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ABSTRACT

Nowadays, the number of sharia banks in Indonesia have increased. Sharia Banks
emerged as an alternative for the community in conducting financial transactions.
Sharia banks performance can be seen from its ability to distribute the profit sharing to
its customers. The higher customers profit sharing means that sharia banks can provide
benefits to its customers. The research aims to identify factors that influence the
distribution of customers profit sharing in Bank Syariah Mandiri.
The research method used in this study is multiple regression analysis. This analysis
is used to determine the influence of independent variables to the dependent variable.
The independent variables in this study are represented by third party funds, financing to
deposit ratio, and the effective rate of income, while the dependent variable is reflected
by the distribution of customers profit sharing. This research uses test of normality and
multiple regression analysis. Hypothesis testing using t-test and F-test with a
significance level of 5%.
Results from the study shows that third party funds, financing to deposit ratio, and the
effective rate of income partially affect the distribution of customers profit sharing. The
greater the third party funds collected, the greater the opportunity to distribute sharia
banks financing. Therefore, the revenue of sharia banks will also increase. Sharia banks
income improvement affect to the customers profit sharing enhancement.

Keywords: Customers profit sharing, third party funds, financing to deposit ratio,
effective rate of income
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perbankan nasional saat ini mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat.
Banyaknya bank-bank yang berdiri di Indonesia memudahkan masyarakat dalam
memobilisasikan dana untuk berbagai tujuan. Dahulu sektor perbankan hanya bertindak
sebagai fasilitator kegiatan pemerintah dan beberapa perusahaan besar, namun pada saat
ini peran perbankan sangat penting karena sangat mendominasi pada sektor keuangan
negara dan juga mampu menjadi alat pengendali jumlah uang beredar.
Sektor perbankan di Indonesia menerapkan dual banking system atau sistem
perbankan ganda yaitu, sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.
Penerapan dual banking system dimaksudkan untuk menghadirkan alternatif jasa
perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat. Sistem perbankan konvensional
dan perbankan syariah secara sinergis mendorong mobilisasi dana masyarakat lebih luas
untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.
Perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia saat ini, diawali dengan
berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Bank Muamalat Indonesia (BMI)
sebagai bank syariah pertama dan menjadi perintis bagi tumbuhnya bank syariah lainnya
telah lebih dahulu menerapkan sistem syariah ditengah menjamurnya bank konvensional.
BMI tidak terhindar dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, dimana banyak
bank yang tidak mampu bertahan dalam kondisi tersebut dan akhirnya dilikuidasi.
Walaupun terkena imbas krisis moneter yang mengakibatkan ekuitasnya tersisa hanya
sepertiga dari modal awal, BMI mampu membuktikan bahwa bank syariah mampu
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bertahan terhadap kondisi krisis moneter. Periode tahun 1999-2002, BMI dapat bangkit
kembali dan mampu menghasilkan laba.
Perbankan syariah pasca krisis moneter mulai menunjukkan perkembangan, salah
satunya dengan pemberian izin kepada bank konvensional untuk membuka kantor
cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi
bank syariah. Data statistik Bank Indonesia pada tabel 1.1 menunjukkan perkembangan
jaringan kantor bank syariah yang tersebar di Indonesia.
Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah
2005

2006

2007

2008

Mar-09 Jun-09 Sep-09 Des-09 Feb-10 Mar-10

Bank Umum Syariah
Jumlah Bank

3

3

3

5

5

5

5

6

7

8

304

349

401

581

635

643

660

711

852

934

19

20

26

27

26

25

24

25

25

25

154

183

196

241

253

256

264

287

294

299

Jumlah BPRS

92

105

114

131

133

133

137

138

142

143

Jumlah Kantor

92

105

185

202

208

208

220

225

265

266

Total Kantor

550

637

782

1024

1096

1107

1144

1223

1411

1499

Jumlah Kantor
Unit Usaha Syariah
Jumlah UUS
Jumlah Kantor
Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Maret 2010, Bank Indonesia

Dalam kurun waktu 5 tahun, jumlah bank syariah di Indonesia meningkat 5 bank
syariah dari tahun 2005 menjadi 8 bank syariah per Maret 2010. Jumlah Unit Usaha
Syariah (UUS) sampai dengan tahun 2008 meningkat sebanyak 8 unit menjadi 27 unit.
Data Bank Indonesia per Maret 2010 menunjukkan bahwa jumlah Unit Usaha Syariah
mengalami penurunan menjadi 25 unit. Hal ini disebabkan karena adanya konversi
beberapa Unit Usaha Syariah menjadi bank syariah.
Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan bank di Indonesia memiliki
peranan yang sama seperti bank konvensional pada umumnya, yaitu sebagai penghimpun
dana, penyalur dana, serta penyedia jasa keuangan lainnya. Hal yang membedakan antara
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bank syariah dan bank konvensional terletak pada penerapan prinsip operasional. Bank
konvensional menerapkan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan prinsip
bagi hasil (profit and loss sharing). Prinsip bagi hasil pada bank syariah ini muncul
sebagai alternatif bagi masyarakat sejak dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) No.1 tahun 2004 tentang haramnya bunga bank.
Penerapan prinsip bagi hasil yang dijalankan oleh bank syariah mengacu kepada
syariat Islam yang mengajarkan nilai-nilai keadilan dalam melakukan suatu usaha.
Karakteristik perbankan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil memberikan
alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta
menonjolkan

aspek

keadilan

dalam

bertransaksi,

investasi

yang

beretika,

mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan
menghindari kegiatan spekulatif dalam transaksi keuangan.
Sebagai lembaga intermediasi keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana
(surplus) dengan pihak yang kekurangan dana (deficit), bank syariah menerapkan unsur
keadilan dalam pembagian hasil usaha. Pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil atas
penanaman dananya pada bank syariah. Bagi hasil yang besar mencerminkan bank
syariah mampu mengelola dan memanfaatkan dana pihak ketiga (DPK) yang terhimpun
dan menyalurkannya pada sektor yang produktif. Penghimpunan DPK pada bank syariah
mengalami peningkatan sejak tahun 2005 hingga 2009 sebesar 235%. Peningkatan DPK
bank syariah menunjukkan bahwa bank syariah dapat menjadi alternatif bagi nasabah
dalam menyimpan dananya selain di bank konvensional.
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Tabel 1.2 Komposisi Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah
Komposisi DPK

2005

2006

2007

2008

Mar-09

Jun-09

Sep-09

Des-09

Feb-10

Mar-10

1. Giro iB - Akad Wadiah

2,048

3,416

3,750

4,238

4,209

5,199

5,492

6,202

6,587

5,881

2. Tabungan iB
a. Akad Wadiah
b. Akad Mudharabah

4,367
183
4,148

6,403
332
6,098

9,454
645
8,809

12,471
958
11,513

13,045
961
12,084

14,149
1,351
12,798

14,578
1,268
13,310

16,475
1,538
14,937

16,341
1,598
14,742

16,688
1,886
14,802

3. Deposito iB Akad Mudharabah
a. 1 bulan
b. 3 bulan
c. 6 bulan
d. 12 bulan
e. ≥ bulan

9,169
3,835
2,228
1,480
1,625
1

10,826
5,234
1,973
1,231
2,143
245

14,807
9,309
1,406
1,296
2,787
9

20,143
14,325
1,919
1,827
2,066
6

20,786
14,624
2,346
1,549
2,263
4

22,755
15,980
2,683
1,459
2,632
2

25,311
15,930
3,803
1,708
3,868
1

29,595
19,794
4,544
1,758
3,497
1

30,371
20,054
5,124
1,946
3,246
0

30,243
20,226
5,037
1,937
3,007
0

15,584

20,672

28,012

36,852

38,040

42,103

45,381

52,271

53,299

52,811

Total

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Maret 2010, Bank Indonesia

Bank syariah dalam memberikan bagi hasil kepada nasabahnya juga menggunakan
pendekatan financing to deposit ratio (FDR), artinya dalam mengakui pendapatan, bank
syariah menimbang rasio antara dana pihak ketiga (DPK) dengan pembiayaan yang
diberikan, serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor tersebut. Apabila
tingkat FDR suatu bank syariah tinggi, dapat diartikan bahwa bank syariah melakukan
ekspansi dalam penyaluran pembiayaannya, maka dapat diperkirakan pendapatan yang
akan diperoleh oleh bank syariah juga semakin besar.
Pendapatan yang diterima bank syariah atas pengelolaan DPK sangat menentukan
besar kecilnya bagi hasil nasabah. Dalam hal ini, nasabah pemilik dana ikut menanggung
risiko dari penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Apabila dalam
penyaluran pembiayaan bank syariah memperhatikan prinsip kehati-hatian, maka debitur
dapat melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Penyaluran pembiayaan yang efektif dan produktif akan berdampak pada perolehan
pendapatan besar, sehingga pendapatan yang akan diditribusikan pada bank syariah dan
nasabah juga besar.
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik intisari bahwa besarnya bagi hasil yang
akan disalurkan kepada nasabah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah
DPK, FDR dan pendapatan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengindentifikasi
seberapa besar pengaruh ketiga faktor terhadap distribusi bagi hasil nasabah dengan
mengangkat judul skripsi: “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio,
dan Effective Rate Pendapatan terhadap Distribusi Bagi Hasil Nasabah (Suatu
Studi pada Bank Syariah Mandiri)”

1.2 Perumusan Masalah
1.2.1 Identifikasi Masalah
Distribusi pembagian hasil usaha antara bank syariah dengan nasabahnya sangat
berbeda dengan bank konvensional. Pada bank syariah, konsep yang digunakan untuk
pembayaran imbalan kepada nasabahnya dalam bentuk bagi hasil didasarkan pada besar
kecilnya pendapatan yang diperoleh bank syariah, sedangkan pada bank konvensional
pembayaran imbalan kepada nasabahnya dalam bentuk bunga dan tidak terpengaruh
oleh besar kecilnya pendapatan yang diterima bank konvensional. Hal tersebut
mencerminkan tidak adanya unsur keadilan dalam transaksi keuangan.
Kinerja bank syariah salah satunya dapat dilihat dari kemampuannya dalam
mendistribusikan bagi hasil usaha kepada nasabahnya. Apabila distribusi bagi hasil yang
diberikan kepada nasabah berjumlah besar, maka bank syariah mampu memberikan
keuntungan bagi nasabahnya. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya kepercayaan
nasabah untuk menyimpan dananya pada bank syariah tersebut. Semakin tinggi tingkat
kepercayaan nasabah dalam menyimpan dananya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa
semakin tinggi pula dana pihak ketiga yang akan dihimpun oleh bank syariah.
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Dana pihak ketiga yang telah dihimpun akan digunakan oleh bank syariah untuk
melakukan

ekspansi

melalui

penyaluran

pembiayaan.

Dalam

menyalurkan

pembiayaannya, bank syariah juga menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential) guna
menjamin kembalinya dana yang telah tersalurkan. Pembiayaan yang efektif dan
produktif merupakan kunci sukses guna meraih kinerja bank yang lebih baik, yang pada
akhirnya akan meningkatkan kemakmuran material baik bagi bank syariah maupun bagi
nasabah.

1.2.2 Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan dengan tujuan memberikan
batasan yang jelas dari permasalahan sehingga akan mempermudah dalam pembahasan.
Penelitian ini difokuskan pada beberapa hal yang mempengaruhi distribusi bagi hasil
nasabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM). Pembatasan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a.

Distribusi bagi hasil nasabah dalam penelitian ini merupakan jumlah dari distribusi
bagi hasil nasabah dari masing-masing penghimpunan dana pada BSM periode
Desember 2004 sampai dengan November 2009.

b.

DPK yang digunakan dalam penelitian ini mencakup saldo rata-rata total
penghimpunan dana dari jenis simpanan wadiah, tabungan mudharabah, serta
deposito berjangka mudharabah pada BSM periode Desember 2004 sampai dengan
November 2009.

c.

FDR merupakan rasio yang menunjukkan besarnya total pembiayaan yang
disalurkan berbanding dengan total penghimpunan DPK. Nilai FDR yang digunakan
berasal dari periode Desember 2004 sampai dengan November 2009.
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d.

Effective rate pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh dari
pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan berbanding dengan rata-rata
pembiayaan yang disalurkan. Data pendapatan serta rata-rata pembiayaan yang
disalurkan berasal dari periode Desember 2004 sampai dengan November 2009.

1.2.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian
ini adalah:
1.

Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap distribusi bagi hasil
nasabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM)?

2.

Bagaimana pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap distribusi bagi
hasil nasabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM)?

3.

Bagaimana pengaruh effective rate pendapatan terhadap distribusi bagi hasil nasabah
pada Bank Syariah Mandiri (BSM)?

4.

Bagaimana pengaruh DPK, FDR dan effective rate pendapatan secara bersama-sama
terhadap distribusi bagi hasil nasabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM)?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka secara spesifik tujuan dari penelitian
ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap
distribusi bagi hasil nasabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR)
terhadap distribusi bagi hasil nasabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM).
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh effective rate pendapatan terhadap
distribusi bagi hasil nasabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM).
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh DPK, FDR dan effective rate
pendapatan secara bersama-sama terhadap distribusi bagi hasil nasabah pada Bank
Syariah Mandiri (BSM).

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Bagi Akademisi
Adapun manfaat penelitian bagi akademisi sebagai bahan informasi dan pengetahuan
mengenai konsep distribusi bagi hasil, bagaimana sistem perhitungan distribusi bagi
hasil, serta faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi bagi hasil pada bank syariah.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi penelitian terkait selanjutnya.

1.4.2 Bagi Praktisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai beberapa faktor yang
mempengaruhi distribusi bagi hasil bagi nasabah. Selain itu, dapat dijadikan
pertimbangan oleh bank syariah dalam menyusun strategi baik secara teknis maupun
operasional dalam pengelolaan dana nasabah.

1.5 Sistematika Penelitian
Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan
sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi penjelasan singkat mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.
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Bab II Landasan Teori
Bab ini menjabarkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, seperti pengertian
bank syariah, fungsi bank syariah, produk-produk bank syariah, konsep distribusi bagi
hasil, serta faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Selain itu bab ini juga
memaparkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, kerangka pemikiran yang
dibentuk, serta hipotesis yang akan diajukan sebagai dasar utama penelitian.
Bab III Metodologi Penelitian
Bab ini memaparkan metode penelitian yang akan digunakan, yakni obyek penelitian,
metode pengumpulan data serta metode analisis data yang akan dilakukan pada
penelitian ini.
Bab IV Analisis dan Pembahasan
Bab ini menguraikan gambaran objek penelitian serta membahas hasil penelitian
berdasarkan data yang telah dikumpulkan, serta analisis terhadap data yang telah
diolah.
Bab V Kesimpulan dan Saran
Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, yang selanjutnya dari kesimpulan tersebut
diberikan saran-saran atau rekomendasi pada pihak terkait, dan saran –saran untuk
penelitian selanjutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Pengertian Bank Syariah
Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal dengan islamic banking
atau juga disebut dengan interest-free banking. Bank syariah pada awalnya
dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan
muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan
agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan
prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan utamanya adalah menghindari praktek ekonomi
yang diharamkan agama seperti riba, kegiatan maysir (spekulasi), dan gharar
(ketidakjelasan).
Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi
dengan tidak mengandalkan pada bunga. Menurut Muhammad (2004) bank islam adalah
lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya
dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan
dengan prinsip syariat Islam.
Landasan hukum yang mengatur perbankan syariah tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008.
Pemberlakuan undang-undang tersebut mendorong pengembangan industri perbankan
syariah nasional. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008,
dalam Pasal 1 disebutkan bahwa pengertian Perbankan Syariah adalah segala sesuatu
yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mecakup kelembagaan,
kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank
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Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah
dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam
penetapan fatwa di bidang syariah.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan syariah menerapkan asas prinsip
syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian yang tercantum dalam Pasal 2,
Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008. Tujuan dari perbankan syariah
tercantum dalam Pasal 3, Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 dimana
penerapan sistem perbankan syariah di Indonesia bertujuan untuk menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan,
dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

2.1.2 Perbedaan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional
Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada
penerapan prinsip dasar operasi. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam
seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga. Hal ini
memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional
dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Perbedaan antara bank konvensional
dan bank syariah lainnya dapat dilihat pada tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah
Bank Konvensional

Bank Syariah

Fungsi dan Kegiatan
Bank

Intermediasi,
Jasa Keuangan

Intermediasi, Manajer
Investasi, Investor, Sosial,
Jasa Keuangan

Mekanisme dan Objek
Usaha
Prinsip Dasar Operasi

Tidak antiriba dan
antimaysir
- Bebas nilai (prinsip
materialis)
- Uang sebagai komoditi
- Bunga

Antiriba dan antimaysir.

Prioritas Pelayanan
Orientasi

Kepentingan pribadi
Keuntungan

Bentuk

Bank komersial

Evaluasi Nasabah

Kepastian pengembalian
pokok dan bunga
(creditworthiness dan
collateral)
Terbatas debitur-kreditur
Pasar Uang, Bank Sentral

Hubungan Nasabah
Sumber Likuiditas
Jangka Pendek
Pinjaman yang diberikan

Lembaga Penyelesai
Sengketa
Risiko Usaha

Struktur
Pengawas
Investasi

Komersial dan
nonkomersial, berorientasi
laba
Pengadilan, Arbitrase

- Tidak bebas nilai (prinsip
syariah Islam).
- Uang sebagai alat tukar
dan bukan komoditi.
- Bagi hasil, jual beli, sewa
Kepentingan public
Tujuan sosial-ekonomi
Islam, keuntungan.
Bank komersial, bank
pembangunan, bank
universal atau multipurpose.
Lebih hati-hati karena
partisipasi dalam risiko.

Erat sebagai mitra usaha
Pasar Uang Syariah, Bank
Sentral
Komersial dan
nonkomersial, berorientasi
laba dan nirlaba.
Pengadilan,
Badan
Arbitrase Syariah Nasional

- Risiko bank tidak terkait - Dihadapi bersama antara
langsung dengan debitur,
bank dan nasabah dengan
risiko debitur tidak terkait
prinsip keadilan dan
langsung dengan bank.
kejujuran.
- Kemungkinan terjadi
- Tidak mungkin terjadi
negative spread.
negative spread.
Dewan Komisaris, Dewan
Organisasi Dewan Komisaris
Pengawas Syariah, Dewan
Syariah Nasional
Halal atau haram
Halal

Sumber: Ascarya. Akad & Produk Bank Syariah. 2007.
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2.1.3 Fungsi Bank Syariah
Bank syariah menjalankan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema nonriba. Menurut Wiroso (2009) bank syariah memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu:
1. Fungsi Manajer Investasi
Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya
dana mudharabah. Dalam fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi
dari pemilik dana (shahibul maal) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan
pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan
keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.
2. Fungsi Investor
Bank syariah berfungsi sebagai investor dimana penanaman dana yang dilakukan oleh
bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang
minimum dan tidak melanggar ketentuan syariah. Bank syariah harus menggunakan
alat investasi yang sesuai dengan syariah seperti akad jual beli (murabahah, salam
dan istishna), akad investasi (mudharabah dan musyarakah), akad sewa menyewa
(ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh
syariah.
3. Fungsi Sosial
Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Ada
dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi
sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan
instrumen qardhul hasan.
4. Fungsi Jasa Keuangan
Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan
bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran
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gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal
mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus
menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.1.4 Konsep Operasional Bank Syariah
Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme
ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan
pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah. Secara umum alur operasional
bank syariah tercermin dalam gambar berikut.
Gambar 2.1 Alur Operasional Bank Syariah

Mudharib

Penghimpunan dana
Wadiah yad
dhamanah
Mudharabah
Mutlaqah
(investasi tidak
terikat)

Tabel bagi
hasil

Penyaluran dana

Pendapatan

Prinsip bagi hasil

Bagi hasil/laba

Prinsip ujroh

Sewa netto

POOLING
DANA

Prinsip jual beli

Lainnya (modal
dsb)
Laporan Laba Rugi

Tabel bagi
hasil

Pendapatan Mdh Mutlaqah
(investasi tidak terikat)
Pendapatan berbasis
imbalan (fee base income)

Agen: Mdh Muqayyadah/investasi terikat
Jasa Keuangan: wakalah, kafalah, sharf

Sumber: Ascarya. Akad & Produk Bank Syariah. 2007
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Dari gambar tersebut di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:
1.

Dalam penghimpunan dana bank syariah mempergunakan dua prinsip yaitu prinsip
wadiah yad dhamanah (aplikasi pada giro wadiah dan tabungan wadiah), dan
prinsip mudharabah mutlaqah (aplikasi pada tabungan mudharabah dan deposito
mudharabah). Selain itu, bank syariah juga mempunyai sumber dana lain yang
berasal dari modal sendiri. Semua penghimpunan dana dicampur menajdi satu dalam
bentuk pooling dana. Dalam penghimpunan dana inilah bank syariah berperan
sebagai fungsi manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun untuk
memperoleh pendapatan atau untuk mendapatkan bagian hasil usaha.

2.

Dana bank syariah yang dihimpun kemudian disalurkan dengan pola-pola
penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis besar penyaluran bank
syariah dilakukan dengan tiga pola penyaluran, yaitu:
a. Prinsip jual beli yang meliputi murabahah, salam, dan istishna.
b. Prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah.
c. Prinsip ujroh yaitu ijarah dan ijarah muntahiyyah bittamlik.
Oleh karena dana bank syariah dicampur menjadi satu dalam bentuk pooling dana
maka dalam penyaluran tersebut tidak diketahui dengan jelas sumber dananya dari
prinsip penghimpunan dana yang mana dari prinsip wadiah atau dari prinsip
mudharabah atau dari sumber dana modal sendiri.

3.

Penyaluran dana tersebut akan menghasilkan pendapatan yang lazimnya dikenal
sebagai margin atau keuntungan. Sementara itu aktivitas usaha dengan prinsip bagi
hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha, dan aktivitas usaha dengan prinsip ujroh
akan memperoleh upah (sewa). Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan
pendapatan operasi yang merupakan unsur perhitungan distribusi bagi hasil usaha
(profit distribution).
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Disamping itu, bank syariah juga memperoleh pendapatan operasi lainnya yang
berasal dari pendapatan jasa perbankan yang merupakan pendapatan sepenuhnya
milik bank syariah.
4.

Dari pendapatan operasi inilah yang akan didistribusikan kepada pemilik dana dan
pengelola dana. Secara prinsip, pendapatan bagi hasil antara pemilik dana pengelola
dana adalah pendapatan dari penyaluran dana yang sumber dananya berasal dari
mudharabah mutlaqah.

5.

Pendapatan bank syariah tidak hanya dari bagian pendapatan pengelolaan dana
mudharabah saja, tetapi ada pendapatan-pendapatan yang lain yang menjadi hak
sepenuhnya bank syariah dimana pendapatan tersebut tidak diberikan kepada
pemilik dana. Pendapatan tersebut berasal dari fee base income, misalnya
pendapatan atas fee kliring, fee transfer, fee inkaso, fee pembayaran payroll, dan fee
lain dari jasa layanan yang diberikan oleh bank syariah. Disamping itu, pendapatan
yang menjadi milik bank syariah sepenuhnya adalah pendapatan dari mudharabah
muqayyadah (investasi terikat) dimana bank syariah bertindak sebagai agen.

2.1.5 Produk Bank Syariah
Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak
dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi
hasil. Dana nasabah tersebut, kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan
(misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
Pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:
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I. Produk Penghimpunan Dana (funding)
Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito.
Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat
adalah prinsip wadiah dan mudharabah.
1. Prinsip Wadiah
Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada
produk rekening giro. Wadiah yad dhamanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam
wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang
dititipi. Sedangkan dalam wadiah yad dhamanah, pihak yang dititipi (bank)
bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta
titipan tersebut.
2. Prinsip Mudharabah
Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak
sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib pengelola. Dana
tersebut digunakan bank untuk melakukan usaha sesuai syariah dan pembagian
keuntungan (nisbah) untuk masing-masing pihak.
Rukun mudharabah terpenuhi sempurna (ada shahibul maal-pemilik dana, ada
mudharib-pengelola dana, ada usaha yang akan dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada
ijab kabul).
Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip
mudharabah terbagi dua, yaitu:
a. Mudharabah Mutlaqah atau URIA (Unrestricted Investment Account)
Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam
menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan
apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan,
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atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya
diperuntukkan bagi nasabah tertentu.
Penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan pada produk tabungan dan
deposito.
b. Mudharabah Muqayyadah atau RIA (Restricted Investment Account)
Mudharabah RIA ini ada dua jenis, yaitu:
i. Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet
Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat
menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya
disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan dengan akad
tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.
ii. Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet
Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada
pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang
mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana
dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam
mencari bisnis (pelaksana usaha).
3. Akad Pelengkap
Dalam pelaksanaan penghimpunan dana, juga diperlukan akad pelengkap. Akad
pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk
mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad ini bank dibolehkan untuk
meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Akad
pelengkap yang dapat dipakai dalam penghimpunan dana adalah akad wakalah.
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Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada
bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan
transfer uang.
II. Produk Penyaluran Dana (Financing)
Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan
syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan
penggunaannya, yaitu:
1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan
barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di
depan dan menjadi bagian harga atau barang yang dijual.
Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu
penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:
a.

Pembiayaan Murabahah
Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli
dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual,
sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari
pemasok ditambah keuntungan (margin).
Dalam pembiayaan murabahah, cara pembayaran dilakukan secara cicilan, dan
barang yang dibeli oleh nasabah diserahkan segera setelah akad.

b.

Pembiayaan Salam
Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada.
Barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank
bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi
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ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan
secara pasti.
Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah
ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut
pembiayaan talangan (bridging financing), sedangkan apabila secara cicilan,
kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
c. Pembiayaan Istishna
Produk istishna menyerupai produk salam, tetapi dalam istishna pembayarannya
dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Ketentuan
umum pembiayaan istishna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti
jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual telah disepakati dan
dicantumkan dalam akad istishna, tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah
akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah)
Ijarah adalah akad sewa menyewa antara bank sebagai pemilik dengan nasabah
sebagai penyewa atas suatu barang dan atau jasa termasuk kepemilikan dan hak pakai
atas obyek sewa tersebut. Penyewa akan memberikan imbalan kepada bank. Transaksi
ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Objek transaksi pada pembiayaan
ijarah adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan
kepada nasabah, lebih dikenal dengan istilah ijarah muntahiyyah bittamlik (sewa yang
diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada
awal perjanjian.
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3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Syirkah)
Produk pembiayaan yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:
a.

Pembiayaan Musyarakah
Musyarakah adalah akad penyerahan dana para pemilik dana yang terdiri dari
bank dan pemodal lain (nasabah) dan menggabungkan dana atau modal tersebut
pada suatu usaha tertentu, dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang dalam
akad telah disepakati di awal, sedangkan ketika terjadi kerugian maka akan
ditanggung oleh semua pemilik dana atau modal berdasarkan proporsi dana atau
modal yang disetorkan oleh masing-masing pemilik dana atau modal.
Transaksi musyarakah dilandasi keinginan para pihak yang bekerja sama untuk
meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk
usaha yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih di mana mereka secara
bersama-sama memasukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud
maupun tidak berwujud.

b.

Pembiayaan Mudharabah
Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih pihak dimana
pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada
pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini
menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul
maal dan keahlian dari mudharib.
Jenis akad mudharabah yaitu:
 Mudharabah mutlaqah yaitu akad mudharabah yang menyatakan pemilik
dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola dana
tersebut.
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 Mudharabah muqayyadah yaitu akad mudharabah yang menyatakan pemilik
dana memberikan batasan kepada pengelola dana dalam mengelola dana
tersebut.
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap
Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad
pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi
ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan
untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta
pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya
pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.
a. Hiwalah (Alih Utang Piutang)
Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal
tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa
pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank
perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran
transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.
b. Rahn (Gadai Syariah)
Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada
bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi
kriteria:
 Barang milik sendiri.
 Jelas ukuran, sifat, dan nilainyua ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
 Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.
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Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan
dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila
barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab.
Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang
digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang
tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya,
kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih
kecil dari kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya.
c. Qardh
Qardh adalah akad pinjam meminjam dana tanpa imbalan antara pemilik dana
dengan nasabah, pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pokok
pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati antara masing-masing pihak. Aplikasi qardh pada bank syariah adalah
dana talangan haji, pinjaman kepada pengusaha kecil, pinjaman kepada pengurus
bank.
d. Wakalah (perwakilan)
Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa
kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti
pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.
e. Kafalah (Garansi Bank)
Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu
kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan
sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana
tersebut dengan prinsip wadiah. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti
biaya atas jasa yang diberikan.
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III. Jasa Perbankan
Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan
dana (deficit unit) dengan pihak yang kelebihan dana (surplus unit), bank syariah dapat
pula melakukan pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan
berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:
1.

Sharf (jual valuta asing)
Para prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata
uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama
(spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

2.

Ijarah (Sewa)
Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan
jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). Bank dapat imbalan sewa dari
jasa tersebut.

2.1.6 Sumber Dana Bank Syariah
Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya
menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa
pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan
masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apaapa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.
Berdasarkan prinsip tersebut bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau dana
masyarakat dalam bentuk:
a. Titipan (wadiah) merupakan simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya
(guaranteed deposit) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan;
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b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (non-guaranteed account) untuk
investasi umum (general investment account/mudharabah mutlaqah) di mana bank
akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang
didanai dengan modal tersebut;
c. Investasi khusus (special investment account/mudharabah muqayyadah) di mana bank
bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut
berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.

2.1.7 Penggunaan Dana Bank
Setelah dana pihak ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan
fungsi intermediary-nya, maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk
pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana
yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah
digariskan.
Gambaran tentang pola penghimpunan dana dan pengalokasiannya dapat dilakukan
melalui:
1. Pendekatan Pusat Pengumpulan Dana (Pool of Funds Approach)
Menurut Muhammad (2004), pendekatan pusat pengumpulan dana yaitu dengan
melihat sumber-sumber dana penempatannya. Secara skematis sumber dan
penggunaan dana berdasarkan pendekatan pusat pengumpulan dana (pool of fund
approach) dapat digambarkan seperti pada diagram di bawah ini:
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Gambar 2.2 Pendekatan Pusat Pengumpulan Dana (Pool of Funds Approach)
SUMBER & PENGGUNAAN DANA
(Pool of Funds Approach)
Sumber Dana

Penggunaan Dana

PRIMARY RESERVE
SECONDARY RESERVE
WADIAH

QARD
MUSYARAKAH
DANA POOL

MUDHARABAH
MURABAHAH

MUDHARABAH
MUTLAQAH

SALAM
ISTISHNA
IJARAH

AKTIVA TETAP
MUDHARABAH
MUQAYYADAH

SPECIAL PROJECT

Sumber: Muhammad. Manajemen Dana Bank Syariah. 2004

2. Pendekatan Alokasi Aktiva (Assets Allocation Approach)
Menurut Muhammad (2004), pendekatan alokasi aktiva yaitu penempatan masingmasing jenis dana ke dalam aktiva bank. Secara khusus, sumber-sumber penerimaan
dana dapat dialokasikan pada sisi-sisi pembiayaan. Secara skematis diagram sumber
dan penggunaan dana berdasarkan pendekatan alokasi aktiva (assets allocation
approach) dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.3 Pendekatan Alokasi Aktiva (Assets Allocation Approach)
SUMBER & PENGGUNAAN DANA
(Assets Allocation Approach)
Sumber Dana

Penggunaan Dana
PRIMARY RESERVE
SECONDARY RESERVE

WADIAH

QARD
MURABAHAH
SALAM

MUDHARABAH
MUTLAQAH

ISTISHNA
IJARAH

MUDHARABAH
MUSYARAKAH

MUDHARABAH
MUQAYYADAH

Sumber: Muhammad. Manajemen Dana Bank Syariah. 2004

2.1.8 Distribusi Bagi Hasil
Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syariah dan syariah
adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh
nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan
kepada nasabah. Dalam lembaga keuangan syariah, bagi hasil diartikan sebagai
pembayaran imbalan bank kepada nasabah pemilik dana (shahibul maal) dalam bentuk
bagi hasil yang besarnya tergantung dari pendapatan yang diperoleh bank sebagai
mudharib atas pengelolaan dana yang telah dihimpun. Karakteristik yang dimiliki oleh
sistem bagi hasil berbeda dengan sistem bunga. Perbedaan antara sistem bunga dengan
sistem bagi hasil dijelaskan pada tabel 2.2.
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Tabel 2.2 Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil
BUNGA

BAGI HASIL

1. Penentuan bunga dibuat pada waktu 1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi
akad dengan asumsi usaha akan selalu

hasil

disepakati

pada

waktu

akad

menghasilkan keuntungan.

dengan berpedoman pada kemungkinan
untung rugi.

2. Besarnya persentase didasarkan pada 2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan
jumlah dana/modal yang dipinjamkan.

pada

jumlah

keuntungan

yang

diperoleh.
3. Bunga dapat mengambang/variabel, dan 3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah
besarnya naik turun sesuai dengan naik

selama akad masih berlaku, kecuali

turunnya bunga patokan atau kondisi

diubah atas kesepakatan bersama.

ekonomi.
4. Pembayaran bunga tetap seperti yang 4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan
dijanjikan tanpa pertimbangan apakah

usaha yang dijalankan. Bila usaha

usaha yang dijalankan peminjam untung

merugi,

atau rugi.

bersama.

5. Jumlah

pembayaran

bunga

tidak 5. Jumlah

meningkat sekalipun keuntungan naik

kerugian

pembagian

akan

laba

ditanggung

meningkat

sesuai dengan peningkatan keuntungan.

berlipat ganda.
6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak 6. Tidak ada yang meragukan keabsahan
dikecam) oleh semua agama.

bagi hasil.

Sumber: Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, 2007.

2.1.9 Jenis Prinsip Distribusi Bagi Hasil
Dalam distribusi bagi hasil usaha, ada dua hal yang sangat terkait yaitu sistem
pencatatan administrasi bank syariah dan cara perhitungan bagi hasil itu sendiri. Atas
dua hal tersebut Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan fatwa sebagai acuan bank
syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem
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Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, yaitu fatwa yang berkaitan
dengan cara pencatatan hasil usaha lembaga keuangan syariah diatur ketentuan sebagai
berikut:
1. Pada prinsipnya, Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan sistem accrual
basis maupun cash basis dalam administrasi keuangan.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), dalam pencatatan sebaiknya digunakan
sistem accrual basis, akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan
atas dasar penerimanaan yang benar-benar terjadi (cash basis).
3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.
Sedangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16
September 2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha, yaitu fatwa yang berkaitan dengan
distribusi hasil usaha diatur ketentuan sebagai berikut:
1. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil
(revenue sharing) maupun bagi untung (profit sharing) dalam pembagian hasil usaha
dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), pembagian hasil usaha sebaiknya
digunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.
Mekanisme perhitungan bagi hasil terdiri dari dua sistem, yaitu revenue sharing dan
profit sharing. Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada
total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Prinsip revenue sharing diterapkan
berdasarkan pendapat dari Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa mudharib tidak boleh
menggunakan harta mudharabah sebagai biaya, baik dalam keadaan menetap maupun
bepergian (diperjalanan) karena mudharib telah mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta
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itu yang pada akhirnya mudharib akan mendapat bagian yang lebih besar dari bagian
shahibul maal.
Sedangkan profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net
dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh pendapatan tersebut. Prinsip profit sharing diterapkan berdasarkan pendapat
dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Zaidiyah yang mengatakan bahwa
mudharib dapat membelanjakan harta mudharabah hanya bila perdagangannya itu
diperjalanan saja, baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Imam
Hambali mengatakan bahwa mudharib boleh menafkahkan sebagian dari harta
mudharabah baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin shahibul maal,
tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut
kebiasaan) para pedagang dan tidak boleh boros.
Dalam aplikasi perbankan syariah pada umumnya bank dapat menggunakan prinsip
revenue sharing maupun profit sharing tergantung kepada kebijakan masing-masing
bank untuk memilih salah satu dari prinsip yang ada. Bank-bank syariah di Indonesia
saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar revenue sharing untuk
mendistribusikan bagi hasil kepada pemilik dana (deposan).
Apabila suatu bank menggunakan prinsip profit sharing di mana bagi hasil dihitung
dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan
terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh shahibul maal akan semakin kecil,
tentunya akan memiliki dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum
tingkat suku bunga pasar yang lebih tin ggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan
masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak
menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.
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Bagi bank syariah yang menggunakan prinsip revenue sharing di mana bagi hasil
yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan
biaya-biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan
diterima oleh deposan akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar
yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi deposan untuk mengarahkan investasinya
kepada bank syariah yang mampu memberikan hasil yang optimal, dan pada akhirnya
akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah.
Gambar 2.4 Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Sumber: Wiroso. Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. 2005
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2.1.10 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Bagi Hasil
Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001), terdapat 2 faktor yang mempengaruhi
bagi hasil, yaitu:
1. Faktor Langsung
a. Tingkat Investasi (Investment Rate)
Merupakan persentase aktual dana yang hendak disalurkan dari total dana. Jika
bank menentukan tingkat investasi sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana
dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan
Merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk
diinvestasikan. Dana dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, yakni
rata-rata saldo minimum bulanan, atau rata-rata total saldo harian. Jumlah dana
yang tersedia untuk diinvestasikan tersebut bila dikalikan tingkat investasi akan
menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
c. Nisbah bagi hasil (profit sharing ratios)
Dalam mudharabah, nisbah harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
Nisbah tersebut dapat berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya. Bahkan
dalam bank yang sama, nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu. Perbedaan
demikian juga dapat terjadi antara satu rekening dengan rekening lainnya, biasanya
ditentukan oleh besarnya dana serta jatuh temponya.
2. Faktor Tidak Langsung
Ada beberapa faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil,
diantaranya adalah unsur-unsur biaya serta pendapatan yang akan berbeda dari satu
jenis usaha dengan jenis usaha lainnya. Kebijakan akuntansi, baik prinsip maupun
metode, juga menjadi faktor yang mempengaruhi.
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Menurut Wiroso (2005), faktor yang mempengaruhi distribusi bagi hasil usaha antara
lain:
1. Besaran kontribusi investasi (pembobotan sumber dana)
Adalah suatu jumlah atau persentase yang diputuskan oleh bank sebagai landasan
besarnya dana yang dapat diinvestasikan dari masing-masing investasi. Jika bank
memutuskan bahwa dana untuk investasi adalah 80%, maka 20% digunakan untuk
kepentingan likuiditas bank atau bank menetapkan dana yang dapat diinvestasikan
hanya sebesar 95% dan 5% tidak dapat diinvestasikan karena harus disimpan pada
Bank Indonesia dalam bentuk Giro Wajib Minimum (GWM).
2. Penentuan jenis sumber dana yang diikutsertakan dalam perhitungan distribusi hasil
usaha (profit distribution)
Penentuan jenis sumber dana ini merupakan unsur yang sangat penting, karena jumlah
sumber dana ini yang akan mempunyai dampak terhadap penyaluran yang akan
dilakukan dan pendapatan yang akan diperoleh. Dalam perhitungan distribusi hasil
usaha harus dihitung berapa dan jenis dana yang mana yang diperhitungkan dalam
unsur distribusi hasil usaha dan berapa pendapatan yang diperoleh atas penyaluran
tersebut.
3. Jenis penyaluran dana dan pendapatan yang terkait
Penentuan jenis kelompok penyaluran yang dilakukan oleh bank syariah juga sangat
berpengaruh terhadap pendapatannya yang digunakan sebagai unsur perhitungan
distribusi hasil usaha karena dari pendapatan dari kelompok penyaluran ini yang akan
dibagihasilkan indikasi yang dapat dipakai untuk menentukan jenis penyaluran dana
dan pendapatan yang terkait, antara lain adalah tingkat NPF. Rasio ini
memperlihatkan tingkat kredit yang bermasalah dari pembiayaan yang disalurkan,
tinggi rendahnya NPF bank akan mempengaruhi bagi hasil yang akan diberikan.
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4. Penentuan pendapatan dibagihasilkan
Sesuai dengan PSAK 59 tentang perbankan syariah dan sesuai dengan fatwa Dewan
Syariah Nasional nomo 14/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang
sistem distribusi bagi hasil usaha, pendapatan yang dibagikan antara mudharib dan
shahibul maal adalah pendapatan yang nyata-nyata telah diterima (cash basis),
sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (accrual basis) tidak dibenarkan
untuk dibagi antara mudharib dan shahibul maal.
5. Pemisahan Jenis Valuta
Dalam perhitungan distribusi bagi hasil usaha ada bank yang membedakan pembagian
hasil usaha sesuai valuta mata uangnya seperti perhitungan distribusi hasil usaha
rupiah, perhitungan distribusi hasil usaha valuta asing, dan sebagainya. Kelompok
bank syariah lain tidak membedakan valutanya, misalnya pembagian hasil usaha
semua valuta menjadi satu, valuta rupiah saja.
6. Nisbah yang sudah disepakati diawal perjanjian
Besarnya hasil usaha baik yang diperoleh shahibul maal maupun yang diperoleh bank
syariah juga tergantung pada nisbah yang disetujui pada awal akad. Dalam hal bank
syariah memberikan nisbah yang lebih besar dari pemilik dana yang lain (special
nisbah), berarti shahibul maal akan memperoleh hasil usaha yang lebih besar atau
sebagian hasil usaha bank sebagai mudharib diserahkan kepada shahibul maal,
dengan kata lain special nisbah akan ditanggung oleh bank syariah.
7. Kebijakan Akuntansi
Kebijakan akuntansi bank syariah juga memegang peranan yang sangat penting dalam
kaitannya perhitungan distribusi bagi hasil usaha, terutama berkaitan dengan
penentuan pendapatan dan pengakuan pendapatan yang merupakan unsur penting
dalam perhitungan distribusi hasil usaha.
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Menurut Karim (2004), penentuan nisbah bagi hasil penting untuk mendapatkan
pendapatan bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Beberapa hal yang menjadi bahan
pertimbangan adalah:
1. Tingkat bagi hasil (% pa) dari bank kompetitor
Sebelum menentukan nisbah bagi hasil yang diterima nasabah, pihak manajemen
bank terlebih dahulu memproyeksikan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh
nasabah. Apabila loyalitas nasabah dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil, akan
berdampak pada tingginya perpindahan dana dari bank yang tingkat bagi hasilnya
rendah, ke bank yang memberikan tingkat bagi hasil tinggi. Hal ini termasuk deposito
rate 12 bulan yang mengindikasikan adanya persaingan antar bank dalam
memberikan keuntungan kepada nasabah melalui deposito.
2. Jumlah dana pihak ketiga
Penetapan target untuk dana pihak ketiga yang akan dikelola oleh bank sangat
tergantung pada kondisi internal bank. Indikasi yang dapat dipakai untuk menentukan
perolehan jumlah dana pihak ketiga antara lain adalah tingkat FDR (financing to
deposit ratio). Rasio ini memperlihatkan bagaimana posisi dana bank apakah bank
mengalami short atau long, maksudnya adalah apakah bank mengalami kelebihan
atau kekurangan dana guna memenuhi kewajibannya, baik untuk memenuhi
komitmen kepada nasabah pembiayaan maupun penyimpan.
3. Pendapatan
Merupakan hasil dari pembiayaan yang disalurkan bank. Pendapatan inilah yang akan
didistribusikan kepada nasabah sesuai dengan bagi hasil yang telah disepakati.
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2.1.11 Tahapan Perhitungan Distribusi Bagi Hasil
Banyak anggapan dalam masyarakat bahwa dalam membagi hasil semua usaha bank
syariah adalah mudah. Anggapan tersebut tidaklah benar, karena pendapatan yang
diterima antara pemilik dengan bank syariah sebagai mudharib adalah hanya pendapatan
yang diperoleh dari pengelolaan dana pihak ketiga saja. Oleh karena itu, dalam
melakukan perhitungan distribusi hasil usaha (profit distribution) dilakukan dengan
tahapan-tahapan sebagai berikut:
Gambar 2.5 Tahapan Perhitungan Distribusi Hasil Usaha

Perhitungan Distribusi
Hasil Usaha

Tabel Profit
Distribution

1. Menentukan porsi pendapatan
untuk kelompok jenis dana
2. Menentukan porsi pendapatan
untuk shahibul maal kelompok jenis
dana
3. Menentukan bagi hasil individu
rekening pemilik dana

Alokasi sumber
dana & pendapatan

1. Menentukan
pendapatan yang
akan dibagihasil

Sumber: Wiroso. Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. 2005

1. Menentukan Porsi Pendapatan Bagi Hasil
Porsi pendapatan bagi hasil adalah jumlah pendapatan pengelolaan hasil usaha yang
dibagihasil antar pengelola dan pemilik dana. Bagian hasil yang diterima oleh pemilik
dana ditampung menjadi satu sebagai “pooling fund”, sehingga penentuan besarnya
pendapatan bagi hasil ini adalah sebanding dengan sumber dana yang dipergunakan
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dalam penyaluran. Perhitungan porsi pendapatan yang dibagihasilkan ini dapat
dipergunakan “Tabel Alokasi Sumber Dana dan Pendapatan”.
Tabel 2.3 Alokasi Sumber Dana dan Pendapatan

Jenis Kelompok Dana

Saldo ratarata harian
A

Pendapatan
Alokasi
Penyaluran Dana Usaha
B

Porsi
Pendptan
hasil usaha

C

D

ASSD

PHUD

Sumber Dana
Tabungan Mudharabah

SRKD 1

Deposito Mudharabah

SRKD 2

Lain Mudharabah

SRKD 3

Total Sumber Dana

TSSD

Penyaluran Dana
Penyaluran Bagi Hasil

SRPD 1

HUPD 1

Penyaluran Jual Beli

SRPD 2

HUPD 2

Penyaluran Ijarah

SRPD 3

HUPD 3

Penyaluran lainnya

SRPD 4

HUPD 4

TSPD

THUB

Total Penyaluran dana
Total

Keterangan:
SRKD: Saldo rata-rata harian jenis kelompok dana
TSSD: Total saldo rata-rata sumber dana (total saldo rata-rata jenis kelompok dana)
SRPD: Saldo rata-rata kelompok penyaluran dana
TSPD: Total saldo rata-rata kelompok penyaluran dana (total saldo rata-rata
penyaluran dana)
HUPD: Hasil usaha penyaluran dana (pendapatan penyaluran dana yang diterima kas
oleh bank)
THUB: Total hasil usaha penyaluran dana (pendapatan penyaluran dana yang
diterima kas oleh bank)
ASSD: Alokasi sumber dana yang dipergunakan untuk penyaluran dana (jika
perhitungan ini hanya dana mudharabah saja maka jumlahnya sama dengan
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Total saldo rata-rata kelompok dana (TSSD) tetapi jika wadia diikutsertakan
dalam perhitungan maka jumlahnya berbeda dengan TSSD)
PHUD: Porsi hasil usaha yang dibagikan
Rumus perhitungan pendapatan bagi hasil:
PHUD =

TSSD
× THUB
TSPD

2. Menentukan porsi pendapatan untuk shahibul maal kelompok jenis dana
Langkah selanjutnya setelah memperoleh porsi pendapatan bagi hasil antara shahibul
maal dan mudharib, kemudian dilakukan perhitungan porsi pendapatan untuk masingmasing jenis kelompok dana, seperti kelompok tabungan, deposito (1,3,6,dan 12
bulan). Perhitungan ini dilakukan melalui “Tabel Perhitungan Distribusi Hasil
Usaha”.
Tabel 2.4 Perhitungan Distribusi Hasil Usaha

Jenis Kelompok Dana

Tabungan Mudharabah

Saldo ratarata harian

Total hasil
usaha
dibagikan

Nisbah

Pendapatan

Return

Nisbah

Pendapatan

SRKD

THKD

NUPD

PHPD

RHPD

NUMB

PHMB

A

B

C

D

E

F

G

(%)

(B x C)

(%)

(%)

(B x E)

Porsi Pemilik Dana

Porsi Bank

SRKD 1

THKD 1

NUPD 1

PHPD 1

RHPD 1 NUMB 1

PHMB 1

1 bulan

SRKD 2

THKD 2

NUPD 2

PHPD 2

RHPD 2 NUMB 2

PHMB 2

3 bulan

SRKD 3

THKD 3

NUPD 3

PHPD 3

RHPD 3 NUMB 3

PHMB 3

6 bulan

SRKD 4

THKD 4

NUPD 4

PHPD 4

RHPD 4 NUMB 4

PHMB 4

12 bulan

SRKD 5

THKD 5

NUPD 5

PHPD 5

RHPD 5 NUMB 5

PHMB 5

TSSD

PHUD

Deposito Mudharabah

Total

THPD

THMB

Keterangan:
SRKD: Saldo rata-rata harian jenis kelompok dana
TSSD: Total saldo rata-rata sumber dana (total saldo rata-rata jenis kelompok dana)
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THKD: Total hasil usaha yang dibagi kelompok dana
PHUD: Porsi hasil usaha dibagikan
NUPD: Nisbah umum pemilik dana (shahibul maal)
PHPD: Porsi hasil usaha untuk pemilik dana (shahibul maal)
THPD: Total hasil usaha (pendapatan) porsi pemilik dana (shahibul maal)
RHPD: Return (indikasi rate) hasil usaha (pendapatan) porsi pemilik dana
NUMB: Nisbah umum milik (porsi) bank syariah
PHMB: Pendapatan hasil usaha milik bank syariah
THMB: Total hasil usaha milik bank syariah
Rumus Perhitungan Pendapatan Kelompok Dana (kolom B):
THKD =

SRKD
× PHUD
TSSD

Rumus Perhitungan Porsi Hasil Usaha (Pendapatan) Shahibul maal (kolom D):

PHPD = THKD kolom B × NUPD (kolom C)

3. Menentukan bagi hasil untuk individu rekening pemilik dana
Perhitungan bagi hasil untuk masing-masing individu rekening hanya dapat dilakukan
setelah tahapan-tahapan diatas dilakukan karena pembagian hasil kepada masingmasing individu ini dilakukan setelah pendapatan untuk jenis kelompok dana yang
bersangkutan.
Rumus Perhitungan Bagi Hasil untuk Individu Rekening Pemilik Dana:

Bagi Hasil =

SRIR × HBH × RHPD
365 × 100

Dimana:
SRIR:

Saldo rata-rata harian individu rekening

HBH:

Hari bagi hasil
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RHPD: Return (indikasi rate) hasil usaha shahibul maal kelompok dana dari
perhitungan distribusi hasil usaha bulan yang bersangkutan

Rumus Perhitungan Return Hasil Usaha Pemilik Dana (RHPD):
RHPD =

PHPD
365
×
× 100%
SRKD
HBH

Dimana:
RHPD: Return (indikasi rate) hasil usaha shahibul maal kelompok dana dari
perhitungan distribusi hasil usaha bulan yang bersangkutan
SRKD: Saldo rata-rata harian jenis kelompok dana
PHPD: Porsi hasil usaha untuk pemilik dana (shahibul maal)
HBH:

Hari bagi hasil

2.2 Penelitian Sebelumnya
Dahlan A. Rahman (2004) dalam penelitiannya “Analisa Faktor Internal Terhadap
Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah (Studi Kasus: PT Bank Syariah Mandiri)”
mengangkat permasalahan tentang pengaruh faktor internal terhadap distribusi bagi hasil
PT Bank Syariah Mandiri. Variabel kontrol yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini
diwakili oleh kualitas aktiva produktif utama perbankan syariah yaitu pembiayaan yang
diberikan (pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah, istishna, dan ijarah),
penempatan pada Bank Sentral, penempatan pada bank lain, rasio kecukupan modal, dan
rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Dalam penelitiannya, Rahman
menggunakan metode analisis regresi berganda. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam
penelitian Rahman bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap distribusi bagi
hasil adalah pembiayaan dengan skema murabahah, pembiayaan dengan skema istishna,
pembiayaan lain, penempatan pada bank sentral, penempatan pada bank lain. Menurut
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Rahman hal ini disebabkan oleh pembiayaan murabahah yang dianggap memiliki risiko
lebih rendah dan mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya.
Sehingga pembiayaan murabahah menjadi sumber utama pendapatan bank syariah.
Pembiayaan istishna yang juga berpengaruh signifikan dan berkorelasi negatif terhadap
distribusi bagi hasil memiliki risiko yang cukup tinggi. Semakin tinggi pembiayaan
istishna, maka akan menekan atau mengurangi distribusi bagi hasil. Penempatan pada
bank sentral memberikan penghasilan bagi bank syariah dengan tingkat risiko yang
rendah dan sangat fluktuatif dengan dana idle pada bank. Penempatan pada bank lain
juga berpengaruh positif terhadap distibusi bagi hasil. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa kelebihan likuiditas lebih diarahkan untuk penempatan pada bank lain sehingga
akan menurunkan kemampuan bank dalam menyalurkan kelebihan likuiditas pada
pembiayaan.
Nasrah Mawardi (2005) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Penetapan Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah Mutlaqah (Studi
Kasus pada Unit Usaha Syariah Bank X)”. Dalam penelitiannya, Mawardi menetapkan
tingkat bagi hasil deposito sebagai variabel terikat, dan variabel bebas dicerminkan oleh
FDR, NPF, effective rate pendapatan, dan tingkat suku bunga bank konvensional. Teknik
pengolahan data dilakukan dengan analisis faktor (metode Kaiser Meyer Oklin), analisis
korelasi Pearson, serta analisis regresi berganda. Hasil pengujian pada penelitian
Mawardi menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat
bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah adalah tingkat suku bunga deposito bank
konvensional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam penetapan return bagi hasil
depostito mudharabah mutlaqah, bank syariah masih menggunakan tingkat bunga bank
konvensional sebagai acuan.
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Rovi Octaviano Vustany (2005) mengangkat tema tentang bagi hasil dengan
melakukan penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Bagi Hasil
Nasabah (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia)”. Penelitian yang dilakukan oleh
Vustany menggunakan metode deskriptif korelasional dan analisis data dengan
manggunakan data panel (Pooled Least Square Model). Variabel yang diduga
mempengaruhi bagi hasil nasabah adalah pendapatan, DPK, deposito rate 12 bulan, BI
rate dan FDR. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh Vustany, variabel
pendapatan, BI rate dan FDR yang mampu mempengaruhi bagi hasil nasabah.
Sulistyawan (2008) melakukan penelitian mengenai “Analisis Faktor Internal dan
Eksternal yang Mempengaruhi Indikasi Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada
Bank Syariah Mandiri”. Teknik pengolahan data menggunaan analisis regresi berganda.
Variabel yang diduga mempengaruhi return bagi hasil deposito mudharabah adalah
tingkat bunga deposito 1 bulan bank konvensional, FDR, NPF, dan effective rate
pendapatan dari pembiayaan. Hasil penelitian Sulistyawan menunjukkan bahwa variabel
yang berpengaruh secara signifikan terhadap return bagi hasil deposito mudharabah
adalah effective rate pendapatan, sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh
signifikan.

Variabel

effective

rate

pendapatan

yang

berpengaruh

signifikan

mencerminkan bahwa semakin tinggi pendapatan yang diterima bank syariah maka
semakin tinggi pula indikasi return bagi hasil yang diterima deposan.
Oki Herizal (2009) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Pendapatan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Mutlaqah Kepada
Nasabah BPRS Al Salaam Amal Salman Periode Januari 2007 – Desember 2008”.
Variabel bebas dalam penelitian Herizal meliputi FDR, NPF, dan tingkat bunga deposito
bank konvensional. Teknik pengolahan data menggunakan analisis regresi berganda.
Hasil penelitian Herizal menunjukkan bahwa hanya variabel NPF yang berpengaruh
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signifikan terhadap bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah. Menurut Herizal,
penentuan pendapatan bagi hasil ditentukan oleh besarnya NPF BPRS Al Salaam Amal
Salman. Selain NPF, penentuan pendapatan bagi hasil juga dipengaruhi oleh faktor lain
seperti loyalitas nasabah, dan persaingan dengan bank lain.

2.3 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan pada latar belakang, pokok permasalahan penelitian, serta mengacu pada
penelitian-penelitian sebelumnya maka terbentuk kerangka pemikiran mengenai
seberapa besar pengaruh DPK, FDR, serta effective rate pendapatan terhadap distribusi
bagi hasil nasabah Bank Syariah Mandiri, baik secara parsial maupun simultan.
Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian
Hipotesis menurut Zikmund (Sarwono, 2008) adalah proposisi atau dugaan yang
belum terbukti yang digunakan untuk menerangkan fakta atau gejala tertentu; atau
disebut juga sebagai jawaban sementara terhadap suatu pertanyaan riset.
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Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan
beberapa hipotesis, yaitu:
1. Hipotesis parsial untuk Dana Pihak Ketiga (DPK)
H0: DPK tidak berpengaruh terhadap distribusi bagi hasil nasabah.
Ha: DPK berpengaruh terhadap distribusi bagi hasil nasabah.
2. Hipotesis parsial untuk Financing to Deposit Ratio (FDR)
H0: FDR tidak berpengaruh terhadap distribusi bagi hasil nasabah.
Ha: FDR berpengaruh terhadap distribusi bagi nasabah.
3. Hipotesis parsial effective rate pendapatan
H0: Effective rate pendapatan tidak berpengaruh terhadap distribusi bagi hasil
nasabah.
Ha: Effective rate pendapatan berpengaruh terhadap distribusi bagi hasil nasabah.
4. Hipotesis secara simultan untuk semua variabel
H0: DPK, FDR, dan effective rate pendapatan secara bersama-sama tidak
berpengaruh terhadap distribusi bagi hasil nasabah.
Ha: DPK, FDR, dan effective rate pendapatan secara bersama-sama berpengaruh
terhadap distribusi bagi hasil nasabah.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian
Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana pihak ketiga (DPK),
Financing to Deposit Ratio (FDR), dan effective rate pendapatan dan distribusi bagi hasil
nasabah. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada landasan teori mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi distribusi bagi hasil serta beberapa penelitian terdahulu yang
dijadikan acuan oleh penulis.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri yang beralamat di Jl.
M.H. Thamrin no.5, Jakarta Pusat. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri
sejak bulan Mei 2010 hingga Juni 2010. Penelitian ini bersifat kausal yang berguna
untuk mengukur hubungan antar variabel penelitian atau berguna untuk menganalisis
bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain (Umar, 2008).

3.2 Metode Pengumpulan Data
3.2.1 Data yang dihimpun
Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu data primer dan
data sekunder. Menurut Hasan (2002), data primer adalah data yang diperoleh atau
dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang
memerlukannya. Dalam penelitian ini, seluruh data distribusi bagi hasil, DPK, FDR, dan
effective rate pendapatan bersumber dari data primer yaitu berupa laporan keuangan
bulanan yang diperoleh langsung dari Divisi Operasional dan Akuntansi (DOA) pada
Bank Syariah Mandiri.
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Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber
yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan
peneliti yang terdahulu. Data sekunder yang digunakan oleh penulis digunakan untuk
informasi tambahan mengenai Bank Syariah Mandiri yang diperoleh melalui situs
www.mandirisyariah.co.id serta informasi lain seperti data statistik perbankan syariah
yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) melalui situs www.bi.go.id.
Berdasarkan dimensi waktu, data dalam penelitian ini termasuk data runtut waktu
(time series). Menurut Kuncoro (2001) data runtut waktu adalah data yang secara
kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Data runtut waktu yang
digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dalam rentang waktu tertentu. Data
distribusi bagi hasil nasabah, DPK, FDR dan effective rate pendapatan diperoleh dari
laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri dengan jangka waktu 60 bulan dimulai
dari bulan Desember 2004 hingga November 2009.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang terkait dengan penelitian dilakukan dengan cara:
a. Metode Wawancara
Menurut Hasan (2002), wawancara adalah cara pengumpulan data dengan langsung
mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang
mengetahui persoalan dari objek yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan Divisi
Operasional dan Akuntansi (DOA) BSM terkait dengan objek penelitian.
b. Survei Literatur
Menurut Hasan (2002), survei literatur adalah cara pengumpulan data dengan
menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti
sebelumnya. Menurut Sekaran (2006), survei literatur merupakan dokumentasi dari
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tinjauan menyeluruh terhadap karya publikasi dan nonpublikasi dari sumber sekunder
dalam bidang minat khusus bagi peneliti. Survei literatur dapat dilakukan melalui
buku, jurnal, surat kabar, majalah, laporan konferensi, disertasi doktoral, tesis master,
publikasi pemerintah, laporan keuangan, dan lainnya.

3.2.3 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional
Berdasarkan pada perumusan masalah dan hipotesis sebelumnya, maka variabelvariabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi:
1. Variabel terikat (dependent variable), merupakan variabel yang dijelaskan, yaitu
variabel distribusi bagi hasil nasabah pada BSM selama periode Desember 2004
hingga November 2009.
Variabel distribusi bagi hasil nasabah merupakan total bagi hasil nasabah pada bulan
yang bersangkutan dari masing-masing jenis dana pihak ketiga pada BSM, yaitu
simpanan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Data ini tersaji
dalam bentuk satuan rupiah.
2. Variabel bebas (independent variable), merupakan variabel penjelas (explanatory
variable). Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari:
a)

Dana pihak ketiga (DPK) BSM periode Desember 2004 hingga November 2009.
Dana pihak ketiga merupakan saldo rata-rata dana yang telah dihimpun oleh bank
pada bulan yang bersangkutan. DPK yang dihimpun oleh BSM terdiri dari
simpanan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Data DPK
tersaji pada laporan keuangan bulanan dalam bentuk satuan rupiah.

b) Tingkat FDR BSM periode Desember 2004 hingga November 2009.
Tingkat FDR merupakan rasio antara dana yang ditempatkan pada pembiayaan
dibandingkan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat (DPK). Data ini
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tersaji pada laporan keuangan bulanan dalam bentuk persentase (%). Cara
perhitungan FDR adalah sebagai berikut:

FDR =

c)

Total pembiayaan
× 100%
Dana Pihak Ketiga

Tingkat effective rate pendapatan BSM periode Desember 2004 hingga
November 2009.
Tingkat effective rate pendapatan merupakan data yang telah diolah oleh penulis
yang berasal dari pendapatan atas pembiayaan yang disalurkan dibagi dengan
saldo rata-rata pembiayaan yang disalurkan. Data pendapatan serta saldo rata-rata
pembiayaan diperoleh dari laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri.
Data ini tersaji dalam bentuk persentase (%). Cara perhitungan effective rate
pendapatan (ERP) adalah sebagai berikut:

ERP =

Pendapatan atas pembiayaan yang disalurkan
× 12 × 100%
Saldo rata − rata pembiayaan yang disalurkan

3.3 Metode Analisis Data
3.3.1 Teknik Pengolahan Data
Dalam penelitian ini diperlukan penyusunan alur metode penelitian untuk
mempermudah urutan proses pengolahan dalam melakukan data analisis. Penyusunan
alur metode penelitian diharapkan menjadi lebih terarah. Alur metode penelitian
dijelaskan sebagai berikut:
1.

Pengumpulan data distribusi bagi hasil nasabah, DPK, FDR, dan effective rate
pendapatan yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan BSM. Data effective rate
pendapatan merupakan data yang telah diolah dan berasal dari pembagian antara
pendapatan atas pembiayaan yang disalurkan dengan saldo rata-rata pembiayaan.
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2.

Setelah data terkumpul, dilanjutkan proses pengolahan data dengan menggunakan
program Eviews 6. Proses awal dalam pengolahan data adalah melakukan uji
normalitas. Uji normalitas perlu dilakukan sebelum melakukan uji statistik untuk
mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak.

3.

Pengujian selanjutnya adalah analisis regresi berganda (multiple regression
analysis). Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat.

4.

Teknik estimasi variabel dependen yang melandasi analisis regresi disebut Ordinary
Least Squares (OLS). Menurut teorema Gauss-Markov, setiap estimasi OLS harus
memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Pemenuhan kriteria
BLUE dilakukan dengan uji asumsi klasik diantaranya uji multikolinieritas, uji
heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

5.

Setelah model diuji dengan berbagai alat uji dan telah memenuhi seluruh kriteria
pengujian statistik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan interpretasi atas hasil
yang diperoleh.

3.3.2 Uji Normalitas
Sebelum melakukan uji statistik langkah awal yang harus dilakukan adalah screening
terhadap data yang akan diolah, salah satu caranya adalah dengan melakukan uji
normalitas. Uji normalitas merupakan asumsi bahwa setiap variabel dan semua
kombinasi linier dari variabel terdistribusi normal. Jika terdapat normalitas, maka
residual akan terdistribusi normal dan independen. Dalam penelitian ini, untuk
mendeteksi apakah residual mempunyai distribusi normal atau tidak menggunakan uji
yang dikembangkan oleh Jarque-Bera (J-B). Metode JB ini didasarkan pada sampel besar
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yang diasumsikan bersifat asymtotic. Uji statistik JB ini menggunakan perhitungan
skewness (S) dan kurtosis (K). Formula uji statistik JB adalah sebagai berikut:

𝐽𝐵 = 𝑛

𝑆 2 (𝐾 − 3)2
+
6
24

Jika suatu variabel didistribusikan secara normal maka nilai koefisien S = 0 dan K =
3. Jika residual terdistribusi secara normal, maka diharapkan nilai statistik JB akan sama
dengan nol. Selain melihat nilai koefisien skewness dan kurtosis, penentuan data
terdistribusi normal atau tidak juga dapat dilihat dari nilai probabilitas yang dihasilkan.
Hipotesis pada uji normalitas ini adalah:
H0: Data terdistribusi normal
Ha: Data tidak terdistribusi normal
Jika nilai probabilitas ρ dari statistik JB lebih besar dari α = 5%, maka hipotesis H0
dapat diterima bahwa residual mempunyai distribusi normal.

3.3.3 Model Penelitian
Dalam rangka melihat model yang dapat dipakai dalam penelitian ini, maka dilakukan
analisis regresi berganda. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai
ketergantungan variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Adapun model
regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
𝐷𝐵𝐻 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝑃𝐾 + 𝛽2 𝐹𝐷𝑅 + 𝛽3 𝐸𝑅𝑃 + 𝑒

Dimana:
DBH:

Distribusi bagi hasil nasabah

β0:

Konstanta atau intercept

β1 – β3:

Koefisien variabel independen
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DPK:

Saldo rata-rata dana pihak ketiga

FDR:

Rasio FDR

ERP:

Tingkat effective rate pendapatan dari pembiayaan

e:

Error

Variabel bebas maupun variabel terikat dalam penelitian ini memiliki bentuk satuan
yang berbeda, dimana variabel terikat yang tercermin oleh distribusi bagi hasil nasabah
tersaji dalam bentuk satuan rupiah, sedangkan variabel bebas yang tercermin oleh DPK
tersaji dalam bentuk rupiah, FDR dalam bentuk persentase, dan effective rate pendapatan
dalam bentuk persentase. Perbedaan bentuk satuan tersebut diatasi dengan melakukan
transformasi ke dalam bentuk logaritma natural (ln). Transformasi dalam bentuk
logaritma natural berfungsi untuk memperkecil nilai koefisien yang dihasilkan karena
adanya perbedaan satuan antar variabel yang sangat besar. Setelah dilakukan
transformasi, maka model penelitian menjadi:
ln 𝐷𝐵𝐻 = 𝛽0 + 𝛽1 ln 𝐷𝑃𝐾 + 𝛽2 𝐹𝐷𝑅 + 𝛽3 𝐸𝑅𝑃 + 𝑒

Dimana:
lnDBH:

Logaritma natural dari distribusi bagi hasil nasabah

β0:

Konstanta atau intercept

β1 – β5:

Koefisien variabel independen

lnDPK:

Logaritma natural dari saldo rata-rata dana pihak ketiga

FDR:

Rasio FDR

ERP:

Tingkat effective rate pendapatan dari pembiayaan

e:

Error
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3.3.4 Pengujian Hipotesis
Pembuktian terhadap hipotesis dinyatakan baik secara parsial maupun simultan bahwa
variabel bebas berupa DPK, FDR, dan effective rate pendapatan mempengaruhi variabel
terikat berupa distribusi bagi hasil nasabah. Pengujian hipotesis dilakukan dengan
menggunakan analisis determinasi (R2), uji koefisien regresi secara bersama-sama atau
simultan (uji F), dan uji koefisien regresi secara individual atau parsial (uji t).
1. Analisis Determinasi (Uji R2)
Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui
persentase sumbangan pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel
terikat. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah
antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil dapat diartikan bahwa kemampuan variabelvariabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang
mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi
yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Untuk regresi dengan
lebih dari dua variabel bebas digunakan adjusted R2 sebagai koefisien determinasi.
Adjusted R2 adalah nilai R2 yang telah disesuaikan, nilai ini selalu lebih kecil dari R2
dan angka ini bisa memiliki harga negatif.
2. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Uji ini juga dapat digunakan untuk
mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat
atau tidak.
Adapun tahapan untuk melakukan uji f adalah sebagai berikut:
a. Tahap awal untuk melakukan uji F adalah merumuskan hipotesis sebagai berikut:
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H0:

Tidak ada pengaruh yang nyata secara simultan dari variabel bebas terhadap
variabel terikat.

Ha:

Ada pengaruh yang nyata secara simultan dari variabel bebas terhadap
variabel terikat.

b. Menentukan tingkat keyakinan atau tingkat signifikansi. Ukuran standar yang
sering digunakan dalam penelitian adalah tingkat keyakinan 95% atau tingkat
signifikansi (α = 5%).
c. Menentukan Fhitung. Nilai Fhitung dapat dilihat dari hasil uji statistik.
d. Menentukan Ftabel. Penentuan Ftabel dibantu dengan melihat nilai degree of freedom
(df). Dengan menggunakan tingkat signifikansi (α = 5%) diperlukan df 1 dan df 2.
Df 1 merupakan hasil jumlah variabel dikurangi satu (jumlah variabel – 1),
sedangkan df 2 adalah jumlah kasus dikurangi jumlah variabel independen
dikurangi satu (n-k-1). Kombinasi antara tingkat signifikansi, df 1 dan df 2 dapat
digunakan untuk memperoleh Ftabel yang kemudian akan dibandingkan dengan
Fhitung.
e. Kriteria pengujian:
H0: Diterima bila Fhitung < Ftabel
H0: Ditolak bila Fhitung > Ftabel
3. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)
Uji parsial dalam suatu penelitin dapat dilakukan dengan uji statistik t. Uji statistik t
pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara
individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Adapun tahapan untuk
melakukan uji f adalah sebagai berikut:
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a. Tahap awal uji t sama seperti pada uji F yaitu merumuskan hipotesis.
H0: Tidak ada pengaruh

secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel

terikat.
Ha: Ada pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
b. Menentukan tingkat signifikansi (α) 5%
c. Menentukan thitung. Nilai thitung diperoleh dari hasil uji statistik.
d. Menentukan ttabel pada α = 5% : 2 = 2.5% (uji 2 sisi). Penentuan ttabel dibantu
dengan melihat nilai degree of freedom (df). Nilai df merupakan hasil dari jumlah
kasus dikurangi jumlah variabel independen dikurangi satu (n-k-1).
e. Kriteria pengujian:
H0: Diterima bila t hitung < ttabel
H0: Ditolak bila t hitung > ttabel

3.3.5 Pengujian Asumsi Klasik
Dalam pengujian model regresi akan dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi
klasik tersebut harus memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Uji ini
meliputi:
a) Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak
terjadi korelasi di antara variabel bebas. Pada program SPSS hasil uji multikolinieritas
dapat dilihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika hasil
perhitungan nilai VIF tidak melebihi angka 10 atau nilai tolerance kurang dari 10%
maka diindikasikan tidak ada gejala multikolinieritas. Sedangkan pada program
Eviews, untuk mendeteksi gejala multikolinieritas dilakukan dengan melihat hasil
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correlation matrix dan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel independen.
Menurut Widarjono (2007), jika koefisien korelasi cukup tinggi (≥ 0,85), maka diduga
terdapat gejala multikolinieritas.
b) Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut
homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak
terjadi heterokedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi gejala heterokedastisitas
dilakukan dengan uji white. Penentuan ada tidaknya masalah heterokedastisitas dapat
dilihat dari nilai obs*R-squared dan nilai probabilitasnya. Ketentuan pengujian gejala
heterokedastisitas sebagai berikut:
 Bila nilai probabilitas > α = 5%, maka tidak ada gejala heterokedastisitas.
 Bila nilai probabilitas < α = 5%, maka ada gejala heterokedastisitas.
c) Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode
t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi.
Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi gejala autokorelasi adalah uji
Durbin-Watson (DW-test). Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu
(first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam
model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel bebas.
Keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah:
 Bila nilai DW berada diantara dU sampai dengan 4 – dU maka koefisien
autokorelasi sama dengan nol. Artinya, tidak ada autokorelasi.
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 Bila nilai DW lebih kecil daripada du koefisien autokorelasi lebih besar daripada
nol. Artinya ada autokorelasi positif.
 Bila nilai DW terletak diantara dL dan dU, maka tidak dapat disimpulkan.
 Bila nilai DW lebih besar daripada 4 – dL, koefisien autokorelasi lebih besar
daripada nol. Artinya, ada korelasi negatif.
 Bila nilai DW terletak diantara 4 – dU dan 4 – dL, maka tidak dapat disimpulkan.
Meskipun uji DW ini relatif mudah, tetapi ada beberapa kelemahan dalam mendeteksi
gejala autokorelasi. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode Breusch-Godfrey.
Penentuan ada tidaknya masalah autokorelasi dapat dilihat dari nilai obs*R-squared
dan nilai probabilitasnya. Ketentuan pengujian gejala autokorelasi sebagai berikut:
 Bila nilai probabilitas > α = 5%, maka tidak ada gejala autokorelasi
 Bila nilai probabilitas < α = 5%, maka ada gejala autokorelasi.

3.4 Tahapan Analisis Data
Gambar 3.1 Tahapan Analisis Data
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian
4.1.1 Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri
Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik
nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut
telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional
mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah
Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi
sebagian bank-bank di Indonesia.
Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi
peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. UndangUndang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan
membuka cabang khusus syariah.
PT Bank Susila Bakti (PT Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan
Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi
berupaya keluar dari krisis 1997 - 1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkahlangkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah
dengan suntikan modal dari pemilik.
Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya,
BankExim dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999,
rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank
Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT Bank Mandiri (Persero).
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PT Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan
melanjutkan rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan
dengan keinginan PT Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah
awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT
Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada
tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris:
Sutjipto, SH nama PT Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT Bank Syariah
Mandiri.
Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur
Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha
konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT Bank Susila
Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.
1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui
perubahaan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri.
Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari
pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri
merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT Bank Susila Bakti
dan Manajemen PT Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah
dilingkungan PT Bank Mandiri (Persero).
PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme
usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme
usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank Syariah
Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.
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4.1.2 Profil Bank Syariah Mandiri
Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan di Indonesia
telah membuktikan eksistensinya sebagai bank syariah. Hal ini dibuktikan dengan telah
berkiprahnya BSM selama 10 tahun di dunia perbankan syariah. BSM secara kontinyu
melakukan inovasi terhadap produknya dan

memberikan infomasi

mengenai

perkembangan bank kepada nasabahnya. Informasi mengenai profil BSM dapat dilihat
pada tabel 4.1.
Tabel 4.1 Profil Bank Syariah Mandiri
Nama:

PT Bank Syariah Mandiri

Alamat:

Gedung Bank Syariah Mandiri
Jl. M.H. Thamrin No. 5 Jakarta 10340, Indonesia

Telepon:

(62-21) 2300509, 39839000 (Hunting)

Faksimili:

(62-21) 39832989

Situs Web:

www.syariahmandiri.co.id

Tanggal Berdiri:

25 Oktober 1999

Tanggal Beroperasi:

01 November 1999

Modal Dasar:

Rp1.000.000.000.000

Modal Disetor:

Rp658.243.565.000

Kantor Layanan:

389 kantor, tersebar di 24 provinsi di seluruh Indonesia

Jumlah Jaringan ATM:

220 ATM Syariah Mandiri, ATM Mandiri 4.795, ATM
Bersama 20.487 unit (include ATM Mandiri dan ATM BSM),
ATM Prima 14.403 unit, EDC BCA 121.743 unit, ATM BCA
7053 dan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) 7.435
unit.

Jumlah Karyawan:

3.109 orang (Per Desember 2009)

Kepemilikan Saham:

1. PT Bank Mandiri Tbk. (Persero):
91.674.512 lembar saham (99,99999891%).
2. PT Mandiri Sekuritas: 1 Lembar Saham
(0,00000001%).
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4.1.3 Visi, Misi, dan Budaya Bank Syariah Mandiri
4.1.3.1 Visi
Visi Bank Syariah Mandiri adalah:
”Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha”.
4.1.3.2 Misi
Untuk mencapai visi tersebut, BSM menjabarkannya dalam misi-misi sebagai berikut:
a)

Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.

b) Mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan penyaluran pembiayaan pada
segmen UMKM.
c)

Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang
sehat.

d) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
e)

Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

4.1.3.3 Budaya
Sejak pertengahan tahun 2005, Bank Syariah Mandiri menerapkan nilai-nilai
perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di shared oleh seluruh pegawai
Bank Syariah Mandiri yang disebut Shared Values Bank Syariah Mandiri. Shared Values
Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC”, yaitu:
1. Excellence
Berupaya

mencapai

kesempurnaan

melalui

perbaikan

berkesinambungan.
2. Teamwork
Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
3. Humanity
Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.
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4. Integrity
Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.
5. Customer Focus
Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah
Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian
4.2.1 Analisis Masing-Masing Variabel
4.2.1.1 Distribusi Bagi Hasil Nasabah
Pembayaran imbalan bank syariah kepada nasabahnya dalam bentuk bagi hasil
besarnya sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah sebagai
mudharib (pengelola dana). Lazimnya apabila pendapatan hasil usaha tersebut besar,
maka distribusi bagi hasil yang akan diterima nasabah juga besar dan sebaliknya jika
pendapatan hasil usaha kecil, distribusi bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah juga
kecil. Hal ini sangat berbeda dengan konsep bank konvensional dimana nasabah akan
menerima imbalan dalam bentuk bunga yang dibayarkan dalam jumlah tetap, sehingga
tidak terpengaruh oleh pendapatan yang diterima oleh bank konvensional.
Bank Syariah Mandiri yang berdiri sejak tahun 1999, telah menunjukkan
perkembangan dalam pemberian distribusi bagi hasil kepada nasabahnya. Hal ini terlihat
pada gambar 4.1 mengenai pergerakan distribusi bagi hasil nasabah pada BSM yang
mengalami tren peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2004-2009).
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Gambar 4.1 Perkembangan Distribusi Bagi Hasil Nasabah Bank Syariah Mandiri

Sumber: Laporan Keuangan Bulanan Bank Syariah Mandiri. Data diolah.

Pada gambar 4.1 terlihat bahwa distribusi bagi hasil yang diterima oleh nasabah
mengalami tren peningkatan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, walaupun pada
perjalanannya pemberian distribusi bagi hasil tersebut mengalami kenaikan dan
penurunan. Hal ini berbeda dengan konsep bank konvensional, dimana nasabah akan
menerima imbalan yang tetap setiap bulannya. Bank syariah yang menganut sistem bagi
hasil menerapkan prinsip keadilan dalam berbagi hasil usaha. Apabila hasil usaha bank
syariah meningkat, maka akan meningkatkan pula bagi hasil kepada nasabahnya, dan
sebaliknya. Distribusi bagi hasil nasabah pada Maret 2005 sebesar 28,56 milyar rupiah
mengalami peningkatan 126% hingga Maret 2009 yang mencapai 64,43 milyar rupiah.
Kenaikan distribusi bagi hasil nasabah membuktikan bahwa BSM terus berusaha untuk
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meningkatkan keuntungan bagi nasabahnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan
kepercayaan nasabah terhadap BSM.

4.2.1.2 Dana Pihak Ketiga
Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya
dalam menghimpun dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga pada BSM berupa giro
wadiah, tabungan wadiah atau mudharabah, dan deposito mudharabah. Dana pihak
ketiga yang telah dihimpun nantinya akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan, baik
pembiayaan dengan prinsip jual-beli, bagi-hasil atau sewa. Perkembangan dana pihak
ketiga pada BSM terlihat di gambar 4.2.
Gambar 4.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Mandiri

Sumber: Laporan Keuangan Bulanan Bank Syariah Mandiri. Data diolah.

Gambar 4.2 menunjukkan tren peningkatan pada DPK yang telah dihimpun oleh BSM
dari tahun 2004 hingga 2009. BSM tercatat mengalami pertumbuhan 149% dari bulan
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Agustus 2005 yang berhasil menghimpun dana sebesar 6,39 triliun rupiah hingga
mencapai 15,94 triliun rupiah pada Agustus 2009. Peningkatan DPK tersebut
menunjukkan bahwa, BSM dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam menyimpan
dananya pada bank syariah.

4.2.1.3 Financing to Deposit Ratio (FDR)
Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio pembiayaan yang disalurkan
terhadap DPK yang dihimpun oleh bank syariah berupa giro wadiah, tabungan wadiah
dan mudharabah serta deposito mudharabah. FDR juga mencerminkan seberapa jauh
kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan
dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.
Perkembangan FDR Bank Syariah Mandiri dapat dilihat pada gambar 4.3 dibawah ini.
Gambar 4.3 Perkembangan FDR Bank Syariah Mandiri

Sumber: Laporan Keuangan Bulanan Bank Syariah Mandiri. Data diolah.
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Perkembangan FDR BSM yang terlihat pada gambar 4.3 menunjukkan pergerakan
yang berfluktuasi. Pergerakan FDR BSM berkisar antara 80% sampai dengan 100%.
Kisaran angka 80% hingga 100% masih dianggap dalam batas toleransi tingkat FDR.
FDR merupakan indikasi dari ekspansi pembiayaan yang disalurkan. Semakin besar
pembiayaan yang disalurkan, maka semakin besar pula tingkat FDR.

4.2.1.4 Pendapatan
Pendapatan yang diperoleh bank syariah berasal dari pembiayaan. Pendapatan atas
penyaluran pembiayaan tersebut merupakan pendapatan yang paling dominan
dibandingnya dengan penanaman pada asset portofolio. Perkembangan pendapatan BSM
dapat dilihat pada gambar 4.4.
Gambar 4.4 Perkembangan Pendapatan Bank Syariah Mandiri

Sumber: Laporan Keuangan Bulanan Bank Syariah Mandiri. Data diolah.

Perkembangan pendapatan BSM yang terlihat pada gambar 4.4 merupakan perolehan
atas pembiayaan yang disalurkan. Pendapatan BSM terus mengalami peningkatan dari
tahun 2004 hingga tahun 2009. Pada Maret 2005 tercatat bahwa pendapatan BSM atas
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pembiayaan yang disalurkan sebesar 69,08 milyar rupiah, atau meningkat 80% hingga
mencapai 124,34 milyar pada Maret 2009. Hal ini membuktikan bahwa BSM mampu
memanfaatkan dan menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor riil yang dapat mendorong
perekonomian. Dalam menyalurkan pembiayaan tersebut, BSM tetap menerapkan
prinsip kehati-hatian (prudential) agar dana yang telah disalurkan aman.
Gambar 4.5 Effective Rate Pendapatan Bank Syariah Mandiri

Sumber: Laporan Keuangan Bulanan Bank Syariah Mandiri. Data diolah.

Gambar 4.5 menunjukkan tren yang berfluktuasi pada effective rate pendapatan BSM.
Effective rate pendapatan BSM merupakan perolehan pendapatan atas penyaluran
pembiayaan berbanding dengan rata-rata pembiayaan yang disalurkan oleh BSM.

4.3 Analisis Data
4.3.1 Uji Normalitas
Sebelum melakukan uji statistik, langkah awal yang perlu dilakukan adalah
pemeriksaan terhadap data yang akan diolah. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk
mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Apabila data terdistribusi
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normal, maka dapat dilakukan analisis selanjutnya. Berdasarkan hasil uji normalitas yang
telah dilakukan penulis dengan metode Jarque-Bera, didapatkan hasil sebagai berikut:
Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas (Jarque-Bera)
9

Series: Residuals
Sample 2004M12 2009M11
Observations 60

8
7
6
5
4
3
2
1
0

-0.10

-0.05

-0.00

0.05

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-1.98e-15
-0.000715
0.104258
-0.101675
0.046052
0.178711
2.824368

Jarque-Bera
Probability

0.396492
0.820168

0.10

Sumber: Data diolah

Ketentuan dalam uji normalitas (Jarque-Bera) ini dapat dilihat dari nilai skewness dan
kurtosisnya. Suatu data terdistribusi normal apabila nilai koefisien skewness = 0 dan
kurtosis = 3. Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, diperoleh nilai skewness sebesar
0.178711 dan nilai kurtosis sebesar 2.824368 (mendekati angka 3), maka dapat
disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Selain dilihat dari nilai skewness dan
kurtosis, suatu data dikatakan terdistribusi normal atau tidak juga dapat dilihat dari nilai
probabilitasnya. Nilai probabilitas sebesar 0.82 yang melebihi α = 5% mencerminkan
bahwa data tersebut terdistribusi normal.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan pada model regresi untuk memenuhi kriteria BLUE (Best
Linier Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik meliputi uji multikolinieritas, uji
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heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Pembahasan masing-masing uji asumsi klasik
akan dijelaskan sebagai berikut:
4.3.2.1 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan
asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antar variabel independen
dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak
adanya multikolinieritas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya permasalahan
multikolinieritas adalah dengan menggunakan correlation matrix. Hasil pengujian
multikolinieritas dengan program Eviews 6 diperoleh correlation matrix sebagai berikut:
Tabel 4.2 Hasil Correlation Matrix pada Uji Multikolinieritas
Correlation Matrix
LNDPK

FDR

ERP

LNDPK

1.000000

-0.272178

0.103505

FDR

-0.272178

1.000000

0.044673

ERP

0.103505

0.044673

1.000000

Sumber: Data diolah

Hasil koefisien korelasi antar variabel menunjukkan bahwa semua variabel terbebas
dari masalah multikolinieritas. Hal ini dibuktikan dari ketentuan koefisien korelasi yang
cukup rendah atau ≤ 0.85 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah
multikolinieritas dalam model regresi.

4.3.2.2 Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan
asumsi klasik heterokedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk
semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam suatu
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model regresi adalah tidak adanya gejala heterokedastisitas. Dalam pengujian
heterokedastisitas ini, penulis menggunakan uji white.
Tabel 4.3 Hasil Uji White
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.874130
8.157131
6.481767

Prob. F(9,50)
Prob. Chi-Square(9)
Prob. Chi-Square(9)

0.5541
0.5184
0.6909

Sumber: Data diolah

Hasil uji white pada pengujian heterokedastisitas diatas menunjukkan nilai Obs*Rsquared adalah 8.157131 dan nilai probabilitas chi-square adalah 0.5184. Nilai
probabilitas chi-square yang melebihi α = 5%, membuktikan bahwa data dalam
penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas.

4.3.2.3 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan
asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu
pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi
adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Salah satu cara untuk mendeteksi
ada tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Breusch-Godfrey atau yang lebih dikenal
dengan uji Lagrange-Multiplier. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh
penulis, diperoleh hasil uji Breusch-Godfrey sebagai berikut:
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi (Uji Breusch-Godfrey) Awal
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

11.66640
18.10316

Prob. F(2,54)
Prob. Chi-Square(2)

Sumber: Data diolah
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Ketentuan dalam uji autokorelasi menyebutkan bahwa apabila nilai probabilitas dari
obs*R-squared kurang dari α = 5%, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala
autokorelasi pada model regresi. Hasil pengujian autokorelasi dengan uji BreuschGodfrey diperoleh nilai probabilitas dari obs*R-squared sebesar 0.0001 yang berarti nilai
tersebut kurang dari α = 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada gejala autokorelasi
dalam penelitian ini. Gejala autokorelasi yang terdapat dalam penelitian ini antara lain
disebabkan karena adanya hubungan antara residual satu variabel dengan residual
variabel lain yang masih saling berkaitan, serta data masa sekarang yang dipengaruhi
oleh data pada masa sebelumnya.
Gejala autokorelasi dalam suatu penelitian dapat diatasi dengan beberapa cara, namun
harus diketahui terlebih dahulu besarnya koefisien autokorelasi (ρ). Dalam penelitian ini
besarnya koefisien autokorelasi tidak diketahui, sehingga penulis menggunakan metode
Cochrane-Orcutt (C-O) untuk mendapatkan nilai koefisien korelasi (ρ) tersebut. Metode
ini menggunakan nilai estimasi residual et untuk menghitung ρ. Perhitungan dilakukan
dengan cara iterasi sampai diperoleh ρ yang tidak mengandung residual (ρ) sebagai
berikut:
Tabel 4.5 Hasil Estimasi Nilai Residual (ρ) Metode Cochrane-Orcutt
Dependent Variable: U
Method: Least Squares
Date: 07/05/10 Time: 18:19
Sample (adjusted): 2005M01 2009M11
Included observations: 59 after adjustments
Variable
U(-1)

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.517993

0.118184

4.382938

0.0000

Sumber: Data diolah

Setelah mendapatkan nilai residual (ρ), maka langkah selanjutnya adalah melakukan
estimasi kembali sesuai dengan persamaan awal. Kemudian hasil estimasi diuji kembali
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untuk melihat ada atau tidaknya gejala autokorelasi. Setelah dilakukan pengujian ulang
pada uji autokorelasi, diperoleh hasil uji autokorelasi yang baru pada tabel 4.6.
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi (Uji Breusch-Godfrey) Setelah Diobati
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

1.675550
3.508626

Prob. F(2,53)
Prob. Chi-Square(2)

0.1970
0.1730

Sumber: Data diolah

Pada tabel 4.6 nilai Obs*R-squared adalah 3.508626 dengan nilai probabilitas chisquare yang melebihi α = 5%, yaitu 0.1730 menunjukkan bahwa data telah bebas dari
gejala autokorelasi.

4.3.3 Pengujian Hipotesis
Setelah model regresi memenuhi kriteria BLUE melalui pengujian asumsi klasik
berupa uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi, maka tahap
selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini mencakup uji
koefisien determinasi (R2), uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji f), dan uji
koefisien regresi secara parsial (uji t). Hasil analisis regresi berganda yang telah
dilakukan oleh penulis tercantum pada tabel 4.7.
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Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Berganda
Dependent Variable: LNDBH
Method: Least Squares
Date: 07/05/10 Time: 18:24
Sample: 1 59
Included observations: 59
Variable

Coefficient

C
LNDPK
FDR
ERP

-2.310033
0.943865
0.266989
6.021590

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.956039
0.953641
0.038091
0.079802
111.1522
398.7030
0.000000

Std. Error

t-Statistic

0.439421 -5.256995
0.029551 31.93974
0.132402 2.016502
0.711068 8.468371
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0000
0.0000
0.0486
0.0000
11.80656
0.176912
-3.632278
-3.491428
-3.577296
1.461358

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil estimasi variabel DPK, FDR, dan effective rate pendapatan
terhadap distribusi bagi hasil nasabah diperoleh persamaan sebagai berikut:
LNDBH = -2.31 + 0.94*LNDPK + 0.27*FDR + 6.02*ERP
Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


Konstanta sebesar -2.31; artinya jika seluruh variabel independen [lnDPK (X1), FDR
(X2), dan ERP (X3)] bernilai nol, maka lnDBH (Y) nilainya adalah -2.31 satuan.



Koefisien dari variabel independen DPK yang telah ditransformasikan dalam bentuk
logaritma natural sebesar 0.94 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan sebesar
1% pada DPK, maka distribusi bagi hasil nasabah akan naik sebesar 0.94% dengan
asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi
hubungan positif antara DPK dengan distribusi bagi hasil nasabah. Semakin tinggi
DPK maka semakin tinggi pula distribusi bagi hasil nasabah.
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Koefisien variabel independen FDR sebesar 0.27 menunjukkan bahwa apabila
terjadi kenaikan sebesar 1% pada FDR, maka distribusi bagi hasil nasabah akan naik
sebesar anti ln dari 0.27, yaitu 0.31% dengan asumsi variabel lainnya dianggap
konstan. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara FDR
dengan distribusi bagi hasil nasabah.



Koefisien variabel independen effective rate pendapatan (ERP) sebesar 6.02
menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan sebesar 1% pada ERP, maka distribusi
bagi hasil nasabah akan naik sebesar anti ln 6.02, yaitu 411.23% dengan asumsi
variabel lainnya dianggap konstan. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi
hubungan positif antara effective rate pendapatan dengan distribusi bagi hasil
nasabah.

4.3.3.1 Analisis Determinasi (R2)
Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui
persentase sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien (R2)
menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam
model mampu menjelaskan variasi variabel terikat. Berdasarkan hasil analisis regresi
berganda pada tabel 4.7 diperoleh nilai R-squared 0.9560 atau 95.60%, dan Adjusted Rsquared 0.9536 atau 95.36%. Model regresi dalam penelitian ini memiliki 3 variabel
bebas, maka koefisien determinasi dilihat dari nilai Adjusted R-squared. Nilai Adjusted
R-squared sebesar 0.9536 atau 95.36% mencerminkan bahwa variasi variabel bebas yang
digunakan (DPK, FDR, dan effective rate pendapatan) mampu menjelaskan 95.36%
variasi variabel terikat (distribusi bagi hasil nasabah). Sedangkan sisanya sebesar 4.64%
dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model
penelitian ini.
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4.3.3.2 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)
Uji F adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas
secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Hipotesis yang dibentuk pada uji F
adalah sebagai berikut:
H0: Tidak ada pengaruh yang nyata secara simultan dari DPK, FDR, dan effective
rate pendapatan terhadap distribusi bagi hasil nasabah.
Ha: Ada pengaruh yang nyata secara simultan dari DPK, FDR, dan effective rate
pendapatan terhadap distribusi bagi hasil nasabah.
Dari hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.7 dengan α = 5% diperoleh nilai Fstatistic 398.70 lebih besar dari nilai F tabel yaitu 2.76 dan nilai Prob(F-statistic) sama
dengan 0.00 yang lebih kecil dari 0.05, maka H0 ditolak dan menerima hipotesis
alternatif (Ha). Dengan diterimanya Ha maka dapat disimpulkan bahwa DPK, FDR, dan
effective rate pendapatan secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi distribusi bagi
hasil nasabah.

4.3.3.3 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang diwakilkan oleh DPK,
FDR dan effective rate pendapatan berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat
yang diwakilkan oleh distribusi bagi hasil nasabah. Berdasarkan hasil analisis regresi
berganda pada tabel 4.7, maka uji t untuk masing-masing hipotesa adalah sebagai
berikut:
a)

Pengujian hipotesis dana pihak ketiga (DPK)
H0: DPK tidak berpengaruh terhadap distribusi bagi hasil nasabah.
Ha: DPK berpengaruh terhadap distribusi bagi hasil nasabah.
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Berdasarkan uji t pada α = 5%, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 31.94 yang
berarti lebih besar dari nilai t tabel 1.67 dengan probabilitas sebesar 0.00 yang
nilainya jauh lebih kecil dibandingkan dengan α = 5% (0.00 < 0.05), maka H0
ditolak dan menerima hipotesis alternatif (Ha). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa
DPK secara signifikan mempengaruhi distribusi bagi hasil nasabah.
b) Pengujian hipotesis financing to deposit ratio (FDR)
H0: FDR tidak berpengaruh terhadap distribusi bagi hasil nasabah.
Ha: FDR berpengaruh terhadap distribusi bagi nasabah.
Berdasarkan uji t pada α = 5%, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 2.02 yang berarti
lebih besar dari nilai t tabel 1.67 dengan probabilitas sebesar 0.048 yang nilainya
lebih kecil dibandingkan dengan α = 5% (0.048 < 0.05), maka H0 ditolak dan
menerima hipotesis alternatif (Ha). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa FDR
secara signifikan mempengaruhi distribusi bagi hasil nasabah.
c)

Pengujian hipotesis effective rate pendapatan
H0: Effective rate pendapatan tidak berpengaruh terhadap distribusi bagi hasil
nasabah.
Ha: Effective rate pendapatan berpengaruh terhadap distribusi bagi hasil nasabah.
Berdasarkan uji t pada α = 5%, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 8.47 yang berarti
lebih besar dari nilai t tabel 1.67 dengan probabilitas sebesar 0.00 yang nilainya
lebih kecil dibandingkan dengan α = 5% (0.00 < 0.05), maka H0 ditolak dan
menerima hipotesis alternatif (Ha). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa effective
rate pendapatan secara signifikan mempengaruhi distribusi bagi hasil nasabah.
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4.3.4 Kesesuaian dengan Landasan Teori
Hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh bahwa
variabel DPK, FDR, dan effective rate pendapatan secara bersama-sama mempengaruhi
distribusi bagi hasil nasabah. Pada pengujian secara parsial diperoleh hasil bahwa
seluruh variabel bebas yaitu DPK, FDR, dan effective rate pendapatan secara signifikan
mempengaruhi distribusi bagi hasil nasabah.
4.3.4.1 Pengaruh DPK terhadap Distribusi Bagi Hasil Nasabah
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan antara variabel bebas, yaitu DPK
terhadap variabel terikat yang dicerminkan oleh distribusi bagi hasil nasabah diperoleh
hasil bahwa DPK secara signifikan mempengaruhi distribusi bagi hasil nasabah. Hal ini
dibuktikan dari nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel (31.94 > 1.67) atau nilai
probabilitas yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.00. Koefisien dari variabel independen
DPK yang telah ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural sebesar 0.94
menunjukkan bahwa apabila kenaikan sebesar 1% pada DPK, maka distribusi bagi hasil
nasabah akan meningkat sebesar 0.94% dengan asumsi variabel lainnya dianggap
konstan.
Hubungan antara DPK dan distribusi bagi hasil nasabah menunjukkan korelasi yang
positif dan berpengaruh secara signifikan. Adanya korelasi antara DPK dan distribusi
bagi hasil nasabah sangat sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa faktor yang
mempengaruhi distribusi bagi hasil nasabah adalah jumlah DPK yang dihimpun oleh
bank syariah. Semakin tinggi jumlah DPK yang dihimpun, maka dana yang disalurkan
dalam bentuk pembiayaan juga akan meningkat, sehingga dapat diperkirakan pendapatan
bank

syariah

juga

akan

meningkat.

Peningkatan

menguntungkan bagi nasabah (pemilik dana).
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Sesuai dengan fungsinya sebagai manajer investasi, bank syariah dituntut keahliannya
dalam mengelola dana yang diamanahkan kepadanya. Apabila dana pihak ketiga yang
diamanahkan mampu dikelola dengan baik maka akan mendatangkan hasil yang baik
pula untuk nasabah pemilik dananya.

4.3.4.2 Pengaruh FDR terhadap Distribusi Bagi Hasil Nasabah
Hasil analisis estimasi regresi berganda pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa FDR
berpengaruh signifikan terhadap distribusi bagi hasil nasabah dan memiliki korelasi
positif dengan nilai koefisien sebesar 0.27. Koefisien variabel independen FDR sebesar
0.27 menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan positif (kenaikan) sebesar 1% pada
FDR, maka distribusi bagi hasil nasabah akan mengalami perubahan positif (kenaikan)
sebesar 0.27% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. FDR mencerminkan
besarnya ekspansi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Semakin besar
ekspansi bank syariah pada pembiayaan, maka dapat diperkirakan pendapatan yang
diperoleh bank syariah serta nasabah juga semakin besar.
Variabel independen FDR juga memiliki korelasi positif dan berpengaruh secara
signifikan dengan distribusi bagi hasil nasabah. FDR adalah rasio antara jumlah
pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR ditentukan
oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang
dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), serta tabungan.
Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menyalurkan
pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) dengan memanfaatkan
dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Besarnya penyaluran pembiayaan atas dana
masyarakat yang telah terhimpun dicerminkan oleh FDR. Menurut Bank Indonesia, FDR
ideal bagi bank syariah adalah minimal 80%. FDR bank syariah juga disarankan tidak
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terlalu tinggi karena akan menimbulkan permasalahan likuiditas. Tingkat FDR 80%
mencerminkan bahwa bank syariah mampu menyalurkan pembiayaan sebesar 80% dari
total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. Pembiayaan tersebut disalurkan kepada
sektor-sektor riil guna mendorong pertumbuhan perekonomian. Tingkat FDR bank
syariah lebih tinggi dibandingkan bank konvensional dikarenakan terbatasnya pilihan
fasilitas keuangan bagi bank syariah. Hal tersebut yang menyebabkan bank syariah lebih
banyak melakukan ekspansi melalui penyaluran pembiayaan agar dapat menghasilkan
pendapatan yang nantinya akan didistribusikan kepada nasabah pemilik dana.

4.3.4.3 Pengaruh Effective Rate Pendapatan Distribusi Bagi Hasil Nasabah
Hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa effective rate
pendapatan berpengaruh signifikan terhadap distribusi bagi hasil nasabah dan memiliki
korelasi positif dengan nilai koefisien sebesar 6.02. Koefisien variabel independen
effective rate pendapatan (ERP) sebesar 6.02 menunjukkan bahwa apabila terjadi
perubahan positif (kenaikan) sebesar 1% pada ERP, maka distribusi bagi hasil nasabah
akan mengalami perubahan positif (kenaikan) sebesar 6.02% dengan asumsi variabel
lainnya dianggap konstan. Effective rate pendapatan yang menunjukkan pengaruh
signifikan terhadap distribusi bagi hasil nasabah sesuai dengan teori bahwa semakin
tinggi pendapatan yang diterima bank atas pembiayaan yang disalurkan maka berdampak
pada meningkatnya bagi hasil yang diperoleh nasabah.
Bank syariah dituntut untuk bekerja secara profesional dan meningkatkan keahliannya
dalam mengelola dana pihak ketiga. Pengelolaan dana yang baik akan mampu
menghasilkan pendapatan yang baik pula, sehingga berdampak pada tingginya
kepercayaan nasabah kepada bank syariah tersebut. Bank syariah yang mampu
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memberikan distribusi bagi hasil yang tinggi akan menjadi pilihan bagi masyarakat
dalam menanamkan dananya.

4.3.5 Argumentasi Penelitian
Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi yang sangat
penting, yaitu sebagai manajer investasi dan juga bertindak sebagai investor. Sebagai
manajer investasi atas dana yang terhimpun, bank syariah diharapkan dapat membantu
nasabah dalam mengelola simpanannya. Bank syariah yang mampu menjadi manajer
investasi yang baik akan pilihan bagi nasabah dalam menanamkan dananya. Hal ini akan
berdampak pada peningkatan jumlah dana yang dikelola atau jumlah dana pihak ketiga.
Jumlah dana pihak ketiga yang semakin besar, harus disalurkan kepada sektor-sektor
yang produktif agar dapat menghasilkan pendapatan yang nantinya akan didistribusikan
kepada nasabah.
Hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa tinggi rendahnya
distribusi bagi hasil yang diterima nasabah dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu
jumlah dana pihak ketiga (DPK), FDR, dan effective rate pendapatan atas pembiayaan
yang disalurkan. Variabel DPK memiliki korelasi yang positif terhadap distribusi bagi
hasil nasabah. Artinya, setiap penambahan jumlah DPK yang dihimpun oleh BSM akan
meningkatkan bagi hasil nasabah. Dana masyarakat tersebut selanjutnya akan digunakan
oleh BSM untuk melakukan kegiatan operasi utama, yaitu penyaluran pembiayaan.
Semakin besar dana yang disalurkan, semakin besar pula kesempatan bank untuk
memperoleh pendapatan yang tinggi.
Variabel lain yang juga berpengaruh terhadap distribusi bagi hasil nasabah adalah
FDR. Tingkat FDR BSM berada dikisaran 80% sampai dengan 100%, maka dapat
dikatakan bahwa kondisi tersebut masih dalam batas kewajaran atau sesuai dengan
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ketentuan Bank Indonesia. BSM sebagai salah satu bank yang juga melakukan kegiatan
penyaluran pembiayaan terus berusaha untuk seimbang dengan penyerapan dana pihak
ketiganya. DPK yang terhimpun tidak dibiarkan menumpuk (idle money), karena akan
merugikan nasabah pemilik dana dengan tidak didapatkannya bagi hasil. Sehingga
dibutuhkan strategi yang matang agar dapat terus menyalurkan pembiayaan. Tingkat
FDR BSM yang berada diatas 80% tidak serta merta membuat BSM mengabaikan
kualitas pembiayaannya. Dalam penyaluran pembiayaannya BSM tetap memperhatikan
aspek kehati-hatian (prudential) untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat
kembali serta menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi.
Selain DPK dan FDR, variabel yang juga mempengaruhi distribusi bagi hasil nasabah
adalah effective rate pendapatan. Porsi pendapatan yang paling besar berasal dari
pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan merupakan kegiatan operasi utama bank
syariah dibandingkan dengan kegiatan yang lainnya seperti penanaman pada surat
berharga atau asset portofolio karena terbatasnya fasilitas keuangan pada perbankan
syariah. Pendapatan yang diperoleh BSM atas penyaluran pembiayaan semakin
meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut membuktikan bahwa sebagai salah satu bank
syariah terkemuka di Indonesia, BSM mampu menunjukkan kemampuannya dalam
pengelolaan dana, profesionalisme dan kinerja yang semakin membaik.

4.3.6 Perbandingan dengan Hasil Penelitian Sebelumnya
Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian-penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya, seperti penelitian oleh Dahlan A. Rahman (2004), Nasrah
Mawardi (2005), Rovi Octaviano Vustany (2005), Sulistyawan (2008), serta Oki Herizal
(2009). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, variabel DPK,
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FDR, serta effective rate pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap distribusi
bagi hasil nasabah.
Penelitian Rahman, Mawardi, Sulistyawan, dan Herizal menunjukkan bahwa variabel
FDR berpengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil pada
bank syariah. Vustany menyatakan bahwa FDR, BI rate, dan pendapatan berpengaruh
signifikan terhadap bagi hasil, sedangkan DPK tidak berpengaruh signifikan. Hasil
penelitian Sulistyawan juga menunjukkan bahwa effective rate pendapatan juga
berpengaruh terhadap bagi hasil pada bank syariah.
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BAB V
KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis sebagaimana yang telah
diuraikan dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang diperoleh dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas yang meliputi DPK, FDR, dan effective
rate pendapatan, sebagai faktor yang mempengaruhi variabel terikat yaitu distribusi
bagi hasil nasabah. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai koefisien determinasi
variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 0.9536 atau 95.36% yang
mencerminkan bahwa variasi variabel bebas yaitu DPK, FDR, dan effective rate
pendapatan mampu menjelaskan 95.36% variasi variabel terikat dalam hal ini adalah
distribusi bagi hasil nasabah. Sedangkan sisanya sebesar 4.64% dipengaruhi atau
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
2. Dari hasil pengolahan data untuk pengujian pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat secara simultan diperoleh nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel. Nilai Fhitung
yang lebih besar dari Ftabel menandakan bahwa seluruh variabel bebas dalam
penelitian secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat
dalam hal ini tingkat bagi hasil nasabah.
3. Variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap distribusi bagi hasil nasabah pada
BSM. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari nilai
thitung yang lebih besar dari t tabel. Variabel DPK berkorelasi positif terhadap distribusi
bagi hasil nasabah. Sehingga dapat disimpulkan semakin besar DPK, maka semakin
besar pula distribusi bagi hasil yang diperoleh nasabah. Jumlah DPK yang semakin
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meningkat akan memberikan peluang kepada bank untuk meningkatkan laju
investasinya pada pembiayaan, sehingga diperkirakan pendapatan yang diperoleh oleh
bank syariah dan nasabah juga akan meningkat.
4. Variabel FDR berpengaruh signifikan terhadap distribusi bagi hasil nasabah pada
BSM. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai
thitung yang lebih besar dari t tabel. Variabel FDR berkorelasi positif terhadap distribusi
bagi hasil nasabah. FDR mencerminkan besarnya laju investasi pembiayaan yang
dilakukan oleh bank dengan menggunakan dana milik nasabah atau DPK. Semakin
tinggi ekspansi pembiayaan oleh bank syariah, diperkirakan akan meningkatkan
pendapatan bank syariah yang nantinya akan dibagi hasil dengan nasabah. Semakin
tinggi ekspansi pembiayaan, bank syariah juga perlu memperhatikan prinsip kehatihatian (prudential).
5. Variabel effective rate pendapatan berpengaruh signifikan terhadap distribusi bagi
hasil nasabah pada BSM. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang
menunjukkan bahwa dari nilai thitung yang lebih besar dari t tabel. Variabel effective rate
pendapatan berkorelasi positif terhadap distribusi bagi hasil nasabah. Effective rate
pendapatan merupakan hasil pembagian antara pendapatan atas pembiayaan yang
disalurkan dengan saldo rata-rata pembiayaan yang disalurkan. Semakin tinggi
pendapatan bank syariah atas pembiayaan yang disalurkan, maka akan berdampak
pada meningkatnya bagi hasil yang diperoleh nasabah.
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5.2 Saran
Saran untuk subjek atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian adalah sebagai
berikut:
1. Demi mengoptimalkan penyaluran pembiayaan agar dicapai tingkat NPF yang rendah,
maka BSM harus senantiasa tetap selektif dalam memberikan pembiayaan dan tetap
mempertahankan prinsip kehati-hatian (prudential).
2. Variabel-variabel dalam penelitian ini hanya terkait dengan faktor internal saja,
sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel
yang terkait dengan faktor eksternal, seperti tingkat suku bunga bank konvensional.
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Lampiran 2: Hasil Analisis Regresi Awal

Dependent Variable: LNDBH
Method: Least Squares
Date: 07/05/10 Time: 18:16
Sample: 2004M12 2009M11
Included observations: 60
Variable

Coefficient

C
LNDPK
FDR
ERP

-5.533752
0.976170
0.333548
3.864508

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.983160
0.982258
0.047269
0.125126
100.0471
1089.819
0.000000

Std. Error

t-Statistic

0.569432 -9.718013
0.017832 54.74406
0.115582 2.885810
0.912900 4.233223
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0000
0.0000
0.0055
0.0001
24.47102
0.354878
-3.201569
-3.061946
-3.146955
0.966396

Lampiran 3: Uji Normalitas
9

Series: Residuals
Sample 2004M12 2009M11
Observations 60

8
7
6
5
4
3
2
1
0

-0.10

-0.05

-0.00

0.05

0.10
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Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-1.98e-15
-0.000715
0.104258
-0.101675
0.046052
0.178711
2.824368

Jarque-Bera
Probability

0.396492
0.820168

Lampiran 4: Uji Heterokedastisitas (Uji White)
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.874130
8.157131
6.481767

Prob. F(9,50)
Prob. Chi-Square(9)
Prob. Chi-Square(9)

0.5541
0.5184
0.6909

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 07/05/10 Time: 18:17
Sample: 2004M12 2009M11
Included observations: 60
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LNDPK
LNDPK^2
LNDPK*FDR
LNDPK*ERP
FDR
FDR^2
FDR*ERP
ERP
ERP^2

7.980981
-0.537193
0.008907
0.029032
-0.166672
-0.867043
-0.032930
0.473095
6.788154
-8.527483

4.920402
0.314783
0.005041
0.022789
0.185775
0.709012
0.146808
1.389246
6.363736
5.456902

1.622018
-1.706550
1.766844
1.273914
-0.897172
-1.222889
-0.224307
0.340541
1.066693
-1.562697

0.1111
0.0941
0.0834
0.2086
0.3739
0.2271
0.8234
0.7349
0.2912
0.1244

R-squared
0.135952
Adjusted R-squared -0.019576
S.E. of regression
0.002868
Sum squared resid
0.000411
Log likelihood
271.5773
F-statistic
0.874130
Prob(F-statistic)
0.554135

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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0.002085
0.002841
-8.719242
-8.370185
-8.582707
1.836247

Lampiran 5: Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

11.66640
18.10316

Prob. F(2,54)
Prob. Chi-Square(2)

0.0001
0.0001

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 07/05/10 Time: 18:18
Sample: 2004M12 2009M11
Included observations: 60
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

C
LNDPK
FDR
ERP
RESID(-1)
RESID(-2)

-0.220950
-0.002586
0.162633
1.113423
0.568800
0.113004

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.301719
0.237064
0.040225
0.087373
110.8211
4.666561
0.001299

Std. Error

t-Statistic

0.489036 -0.451807
0.015187 -0.170309
0.110027 1.478120
0.811156 1.372637
0.140934 4.035932
0.148884 0.759007
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Pengaruh Dana...,Sri Utami, Ma.-Ibs, 2010

Prob.
0.6532
0.8654
0.1452
0.1755
0.0002
0.4511
-1.98E-15
0.046052
-3.494037
-3.284602
-3.412115
1.860211

Lampiran 6: Pengobatan Gejala Autokorelasi (Metode Cochrane – Orcutt)
Dependent Variable: U
Method: Least Squares
Date: 07/05/10 Time: 18:19
Sample (adjusted): 2005M01 2009M11
Included observations: 59 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

U(-1)

0.517993

0.118184

4.382938

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.248800
0.248800
0.040252
0.093971
106.3306
1.882146

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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-9.35E-05
0.046441
-3.570528
-3.535316
-3.556783

Lampiran 7: Uji Autokorelasi setelah diobati
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

1.675550
3.508626

Prob. F(2,53)
Prob. Chi-Square(2)

0.1970
0.1730

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 07/05/10 Time: 18:25
Sample: 1 59
Included observations: 59
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

C
LNDPK
FDR
ERP
RESID(-1)
RESID(-2)

0.038004
-0.003961
0.026710
0.111071
0.263778
-0.060033

R-squared
0.059468
Adjusted R-squared -0.029261
S.E. of regression
0.037632
Sum squared resid
0.075056
Log likelihood
112.9608
F-statistic
0.670220
Prob(F-statistic)
0.647734

Std. Error

t-Statistic

0.435429 0.087278
0.029437 -0.134546
0.136673 0.195427
0.705448 0.157448
0.144231 1.828864
0.147503 -0.406992
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.9308
0.8935
0.8458
0.8755
0.0730
0.6857
1.22E-15
0.037093
-3.625791
-3.414516
-3.543318
1.904402

Lampiran 8: Hasil Analisis Regresi Berganda Baru
Dependent Variable: LNDBH
Method: Least Squares
Date: 07/05/10 Time: 18:24
Sample: 1 59
Included observations: 59
Variable

Coefficient

C
LNDPK
FDR
ERP

-2.310033
0.943865
0.266989
6.021590

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.956039
0.953641
0.038091
0.079802
111.1522
398.7030
0.000000

Std. Error

t-Statistic

0.439421 -5.256995
0.029551 31.93974
0.132402 2.016502
0.711068 8.468371
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0000
0.0000
0.0486
0.0000
11.80656
0.176912
-3.632278
-3.491428
-3.577296
1.461358

Lampiran 1: Struktur Data
Distribusi Bagi Hasil
Nasabah

Ln DBH

DESEMBER

27,605,725,388.47

24.04

JANUARI

24,097,246,681.19

23.91

FEBRUARI

25,089,258,092.36

MARET

TAHUN

BULAN

2004
2005

2006

DPK
5,714,112,430,666.05

Ln DPK

FDR (%)

Pendapatan Operasi
Utama

Rata-rata Pembiayaan
yang disalurkan

Effective rate
Pendapatan

29.37

92.5

64,429,970,577.54

5,090,107,522,737.92

15.19%

5,933,665,438,287.56

29.41

82.53

57,024,509,400.25

5,204,287,814,998.89

13.15%

23.95

5,990,915,965,513.06

29.42

87.88

59,645,705,979.27

5,288,674,158,241.41

13.53%

28,556,179,204.64

24.08

6,152,089,773,007.82

29.45

91.19

69,083,184,780.51

5,475,050,113,486.55

15.14%

APRIL

28,619,379,479.16

24.08

6,341,434,171,979.94

29.48

103.89

67,337,259,136.39

5,779,603,270,837.42

13.98%

MEI

28,193,616,659.58

24.06

6,454,557,568,587.52

29.50

103.4

66,350,179,684.42

6,128,659,044,350.45

12.99%

JUNI

29,116,792,829.82

24.09

6,540,771,784,929.99

29.51

103.4

68,838,309,510.19

6,272,969,560,457.60

13.17%

JULI

29,073,447,086.45

24.09

6,545,383,624,664.05

29.51

99.54

69,005,839,291.04

6,329,724,816,109.61

13.08%

AGUSTUS

28,831,528,862.62

24.08

6,391,446,719,130.54

29.49

99.39

67,269,952,624.30

6,207,502,521,847.91

13.00%

SEPTEMBER

29,612,608,049.07

24.11

6,266,982,825,284.23

29.47

101.16

66,854,097,371.76

6,075,592,698,594.74

13.20%

OKTOBER

27,492,874,204.24

24.04

6,045,070,929,154.33

29.43

99.32

61,203,701,302.92

5,979,396,746,158.42

12.28%

NOVEMBER

31,216,183,238.14

24.16

6,088,155,832,249.51

29.44

97.39

68,183,952,946.69

5,886,776,891,104.24

13.90%

DESEMBER

29,883,447,521.37

24.12

6,281,373,412,073.61

29.47

83.09

63,016,106,442.58

5,753,797,243,763.81

13.14%

JANUARI

28,769,807,703.73

24.08

7,141,042,111,726.79

29.60

79.88

56,055,423,097.73

5,679,841,386,129.73

11.84%

FEBRUARI

31,065,067,611.62

24.16

7,147,977,432,069.41

29.60

81.98

61,639,735,833.21

5,554,388,784,932.09

13.32%

MARET

30,207,278,328.64

24.13

7,029,014,231,563.64

29.58

87.75

60,404,062,962.01

5,573,657,029,285.13

13.00%

APRIL

30,028,141,919.78

24.13

7,042,798,452,612.46

29.58

90.54

61,278,963,301.36

5,855,187,695,595.64

12.56%

MEI

32,951,194,260.60

24.22

7,178,385,165,196.70

29.60

91.52

68,851,156,580.78

6,158,478,736,187.13

13.42%

JUNI

32,193,914,547.20

24.20

7,401,522,126,191.28

29.63

93.68

67,883,241,952.23

6,396,014,691,213.78

12.74%

JULI

32,813,108,231.55

24.21

7,186,792,169,267.76

29.60

98.07

69,796,369,106.89

6,696,170,938,129.27

12.51%

AGUSTUS

33,272,023,438.57

24.23

7,260,870,811,960.45

29.61

95.38

71,919,630,612.77

6,884,565,529,537.69

12.54%

SEPTEMBER

34,612,441,263.53

24.27

7,535,825,406,136.87

29.65

95.43

76,148,405,467.86

6,962,914,197,931.30

13.12%

OKTOBER

31,406,988,467.48

24.17

7,727,152,533,571.88

29.68

95.42

68,418,746,406.98

7,021,101,512,482.53

11.69%

NOVEMBER

36,018,036,208.30

24.31

7,883,272,126,491.24

29.70

94.38

79,485,494,088.48

7,182,930,678,623.29

13.28%

DESEMBER

38,850,647,314.66

24.38

8,071,237,058,495.11
90.18
Pengaruh Dana...,Sri Utami,29.72
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86,985,027,472.54

7,246,722,015,197.87

14.40%

TAHUN
2007

2008

Distribusi Bagi Hasil
Nasabah

Ln DBH

FDR (%)

Pendapatan Operasi
Utama

Rata-rata Pembiayaan
yang disalurkan

Effective rate
Pendapatan

JANUARI

32,581,537,090.34

24.21

8,381,351,539,011.12

29.76

86.42

73,372,346,934.86

7,239,100,526,862.25

12.16%

FEBRUARI

34,305,049,898.97

24.26

8,490,786,578,737.30

29.77

85.97

75,395,186,881.41

7,119,783,306,243.88

12.71%

MARET

35,571,685,024.37

24.29

8,655,873,128,943.91

29.79

87.32

79,158,160,860.73

7,031,269,551,044.95

13.51%

APRIL

37,410,123,634.06

24.35

8,866,178,520,175.79

29.81

87.95

75,408,878,959.15

7,208,761,551,650.06

12.55%

MEI

39,720,090,374.13

24.41

8,941,733,118,347.59

29.82

87.39

78,443,071,469.74

7,381,156,361,309.93

12.75%

JUNI

38,421,365,873.51

24.37

8,912,903,657,948.15

29.82

95.64

82,308,293,998.40

7,536,408,196,165.29

13.11%

JULI

37,941,454,893.35

24.36

8,914,476,377,805.98

29.82

95.59

87,588,942,512.69

7,883,929,832,418.90

13.33%

AGUSTUS

40,142,337,762.82

24.42

9,220,722,967,070.38

29.85

96.62

92,976,569,315.88

8,223,616,855,796.89

13.57%

SEPTEMBER

40,791,486,993.12

24.43

9,748,718,985,520.87

29.91

94.23

90,828,741,504.69

8,483,275,554,800.89

12.85%

OKTOBER

45,825,874,295.27

24.55

10,178,337,317,257.70

29.95

93.03

99,534,756,714.73

8,788,941,086,144.15

13.59%

NOVEMBER

46,856,438,138.25

24.57

10,543,398,788,150.80

29.99

95.3

99,676,080,744.30

9,115,740,550,649.88

13.12%

DESEMBER

50,726,126,374.43

24.65

10,857,239,472,828.10

30.02

92.98

109,504,432,502.75

9,332,917,721,488.40

14.08%

JANUARI

48,555,335,382.69

24.61

11,457,572,571,970.20

30.07

89.01

104,760,648,356.52

9,683,096,959,676.06

12.98%

FEBRUARI

52,905,575,047.00

24.69

11,813,366,168,307.60

30.10

89.53

113,294,671,151.04

9,865,641,591,324.40

13.78%

MARET

54,334,388,087.72

24.72

12,388,871,021,745.10

30.15

91.05

118,027,458,376.02

9,781,023,671,281.34

14.48%

APRIL

53,542,722,392.57

24.70

12,950,923,983,283.50

30.19

88.17

118,575,462,142.18

10,216,577,993,702.20

13.93%

MEI

55,136,005,910.98

24.73

12,643,110,139,977.90

30.17

89.89

118,442,232,134.62

10,711,960,018,117.30

13.27%

JUNI

56,623,046,526.62

24.76

13,167,750,526,741.50

30.21

89.21

126,553,492,563.21

11,261,882,820,867.70

13.48%

JULI

57,842,991,046.13

24.78

14,864,733,614,443.40

30.33

91.98

127,020,728,954.48

11,723,373,737,022.30

13.00%

AGUSTUS

64,881,427,806.24

24.90

14,757,754,226,613.90

30.32

98.9

142,595,172,282.74

12,191,803,542,732.50

14.04%

SEPTEMBER

62,465,182,228.17

24.86

14,034,995,180,061.80

30.27

99.11

134,885,227,233.01

12,594,739,442,261.20

12.85%

OKTOBER

67,337,624,737.05

24.93

13,646,580,640,676.80

30.24

97.47

142,424,365,953.90

12,863,553,380,217.90

13.29%

NOVEMBER

66,796,218,341.58

24.92

14,651,830,034,468.30

30.32

95.29

142,996,258,285.48

12,968,351,905,302.60

13.23%

DESEMBER

69,931,259,993.50

24.97

14,811,356,407,090.40

30.33

89.12

145,605,066,540.36

12,942,169,934,253.60

13.50%

BULAN

DPK

Ln DPK
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TAHUN
2009

Distribusi Bagi Hasil
Nasabah

Ln DBH

FDR (%)

Pendapatan Operasi
Utama

Rata-rata Pembiayaan
yang disalurkan

Effective rate
Pendapatan

JANUARI

67,977,279,127.25

24.94

15,047,044,529,872.70

30.34

87.85

135,885,739,984.02

12,658,064,177,364.80

12.88%

FEBRUARI

68,501,858,669.37

24.95

15,257,710,328,669.90

30.36

86.76

133,829,260,680.19

12,258,594,360,978.10

13.10%

MARET

64,433,137,775.78

24.89

15,261,406,560,019.10

30.36

86.85

124,335,935,331.75

12,176,812,344,299.50

12.25%

APRIL

71,014,680,121.21

24.99

15,347,470,243,592.90

30.36

86.29

146,332,275,897.08

12,205,514,142,519.50

14.39%

MEI

65,317,472,041.72

24.90

15,491,881,229,513.30

30.37

86.53

137,111,267,559.40

12,368,343,329,536.70

13.30%

JUNI

70,166,089,511.44

24.97

15,893,899,626,422.90

30.40

87.03

137,656,084,606.28

12,538,172,126,535.50

13.17%

JULI

70,796,466,912.78

24.98

15,982,878,066,324.80

30.40

91.47

149,691,008,998.79

12,917,007,771,722.20

13.91%

AGUSTUS

70,746,898,691.47

24.98

15,937,202,520,238.70

30.40

90.45

151,765,689,686.30

13,290,145,301,760.50

13.70%

SEPTEMBER

69,458,853,375.97

24.96

16,553,736,061,343.00

30.44

87.93

149,881,753,850.65

13,452,259,161,999.70

13.37%

OKTOBER

73,664,113,736.01

25.02

17,088,623,193,163.60

30.47

87.11

158,191,278,068.49

13,769,396,741,906.80

13.79%

NOVEMBER

67,516,508,641.66

24.94

17,504,936,525,078.60

30.49

87.96

150,414,923,030.69

13,818,796,563,679.80

13.06%

BULAN

DPK

Ln DPK
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