linear Klasik 

4.2.1.1 Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas adalah permasalahan yang dapat diabaikan jika derajat 

korelasinya tidak sempurna berdasarkan penjelasan teoritis ekonomi. Selama kolinearitas 

itu tidak sempurna, estimator OLS masih tetap BLUE meskipun salah satu atau lebih 

koefisien regresi parsial dalam regresi berganda bisa saja tidak signifikan secara statistik 

(Gujarati, 2009). Jadi dalam penelitian ini  peneliti hanya melakukan tes correlogram 
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untuk mengetahui nilai korelasi antar variabel independen, dan hasilnya korelasi antar 

variabel independen tidak ada yang bernilai 1 walaupun ada yang berkorelasi tinggi 

dengan derajat korelasi lebih dari 0,8. Dalam penelitian ini, gejala adanya 

multikolinearitas tidak dapat diatasi sehingga tidak dapat digunakan untuk memprediksi 

secara pasti pengaruh struktur pasar terhadap kinerja. 

4.2.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.1  Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

Sumber : Data E-Views yang diolah 

 

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan uji White Heteroscedasticity, 

maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang artinya tidak ada masalah 

heteroskedastisitas karena nilai prob. Chi-Square (0.0703) > α (0.05%) dengan degree of 

freedom/df=2 

4.2.1.3 Uji Autokorelasi  

Dengan tingkat keyakinan 95 persen (α= 0,05) diperoleh nilai dl = 1,4500 dan 

nilai du = 1,6231. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) 

sebesar 1,822743 yang kemudian dengan mengacu pada grafik pengambilan keputusan 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 2.244782     Prob. F(20,27) 0.0255 

Obs*R-squared 29.97387     Prob. Chi-Square(20) 0.0703 
Scaled explained SS 14.88405     Prob. Chi-Square(20) 0.7830 
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statistik d Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai DW 1,822, sehingga  Ho tidak dapat 

ditolak yang artinya model penelitian bebas autokorelasi. 

4.2.1.4 Uji Normalitas 

Tabel 4.2  Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber : Data E-Views yang diolah 

Dari hasil pengujian tersebut, nilai probability (0.591279 > α (0.05%) dengan 

tingkat keyakinan 95%, dapat disimpulkan bahwa model regresi terdistribusi normal. 

4.2.2 Estimasi Regresi Data Panel 

 Berdasarkan langkah-langkah regresi data panel yang telah dijelaskan pada Bab 

III yaitu setelah mengestimasi menggunakan fixed effect maka perlu dilakukan uji chow. 

Uji chow digunakan untuk menguji apakah data menggunakan model pooled (common) 

atau mengikuti model fixed effect. Jika Ho diterima maka pengujian hanya sampai pada uji 

chow dan model yang digunakan mengikuti model pooled (common), sedangkan jika Ho 

ditolak, maka model mengikuti fixed effect. 
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Series: Residuals
Sample 1 48
Observations 48

Mean      -2.68e-17
Median   0.001129
Maximum  0.012805
Minimum -0.012207
Std. Dev.   0.006403
Skewness  -0.088709
Kurtosis   2.297156

Jarque-Bera  1.050933
Probability  0.591279
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Uji chow digunakan untuk menentukan model apakah yang akan digunakan dalam 

penelitian (Pooled model atau Fixed model). Uji chow dilakukan setelah mengestimasi 

fixed effect terlebih dahulu. Pengujian yang dilakukan menggunakan Chow test terhadap 

hipotesis yaitu: 

Ho: model mengikuti Pooled (Common) 

Ha: model mengikuti Fixed Effect 

Tabel 4.3  Hasil Uji Chow 

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 11.799316 (3,39) 0.0000 

Cross-section Chi-square 31.001603 3 0.0000 

     
     

Sumber : Data E-Views yang diolah 

Berdasarkan hasil uji chow dengan menggunakan eviews versi 6.0 yang dilakukan 

untuk meneliti apakah model yang digunakan menggunakan pooled model atau fixed 

model, terlihat bahwa nilai statistik sebesar 31.001603 dengan nilai probabilitas cross 

section chi-square sebesar 0.0000, dimana nilai p-value < 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan menolak Ho. Dengan demikian dapat ditafsirkan model menggunakan Fixed 

effect. 

Selanjutnya penulis tidak melakukan uji Hausman untuk menuju ke langkah 

selanjutnya yaitu mengestimasi dengan random effect. Dikarenakan tidak dapat dalakukan 
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uji dengan random effect. Sehingga penelitian ini akan menggunakan pendekatan Fixed 

effect dengan tingkat kepercayaan 95%. 

4.2.3 Analisis Regresi Data Panel 

Analisis hubungan antara struktur pasar dengan tingkat profitabilitas pada 

dasarnya sebagai analisis untuk menguji hipotesis manakah yang terbukti dia antara 

hipotesis tradisional, hipotesis diferensiasi ataukah hipotesis efisiensi. Untuk tujuan 

tersebut dilakukanlah empat tahap regresi, yaitu: 

1. Untuk menguji apakah perbankan syariah di Indonesia mendukung traditional 

hypothesis, maka dilakukan pengontrolan terhadap variabel pangsa pasar, sehingga 

MS=0 dan  a1>0, dengan pengujian : 

Model 1 

ROAit = a0 + a1 CR3it + a2 FDRit + a3 ASSETit + a4 GROWTHDPKit + εit 

2. Untuk menguji apakah perbankan syariah di Indonesia mendukung differentiation 

hypothesis, maka dilakukan pengontrolan terhadap variabel konsentrasi, sehingga 

CR3=0 dan a1>0, dengan pengujian : 

Model 2 

ROAit = a0 + a1 MSit + a2 FDRit + a3 ASSETit + a4 GROWTHDPKit + εit 

3. Untuk menguji apakah perbankan Indonesia mendukung efficiency hypothesis, 

maka tidak dilakukan pengontrolan terhadap variabel struktural, di mana a1=0 dan 

a2=0, dengan pengujian : 

Model 3 

ROAit = a0 + a1 MSit + a2 CRit + a3 FDRit + a4 ASSETit + a5 GROWTHDPKit + εit 
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 Persamaan regresi data panel untuk model fixed effect yang menunjukkan 

hubungan yang terjadi antara struktur pasar dan profitabilitas pada industri perbankan 

syariah periode 2009 hingga 2011 dengan data triwulanan adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.4 

Hasil Regresi Data Panel Industri Perbankan Syariah 

M0DEL NILAI MS CR3 FDR ASSET GROW

THDP

K 

R² 

1 Koefisien -  

-0.015015 
 

 

0.023820 
 

 

-0.002186 
 

 

0.004736 
 

 

0.615536 

 

 
t statistik -  

-0.420148 
 

 

2.958479 
 

 

-0.525351 
 

 

0.929904 
 

2 Koefisien  

0.069501 
 

-  

0.030792 
 

 

0.000496 
 

 

0.006154 
 

 

0.632567 
 

t statistik  

1.427879 
 

-  

3.462853 
 

 

-0.000496 
 

 

1.227629 
 

3 Koefisien  

0.159547 
 

 

-0.093863 
 

 

0.034806 
 

 

-0.007205 
 

 

0.006127 
 

 

0.667438 
 

t statistik  

2.467127 
 

 

-2.022222 
 

 

3.957758 
 

 

-1.631738 
 

 

1.268621 
 

  

Sumber : Diolah dari Output Regresi dari eviews   

1. Model 1 (traditional hypothesis) 

ROA = 0.038552 - 0.0150015 CR3 + 0.023820 FDR - 0.002186 ASSET + 

0.0044736 GROWTHDP 

• Jika CR3 meningkat sebesar 1% akan menurunkan profitabilitas (ROA) 

sebesar 0.0150015 % dengan asumsi variabel lain konstan 
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• Jika FDR meningkat sebesar 1% akan meningkatkan profitabilitas (ROA) 

sebesar 0.023820% dengan asumsi variabel lain konstan 

• Jika ASSET meningkat sebesar 1% akan menurunkan profitabilitas (ROA) 

sebesar 0.002186 % dengan asumsi variabel lain konstan 

• Jika GROWTHDPK meningkat sebesar 1% akan meningkatkan profitabilitas 

(ROA) sebesar 0.0044736 % dengan asumsi variabel lain konstan 

2. Model 2 (differentiation hypothesis) 

 ROA = - 0.018868 + 0.069501 MS + 0.030792 FDR - 0.000496 ASSET + 0.006154 

GROWTHDPK 

• Jika MS meningkat sebesar 1% akan meningkatkan profitabilitas (ROA) 

sebesar 0.069501 % dengan asumsi variabel lain konstan 

• Jika FDR meningkat sebesar 1% akan meningkatkan profitabilitas (ROA) 

sebesar 0.030792 % dengan asumsi variabel lain konstan 

• Jika ASSET meningkat sebesar 1% akan menurunkan profitabilitas (ROA) 

sebesar 0.000496 % dengan asumsi variabel lain konstan 

• Jika GROWTHDPK meningkat sebesar 1% akan meningkatkan profitabilitas 

(ROA) sebesar 0.006154 % dengan asumsi variabel lain konstan 

3. Model 3 (efficiency hypothesis) 

 ROA = 0.133504 + 0.159547 MS - 0.093863 CR3 + 0.034806 FDR - 0.007205 

 ASSET + 0.006127 GROWTHDPK 
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• Jika MS meningkat sebesar 1% akan meningkatkan profitabilitas (ROA) 

sebesar 0.159547 % dengan asumsi variabel lain konstan 

• Jika CR3 meningkat sebesar 1% akan menurunkan profitabilitas (ROA) 

sebesar 0.093863 % dengan asumsi variabel lain konstan 

• Jika FDR meningkat sebesar 1% akan meningkatkan profitabilitas (ROA) 

sebesar 0.034806 % dengan asumsi variabel lain konstan 

• Jika ASSET meningkat sebesar 1% akan menurunkan profitabilitas (ROA) 

sebesar 0.007205 % dengan asumsi variabel lain konstan 

• Jika GROWTHDPK meningkat sebesar 1% akan meningkatkan profitabilitas 

(ROA) sebesar 0.006127 % dengan asumsi variabel lain konstan 

4.2.5 Koefisien Determinasi 

 Persentase pengaruh dari variabel struktural (market share dan consentration) 

serata variabel kontrol (FDR, ASSET dan GROWTHDPK) terhadap variabel terikat (ROA) 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

  Hasil Determinasi 

  
  

R-squared 0.667438 

Adjusted R-squared 0.599221 

 Sumber : Data E-Views yang diolah 
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Dari hasil pengujian regresi data panel didapat nilai R Square sebesar 0.667438 

dan nilai adjusted R-Square sebesar 0.599221. Artinya  seluruh variabel struktur dalam 

penelitian yang terdiri dari market share (MS) dan consentration (CR3) serta variabel 

kontrol yang terdiri dari finance to deposit ratio (FDR), ASSET, dan GROWTHDPK hanya 

mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat yaitu retun on asset (ROA) sebesar 

66.7438%. Sedangkan sisanya sebesar 33.2652% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar 

variabel penelitian yaitu dari variabel kontrol lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian 

ini. 

4.2.5 Pembuktian Hipotesis 

4.2.5.1 Uji T (Pengujian Parsial) 

Uji t digunakan untuk menguji hipotesa secara parsial untuk melihat signifikansi 

dari masing-masing variabel dalam model persamaan. Pengujian yang dilakukan 

menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Sehingga apabila angka probabilitas yang 

dihasilkan dari t statistik lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima yang berarti variabel tidak 

signifikan mempengaruhi model. Sedangka apabila angka probabilitas yang dihasilkan dari t 

statistik kurang dari 0.05 maka variabel signifikan dalam mempengaruhi persamaan. 

1. Variabel Struktural 

a. CR3 (Concentration) 

Dari hasil estimasi t hitung, variabel CR3 baik pada model (1) dan (3) juga 

memiliki angka probabilitas lebih dari 0.05 yaitu 0.6766 dan 0.0501, sehingga 
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konsentrasi secara individu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas perbankan syariah 

b. MS (Market Share) 

Dari hasil estimasi t hitung, variabel MS secara individu memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas pada model (3) yaitu dengan angka probabilitas 

lebih dari 0.05 yaitu 0.0181 setelah sebelumnya pada persamaan (b) pangsa pasar 

tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai probabilitas di 

atas 0.05 yaitu 0.1611 

2. Variabel Kontrol 

a. Dari hasil estimasi t hitung, variabel FDR pada semua model memiliki nilai 

probabilitas kurang dari 0.05, yaitu 0.0052 (model 1), 0.0013 (model 2), dan 

0.0003 (model 3). Oleh karena itu, FDR secara individu memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas 

b. Dari hasil estimasi t hitung, variabel ASSET pada semua persamaan memiliki 

nilai probabilitas lebih dari 0.05, yaitu 0.6022 (model 1), 0.8705 (model 2), dan 

0.1108 (model 3). Oleh karena itu, ASSET secara individu tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas 

c. Dari hasil estimasi t hitung, variabel GROWTHDPK pada semua persamaan 

memiliki nilai probabilitas lebih dari 0.05, yaitu 0.3580 (model 1), 0.2268 (model 

2), dan 0.2121 (model 3). Oleh karena itu, GROWTHDPK secara individu tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas  
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4.2.5.2 Analisis Variabel Struktural (Market Share dan Consentration) terhadap 

Profitabilitas (Return On Asset/ROA) 

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.4 untuk model (1) di mana ketika hanya 

variabel konsentrasi yang menjadi variabel structural, sehingga pengaruh variabel CR3 

terhadap profitabilitas perbankan syariah diperoleh dari nilai koefisien regresi yang bernilai 

negatif 0.0150015 dengan nilai probabilitas CR3 sebesar 0.615536 dimana nilai tersebut 

lebih dari 0.05, sehingga konsentrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan 

memiliki nilai negatif dalam industri perbankan syariah. Keputusan yang dapat diambil 

adalah Concentration (CR3) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap profitabilitas perbankan syariah dengan tingkat kepercayaan 95%. Karena dengan 

nilai konsentrasi yang negatif atau kecil berarti profitabilitas juga cenderung akan kecil. 

Namun konsentrasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan, hal ini berarti pengaruh 

konsentrasi terhadap profitabilitas adalah lemah. Oleh karena itu, maka tidak sesuai dengan 

tradisional hypothesis. 

Sedangkan pada Model (2) variabel MS yang menjadi variabel struktural, 

pengaruh variabel MS terhadap profitabilitas perbankan syariah diperoleh dari nilai 

koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0.069501 dengan nilai probabilitas MS sebesar  

0.632567 > 0.05, sehingga pangsa pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

dan memiliki nilai positif dalam industri perbankan syariah. Keputusan yang dapat diambil 

adalah Market Share (MS) secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

profitabilitas perbankan syariah dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal tersebut 

membuktikan bahwa sesuai dengan differentiation hypothesis, di mana pangsa pasar menjadi 
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proksi kekuasaan pasar dari hasil diferensiasi produk. Dengan pangsa pasar yang besar maka 

perbankan syariah mampu meningkatkan profitabilitasnya dengan menetapkankan harga 

yang yang lebih tinggi atas diferensiasi produk yang dilakukan. Dengan melakukan 

diferensiasi produk, maka bank syariah akan dapat meningkatkan pangsa pasarnya. Namun 

pangsa pasar memiliki pengaruh yang tidak signifikan, hal ini berarti pangsa pasar 

perbankan syariah relatif tidak besar. 

Namun model (1) dan (2) belum bisa valid jika belum dilanjutkan dengan model 

(3).  Dari model (3) maka akan diketahui proksi mana yang lebih tepat untuk membuktikan 

hubungan antara struktur pasar terhadap profitabilitas, lebih cenderung dipengaruhi 

konsentrasi, pangsa pasar atau dari efisiensi yang dilakukan. Oleh karena itu, dari persamaan 

tersebut CR3 tetap berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini 

memperkuat adanya penolakan terhadap tradisional hypothesis. Sedangkan  MS tetap 

berpengaruh positif dan menjadi menjadi signifikan pengaruhnya terhadap profitabilitas. Hal 

ini membuktikan bahwa hubungan struktur dan profitabilitas dalam penelitian ini 

mendukung differentiation hypothesis. Selanjutnya penelitian ini juga menolak efficiency 

hypothesis, karena jika variabel tersebut merupakan proksi dari efisiensi, maka baik pangsa 

pasar maupun konsentrasi harus tidak signifikan dalam mempengaruhi profitabilitas 

perbankan syariah. Namun dalam penelitian ini terbantahkan oleh hasil pangsa pasar yang 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. 

Dari hasil regresi, di mana pangsa pasar berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa industri perbankan syariah 

mendukung differentiation hypothesis, dan pangsa pasar menjadi proksi dari kekuasaan 
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pasar hasil dari diferensiasi produk. Sedangkan bank syariah tidak mendukung tradisional 

hypothesis karena berdasarkan variabel konsentrasi memiliki koefisien yang negatif dalam 

mempengaruhi profitabilitas serta tidak sesuai dengan teori atas persamaan tradisional 

hypothesis. Di samping itu bank syariah juga menolak efficiency hypothesis, karena dalam 

industri perbankan syariah konsentrasi memiliki nilai koefisien yang negatif dalam 

hubungannya dengan profitabilitas. Dengan demikian, perbankan syariah mampu 

meningkatkan profitabilitasnya dengan melakukan diferensiasi produk sehingga bank 

syariah juga akan mampu meningkatkan pangsa pasarnya. 

4.2.5.3 Variabel Kontrol Lain yang Mempengaruhi Profitabilitas  

1. FDR (Finance to Deposit Ratio)  

FDR merupakan ukuran seberapa besar pembiayaan yang mampu diberikan 

oleh bank dengan perolehan dana pihak ketiga yang dimiliki. Nilai FDR dijadikan 

sebagai tolok ukur dalam melihat seberapa bagus fungsi perbankan sebagai 

intermediasi di antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana. 

FDR yang tinggi berarti fungsi intermediasi bank semakin bagus. Jumlah FDR pada 

perbankan syariah relatif besar, karena bank syariah memiliki keterbatasan dalam 

menyalurkan dananya. Hal ini yang menyebabkan nilai FDR besar sehingga akan 

meningkatkan pendapatan, yang diperoleh dari bonus maupun bagi hasil. Sehingga 

nilai pendapatan besar akan meningkatkan profitabilitas perbankan syariah. 

Berdasarkan ketiga persamaan yang ada, terbukti bahwa FDR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. 
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2. ASSET 

Berdasarkan persamaan yang ada, nilai asset selalu memiliki koefisien yang 

negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Total asset merupakan selisih antara modal 

yang dimiliki bank dengan biaya yang dikeluarkannya. Asset memiliki hubungan yang 

terbalik dengan ROA, di mana ROA diukur dari profit terhadap rata-rata asset yang 

dimiliki. Oleh karena itu, ketika nilai asset meningkat maka nilai ROA justru akan 

turun. Di mana hal ini sesuai dengan penelitian Smirlock, hubungan antara asset dan 

ROA selalu negatif. Asset dimasukkan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini 

karena untuk mengukur kemampuan bank dalam melakukan diversifikasi produk 

khususnya untuk penyaluran dana.  Dengan melakukan diversifikasi produk, risiko 

yang dimiliki bank akan turun atau rendah, dan risiko yang rendah akan menyebabkab 

nilai profit yang dihasilkan ikut rendah sesuai dengan prinsip “High Risk High Return”. 

Oleh sebab itu, maka hubungan antara asset dan profitabilitas adalah cenderung negatif 

dan tidak signifikan. Nilai asset yang tidak signifikan kemungkinan besar dikarenakan 

nilai asset untuk perbankan syariah relatif tidak terlalu besar. 

3. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (GROWTHDPK) 

Pertumbuhan dana pihak ketiga merupakan ukuran dalam melihat peningkatan 

dana pihak ketiga dari tahun ke tahun untuk memprediksi kemampuan bank dalam 

menghasilkan profitnya. Dari semua persamaan yang ada pertumbuhan dana pihak 

ketiga memiliki koefisien positif, yang berarti pertumbuhan dana pihak ketiga memiliki 

hubungan yang positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini 

dikarenakan pertumbuhan dana pihak ketiga dari tahun ke tahun mengalami 
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peningkatan. Ini membuktikan bahwa, ketika DPK meningkat dalam industri 

perbankan syariah, maka hal ini berhubungan dengan peningkatan pangsa pasar  untuk 

4 bank terbesar. Selain itu, pertumbuhan DPK menunjukkan kesempatan bank untuk 

dapat meningkatkan profitnya lebih besar. Sehingga bila pertumbuhan DPK 

meningkat, maka profit bank pun akan meningkat walaupun tidak signifikan 

pengaruhnya. 

4.3   Implikasi Manajerial 

 Pada penelitian ini digunakan variabel bebas yaitu pangsa pasar (Market 

Share/MS) dan konsentrasi (Concentration/CR3) yang merupakan variabel struktural 

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap profitabilitas yang diukur dengan Return On 

Asset (ROA). Pemilihan variabel MS dan CR3 di dalam penelitian dikarenakan kedua 

variabel tersebut merupakan komponen utama dalam analisis menggunakan model 

structure-conduct-performance (SCP), Smirlock (1985).  

Sedangkan untuk memperkuat hasil penelitian digunakan juga beberapa variabel 

kontrol, yaitu Finance to deposit Ratio (FDR), ASSET, dan pertumbuhan dana pihak 

ketiga (GROWTHDPK). Variabel FDR merupakan variabel yang dapat digunakan untuk 

melihat seberapa bagus kinerja perbankan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi. 

Menurut Amalia (2007), perbankan syariah memiliki keterbatasan dalam menyalurkan 

dananya, sehingga hal ini akan memberikan pengaruh terhadap nilai profitabilitas yang 

dicapai. Selanjutnya variabel ASSET merupakan variabel yang digunakan untuk 

memperhitungkan selisih antara biaya yang dikeluarkan dengan modal yang dimiliki. 

Dengan nilai asset yang besar maka bank syariah dapat menggunakannya untuk 
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membiayai aktivitas operasional bank sehari-hari dan hal ini akan mempengaruhi 

pencapaian profitabilitas. Namun di sisi lain dengan nilai asset yang besar maka perolehan 

profitabilitas (ROA) yang akan dicapai juga akan berpengaruh yaitu nilai profitabilitas 

menjadi turun karena antara asset dan ROA memiliki hubungan yang berkebalikan. 

Sehingga asset akan memberikan pengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah. 

Sedangkan variabel GROWTHDPK merupakan variabel yang digunakan untuk 

memprediksi pertumbuhan dana pihak ketiga yang akan diperoleh, di mana pertumbuhan 

dana pihak ketiga diharapkan dapat memberikan kesempatan pada setiap bank syariah 

dalam meningkatkan profitabilitasnya. 

 Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh struktur pasar 

terhadap profitabilitas pada perbankan syariah, yang selanjutnya dapat mengetahui 

perilaku mana yang lebih cocok digunakan dalam meningkatkan kinerjanya. Karena 

kinerja menjadi tolok ukur suatu bank dalam menentukan kelanjutan usahanya dan 

kesuksesan di masa yang akan datang.  

 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari variabel struktural, yaitu pangsa 

pasar yang memiliki arah yang positif terhadap profitabilitas dan berpengaruh signifikan. 

Karena pangsa pasar dianggap mampu menjadi faktor yang memiliki pengaruh kuat 

terhadap profitabilitas perbankan syariah. Sedangkan variabel struktural untuk konsentrasi 

tidak mampu memberikan pengaruh terhadap profitabilitas, karena dari hasil penelitian 

konsentrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Di samping itu ketika 

dilakukan pengujian terhadap konsentrasi dan pangsa pasar tanpa adanya pengontrolan di 

kedua variabel, salah satunya ada yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 
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perbankan syariah, sehingga menolak efficiency hypothesis. Dengan demikian maka 

penelitian ini mendukung differentiation hypothesis, di mana konsentrasi yang 

berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah. Sehingga bank syariah dapat 

melakukan diferensiasi produk yang bagus dan berbeda dari pesaingnya guna 

meningkatkan kinerjanya dan profitabilitas yang didapat akan meningkat. 

Sedangkan untuk hasil variable kontrol, niali FDR juga selalu memiliki arah yang 

positif dan signifikan. Oleh karena itu, bank Syariah dapat tetap mempertahankan nilai 

FDR yang cukup tinggi. Dengan demikian bank syariah sebagai lembaga keuangan 

memiliki peran yang bagus sebagai lembaga intermediasi.  

Namun dalam penelitian ini terjadi masalah multikolinearitas yang tidak dapat 

disembuhkan atau dilakukan perbaikan, dan dari hasil penelitian ini hanya sebatas dapat 

meminimalkan bias yang ada bukan untuk menghilangkannya. Oleh karena itu, penelitian 

ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi secara akurat. Selain itu, penelitian ini juga 

tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan, namun hanya sebatas 

untuk mendeskripsikan secara umum.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

  Berdasarkan analisis data dan pembahasan terhadap industri perbankan syariah di 

Indonesia pada periode 2009-2011 dengan data triwulanan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Konsentrasi dibuktikan memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan 

terhadap perbankan syariah. Oleh karena itu,  perbankan syariah menolak traditional 

hypothesis. 

2. Pangsa pasar dibuktikan memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan 

terhadap profitabilitas, sehingga sesuai dengan differentiation hypothesis. 

3. Pangsa pasar dan konsentrasi yang duji untuk keduanya dalam satu model, maka 

konsentrasi tetap berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap profitabilitas 

sehingga tidak mendukung traditional hypothesis. Sedangkan untuk pangsa pasar 

menjadi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sehingga penelitian ini 

mendukung differentiation hypothesis dan menolak efficient structure hypothesis. 

Dengan demikian, perbankan syariah mampu meningkatkan profitabilitasnya dengan 

melakukan diferensiasi produk sesuai hasil yang mendukung penelitian ini, sehingga 

bank syariah juga akan mampu meningkatkan pangsa pasarnya. 
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4. Dari ketiga variabel kontol yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Finance to 

Deposit Ratio (FDR), ASSET, pertumbuhan dana pihak ketiga (GROWTHDPK) 

maka dapat disimpulkan bahwa hanya variabel FDR yang memiliki hubungan positif 

dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Sedangkan GROWTHDPK 

memiliki hubungan yang juga positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas. 

Untuk ASSET hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas 

perbankan syariah. Nilai FDR cenderung tinggi, karena bank syariah memiliki 

keterbatasan dalam menyalurkan dananya hanya pada sektor riil dan tidak boleh 

untuk kegiatan spekulasi. Sehingga apabila dana yang dimiliki bank syariah  masih 

lebih setelah semua sektor riil sudah terpenuhi maka dana tersebut hanya bisa 

didiamkan saja dan menganggur. Hal ini yang menyebabkan nilai FDR besar 

sehingga akan meningkatkan pendapatan, baik yang diperoleh dari bonus maupun 

bagi hasil. Sehingga nilai pendapatan yang besar akan meningkatkan profitabilitas 

perbankan syariah. Selanjutnya, GROWTHDPK yang meningkat, maka hal ini 

berhubungan dengan peningkatan pangsa pasar  untuk 4 bank terbesar. Selain itu, 

pertumbuhan DPK menunjukkan kesempatan bank untuk dapat meningkatkan 

profitnya lebih besar. Sehingga bila pertumbuhan DPK meningkat, maka profit bank 

pun akan meningkat walaupun tidak signifikan pengaruhnya. Sedangkan asset 

memiliki hubungan yang terbalik dengan ROA, di mana ROA diukur dari profit 

terhadap rata-rata asset yang dimiliki. Sehingga ketika nilai asset meningkat maka 

nilai ROA justru akan turun. Di mana hal ini sesuai dengan penelitian Smirlock, 

hubungan antara asset dan ROA selalu negatif. 
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5. Penelitian ini mengandung masalah multikolinearitas pada uji asumsi klasik dan 

tidak dapat dilakukan perbaikan. Sehingga penelitian ini tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi hasil dan acuan untuk pembuat kebijakan perbanakn. Namun hany 

asebatas mendeskripsikan hasil secara umum. 

5.2  Saran 

  Setelah melakukan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang 

ditujukan untuk penelitian selanjutnya dikarenakan penelitian ini masih memiliki 

keterbatasan-keterbatasan. Adapun saran yang dapat diberikan antara lain : 

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan industri perbankan konvensional ataupun 

industri lain selain industri perbankan seperti industri manufaktur, industri otomotif 

maupun industri lain untuk dapat melihat perbedaan hasil penelitian pada sektor non 

perbankan dan juga agar diperoleh data yang banyak 

2. Pada penelitian ini, industri perbankan syariah mendukung differentiation hypothesis 

di mana pangsa pasar memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas perbankan syariah. Maka, salah satu strategi yang dapat mendukung 

kinerja dari perbankan syariah adalah dengan menambah jenis produk yang ada yang 

berbeda dari bank syariah lainnya seperti dengan menambah penggunaan jumlah akad. 

Karena jumlah ajad yangdimiliki oleh bank syariah untuk saat ini sudah ada 67 jenis, 

dan hanya sekitar 10 akad yang baru digunakan. Oleh karena itu, ketika strategi untuk 

melakukan diferensiasi produk bisa memberikan manfaat yang bagus, maka 

profitabilitas juga diharapkan akan ikut meningkat. Selain melakukan diferensiasi 
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produk, bank syariah juga sebaiknya tetap memberikan pelayanan dan fasilitas yang 

bagus dan memadai guna meningkatkan kepuasan dan loyalitas para nasabahnya. 

Misalnya dengan menambah dan memperbaiki layanan ATM, sms dan internet 

banking, dan fasilitas-fasilitas lain yang mendukung operasional kinerjanya. Hal ini 

akan berdampak baik untuk peningkatan profitabilitas. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel yang diteliti, baik periode 

waktu maupun jumlah objek yang digunkan.  

4. Selain itu, mengingat juga penelitian ini mengandung masalah multikolinearitas dan 

tidak dapat diatasi, sehingga tidak dapat digunakan untuk memprediksi secara pasti 

pengaruh struktur pasar terhadap kinerja. Sehingga penelitian ini tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi secara akurat. Selain itu, penelitian ini juga tidak dapat 

digunakan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan, namun hanya sebatas untuk 

mendeskripsikan secara umum. Namun penelitian ini tetap diharapkan bisa 

memberikan referensi yang berguna untuk penelitian yang lebih baik lagi. 
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN I 

DATA SAMPEL INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH 

Objek 
Penelitian ROA MS CR3 FDR 

ASSET 
(Ln) GROWTHDPK 

BMI-Maret 
2009 

0.02760 0.28456 0.75827 0.98440 16.41027 0.07451 

BMI-Juni 
2009 

0.01830 0.29404 0.75565 0.90270 16.51147 0.14369 

BMI-Sept 
2009 

0.00530 0.26834 0.71850 0.92930 16.50657 -0.01633 

BMI-Des 
2009 

0.00450 0.24146 0.69516 0.85820 16.59210 0.03643 

BMI-Maret 
2010 

0.01480 0.21574 0.67994 0.99470 16.51210 -0.09729 

BMI-Juni 
2010 

0.01070 0.21273 0.67605 1.03710 16.55061 0.08438 

BMI-Sept 
2010 

0.00810 0.21681 0.66007 0.99680 16.69051 0.12154 

BMI-Des 
2010 

0.01360 0.24428 0.67463 0.91520 16.88089 0.34047 

BMI-Maret 
2011 

0.01380 0.23325 0.68145 0.95820 16.88859 0.00026 

BMI-Juni 
2011 

0.01740 0.23825 0.66798 0.95710 16.98089 0.11597 

BMI-Sept 
2011 

0.01550 0.23010 0.65978 0.92450 17.05797 0.08489 

BMI-Des 
2011 

0.01520 0.25236 0.66013 0.85180 17.29612 0.29489 

BSM-Maret 
2009 

0.02080 0.40371 0.75827 0.86850 16.68933 0.03703 

BSM-Juni 
2009 

0.02000 0.38574 0.75565 0.87030 16.74318 0.05753 

BSM-Sept 
2009 

0.02110 0.37142 0.71850 0.87930 16.78036 0.03784 

BSM-Des 
2009 

0.02230 0.37818 0.69516 0.83070 16.90821 0.17281 

BSM-Maret 
2010 

0.02040 0.39548 0.67994 0.83930 16.98571 0.05653 
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BSM-Juni 
2010 

0.02220 0.39760 0.67605 0.85160 17.08831 0.10562 

BSM-Sept 
2010 

0.02300 0.38434 0.66007 0.86310 17.14964 0.06375 

BSM-Des 
2010 

0.02210 0.37720 0.67463 0.82540 17.29619 0.16762 

BSM-Maret 
2011 

0.02220 0.40021 0.68145 0.84060 17.40648 0.11144 

BSM-Juni 
2011 

0.02120 0.38551 0.66798 0.88520 17.45970 0.05244 

BSM-Sept 
2011 

0.02030 0.38692 0.65978 0.89860 17.58854 0.12741 

BSM-Des 
2011 

0.01950 0.36506 0.66013 0.86030 17.70061 0.11396 

Bank Mega 
Syariah -
Maret 2009 

0.00620 0.07000 0.75827 0.90230 15.01591 0.01382 

Bank Mega 
Syariah -Juni 
2009 

0.01560 0.07587 0.75565 0.85200 15.10821 0.19971 

Bank Mega 
Syariah -
Sept 2009 

0.02080 0.07874 0.71850 0.82250 15.20673 0.11855 

Bank Mega 
Syariah -Des 
2009 

0.02220 0.07552 0.69516 0.81390 15.29301 0.10470 

Bank Mega 
Syariah -
Maret 2010 

0.03180 0.06872 0.67994 0.92430 15.28928 -0.08065 

Bank Mega 
Syariah -Juni 
2010 

0.02980 0.06572 0.67605 0.86680 15.31400 0.05177 

Bank Mega 
Syariah -
Sept 2010 

0.02470 0.05893 0.66007 0.89110 15.30974 -0.01329 

Bank Mega 
Syariah -Des 
2010 

0.01900 0.05315 0.67463 0.78170 15.34974 0.07297 

Bank Mega 
Syariah-
Maret 2011 

0.01770 0.04798 0.68145 0.79200 15.27299 -0.05425 

Bank Mega 
Syariah-Juni 
2011 

0.01870 0.04422 0.66798 0.81480 15.31685 0.00697 

Bank Mega 
Syariah-Sept 

0.01650 0.04276 0.65978 0.83000 15.38155 0.08625 
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2011 
Bank Mega 
Syariah-Des 
2011 

0.01580 0.04270 0.66013 0.83080 15.53214 0.17896 

BRI Syariah-
Maret 2009 

0.03110 0.01566 0.75827 1.65690 14.22948 0.04824 

BRI Syariah -
Juni 2009 

0.02140 0.01714 0.75565 1.83250 14.31128 0.21158 

BRI Syariah -
Sept 2009 

0.01890 0.03370 0.71850 1.20180 14.72152 1.11955 

BRI Syariah -
Des 2009 

0.00530 0.04115 0.69516 1.20980 14.97188 0.40634 

BRI Syariah -
Maret 2010 

0.01120 0.05710 0.67994 1.08380 15.18407 0.40180 

BRI Syariah -
Juni 2010 

0.00970 0.06327 0.67605 0.91230 15.39390 0.21853 

BRI Syariah -
Sept 2010 

0.00240 0.07606 0.66007 1.02170 15.61945 0.32300 

BRI Syariah -
Des 2010 

0.00350 0.07579 0.67463 0.95820 15.74069 0.18551 

BRI Syariah -
Maret 2011 

0.00230 0.07483 0.68145 0.97440 15.79468 0.03427 

BRI Syariah -
Juni 2011 

0.00200 0.07559 0.66798 0.93340 15.85753 0.10361 

BRI Syariah -
Sept 2011 

0.00400 0.08562 0.65978 0.95580 16.07014 0.27245 

BRI Syariah -
Des 2011 

0.00200 0.08583 0.66013 0.90550 16.23150 0.18355 
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LAMPIRAN II 

UJI NORMALITAS 

 

LAMPIRAN III 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 
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Mean      -2.68e-17
Median   0.001129
Maximum  0.012805
Minimum -0.012207
Std. Dev.   0.006403
Skewness  -0.088709
Kurtosis   2.297156

Jarque-Bera  1.050933
Probability  0.591279
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LAMPIRAN IV 

UJI MULTIKOLINEARITAS 

 
  Correlation    

 MS CR3 FDR ASSET GROWTHDPK 

MS  1.000000  0.018582 -0.340047  0.902207 -0.219861 

CR3  0.018582  1.000000  0.376547 -0.316446  0.015320 

FDR -0.340047  0.376547  1.000000 -0.469747  0.279963 

ASSET  0.902207 -0.316446 -0.469747  1.000000 -0.221317 

GROWTHDPK -0.219861  0.015320  0.279963 -0.221317  1.000000 

 

 

LAMPIRAN V 

UJI AUTOKORELASI 

 
     
     R-squared 0.284402     Mean dependent var -2.68E-17 

Adjusted R-squared 0.159172     S.D. dependent var 0.006403 
S.E. of regression 0.005871     Akaike info criterion -7.286527 
Sum squared resid 0.001379     Schwarz criterion -6.974660 
Log likelihood 182.8766     Hannan-Quinn criter. -7.168672 
F-statistic 2.271038     Durbin-Watson stat 1.822743 
Prob(F-statistic) 0.048005    

     
      

Dengan tingkat keyakinan 95 persen (α= 0,05) diperoleh nilai dl = 1,4500 dan nilai du = 1,6231. 

Dengan nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,822743  

Heteroskedasticity Test: White  

     

     F-statistic 2.244782     Prob. F(20,27) 0.0255 
Obs*R-squared 29.97387     Prob. Chi-Square(20) 0.0703 
Scaled explained SS 14.88405     Prob. Chi-Square(20) 0.7830 
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LAMPIRAN VI 

HASIL UJI CHOW 

 
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 11.799316 (3,39) 0.0000 

Cross-section Chi-square 31.001603 3 0.0000 

     
      

LAMPIRAN VII 

HASIL REGRESI INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH  

PERSAMAAN (a) TRADITIONAL HYPOTHESIS 

 
 
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/18/12   Time: 13:15   
Sample: 2009Q1 2011Q4   
Periods included: 12   
Cross-sections included: 4   
Total panel (balanced) observations: 48  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.038552 0.090534 0.425833 0.6725 

CR3 -0.015015 0.035736 -0.420148 0.6766 
FDR 0.023820 0.008052 2.958479 0.0052 

ASSET -0.002186 0.004161 -0.525351 0.6022 
GROWTHDPK 0.004736 0.005092 0.929904 0.3580 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.615536     Mean dependent var 0.016094 

Adjusted R-squared 0.548254     S.D. dependent var 0.008039 
S.E. of regression 0.005403     Akaike info criterion -7.452731 
Sum squared resid 0.001168     Schwarz criterion -7.140865 
Log likelihood 186.8656     Hannan-Quinn criter. -7.334876 
F-statistic 9.148697     Durbin-Watson stat 1.148549 
Prob(F-statistic) 0.000001    
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LAMPIRAN VIII 

HASIL REGRESI INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH  

PERSAMAAN (b) DIFFERENTIATION HYPOTHESIS 

 
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/18/12   Time: 13:30   
Sample: 2009Q1 2011Q4   
Periods included: 12   
Cross-sections included: 4   
Total panel (balanced) observations: 48  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.018868 0.057558 -0.327812 0.7448 

MS 0.069501 0.048675 1.427879 0.1611 
FDR 0.030792 0.008892 3.462853 0.0013 

ASSET -0.000496 0.003024 -0.164080 0.8705 
GROWTHDPK 0.006154 0.005013 1.227629 0.2268 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.632567     Mean dependent var 0.016094 

Adjusted R-squared 0.568267     S.D. dependent var 0.008039 
S.E. of regression 0.005282     Akaike info criterion -7.498042 
Sum squared resid 0.001116     Schwarz criterion -7.186176 
Log likelihood 187.9530     Hannan-Quinn criter. -7.380187 
F-statistic 9.837645     Durbin-Watson stat 1.278741 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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LAMPIRAN IX 

HASIL REGRESI INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH  

PERSAMAAN (c) EFFICIENT STRUCTURE HYPOTHESIS 

 
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/18/12   Time: 13:37   
Sample: 2009Q1 2011Q4   
Periods included: 12   
Cross-sections included: 4   
Total panel (balanced) observations: 48  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.133504 0.093557 1.426983 0.1615 

MS 0.159547 0.064669 2.467127 0.0181 
CR3 -0.093863 0.046416 -2.022222 0.0501 
FDR 0.034806 0.008794 3.957758 0.0003 

ASSET -0.007205 0.004415 -1.631738 0.1108 
GROWTHDPK 0.006127 0.004830 1.268621 0.2121 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.667438     Mean dependent var 0.016094 

Adjusted R-squared 0.599221     S.D. dependent var 0.008039 
S.E. of regression 0.005089     Akaike info criterion -7.556091 
Sum squared resid 0.001010     Schwarz criterion -7.205241 
Log likelihood 190.3462     Hannan-Quinn criter. -7.423504 
F-statistic 9.783943     Durbin-Watson stat 1.591921 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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