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ABSTRACT 

The objective of this research is to know the factors that significantly affect 

the rate of return of one month mudharabah deposit to customer at BPRS Al 

Salaam Amal Salman. Based on theoretical framework and previous research, the 

affected factors of the rate of return are internal factor such as the rate of 

financing to deposit ratio (FDR), rate of non performing financing (NPF), and 

external factor such as Interest rate of one month conventional bank. The research 

was performed at BPRS Al Salaam Amal Salman and its used internal data, 

including equivalent rate of return of one  month deposit, rate of financing to 

deposit ratio (FDR), and rate of non performing financing (NPF) from January 

2007 to December 2008. Meanwhile, the external date used in the research is the 

interest rate of 1 month deposit of central bank from January 2007 to December 

2008. In this research, the researcher prepared the hypothetical and then 

examined the hypothetical with multiple regression method. The result of this 

research shows that the rate of non performing financing significantly affect rate 

of return one month deposits to customer at BPRS Al Salaam Amal Salman, but the 

other factors such as the rate of financing to deposit ratio (FDR) and interest rate 

of conventional bank are not significantly affect rate of return of one month 

deposits to customer at BPRS Al Salaam Amal Salman.

Keywords : Mudharabah (Islamic Law Profit Sharing System), FDR, NPF, Interest 

Rate of Conventional Bank. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Permasalahan. 

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia (Islam the rules of  life) 

dan Islam  adalah agama yang bukan hanya mengatur hubungan antara makhluk 

dan Sang Pencipta; Allah SWT, namun juga mengatur hubungan antar manusia 

termasuk didalamnya hubungan ekonomi
1
. Oleh karena itu Islam merupakan 

comprehensive way of  life bagi seluruh umat manusia khususnya yang beragama 

Islam terutama dalam hal hubungan ekonomi.   

Hubungan ekonomi seperti permasalahan jual beli, sewa menyewa dan 

perbankan diatur didalam aspek syariah (peraturan) yang bersumber dari Al Quran 

Al-karim yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam dan sumber 

penjelasan yang sempurna bagi manusia seperti yang tertulis dalam Al Quran

sebagai berikut:   

Artinya: Al Quran adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia dan supaya 

mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya 

Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan orang – orang yang berakal mengambil 

pelajaran. [Ibrahim:   52].  Oleh karena itu,   menjadikan Al Quran pedoman dalam 

kehidupan terutama dalam hubungan ekonomi sangat penting karena manusia 

                                                
1
  Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001. 
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sebagai khalifatulah fil ardh (wakil Allah SWT dimuka bumi)  memiliki amanah 

yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah SWT (Adz-Dzaariyat:56) dan 

memakmurkan bumi dan segala isinya (Al’anam: 165). Amanah yang di berikan 

Allah SWT ini merupakan anugerah bagi manusia, salah satu cara melaksanakan 

amanah ini di bidang ekonomi adalah menerapkan konsep ekonomi syariah di 

Indonesia dan sosialisasi sistem ekonomi syariah terutama dalam industri 

perbankan di Indonesia.  

Pemerintah dan masyarakat Indonesia merupakan suatu unsur penting yang 

berperan didalam melaksanakan amanah ini, apalagi Indonesia merupakan salah 

satu negara dengan penduduk muslim terbesar, dimana jumlah penduduk muslim 

di Indonesia berdasarkan data BPS tahun 2005  mencapai 87% lebih dari total 

penduduk Indonesia yaitu 208.819.860 jiwa. Hal ini  di dukung pula oleh prospek 

perkembangan perbankan syariah yang menunjukkan tingkat pertumbuhan yang 

semakin meningkat dari Desember 2005 – Januari 2009. Sebagai informasi total 

aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Januari  2009  mencapai 50 

milyar rupiah sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencapai lebih dari 1 

juta rupiah. Total Dana pihak ketiga Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

mencapai lebih dari 30 Milyar  rupiah sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah mencapai lebih dari 900 ribu rupiah (Bank Indonesia, 2009). Peningkatan 

perkembangan dapat dilihat pada tabel di bawah  ini:       
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Peningkatan perkembangan ini juga terlihat dari komposisi dana pihak ketiga 

perbankan syariah yang terlihat pada tabel 1.2, di bawah ini: 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah deposito 

mudharabah lebih besar dibandingkan giro wadiah dan tabungan mudharabah. 

Peningkatan jumlah deposito mudharabah dari Desember 2007 sampai dengan Mei 

2009 ini memperlihatkan deposito mudharabah cukup digemari oleh nasabah 

perbankan di Indonesia. 

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia juga didukung dengan adanya 

penerapan  Dual Banking system yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 10 

tahun 1998 yang menjelaskan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang 
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dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Penerapan dual banking 

system ini memungkinkan para nasabah bank menjadi nasabah di dua jenis bank 

tersebut sehingga nasabah dapat memilih baik Bank Syariah maupun Bank 

Konvensional dan  hal ini tentunya akan  menciptakan situasi persaingan di semua 

lini produk yang ditawarkan bank termasuk produk giro, tabungan dan deposito. 

BPRS Al Salaam Amal Salman sebagai salah satu Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah di Indonesia tentunya memiliki strategi untuk menarik dana masyarakat 

terutama produk deposito mudharabah mutlaqah dan untuk mendukung strategi 

tersebut BPRS Al Salaam Amal Salman  perlu memperhatikan faktor yang 

mempengaruhi pendapatan bagi hasil deposito. Untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi pendapatan bagi hasil deposito, ada penelitian terkait seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Nasrah Mawardi (2005) dalam tesisnya  yang 

berjudul, “Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Return Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah Mutlaqah studi kasus pada Unit Usaha Syariah Bank X”. variabel 

independent yang digunakan yaitu,   suku bunga deposito bank konvensional satu 

bulan dari periode Juni 2002 sampai dengan Desember 2004, FDR (Financing to 

Deposit Ratio), NPF (Non Performing Financing) dan effective rate pendapatan. 

Kesimpulan penelitian dari variabel yang digunakan, suku bunga deposito 

konvensional yang berpengaruh signifikan terhadap return bagi hasil deposito 
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mudharabah mutlaqah. Adapun faktor lain tidak signifikan mempengaruhi return 

bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah.  

Oleh karena itu penulis tertarik meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi 

pendapatan bagi hasil khususnya pada produk deposito mudharabah mutlaqah 

kepada nasabah di BPRS Al Salaam Amal Salman. Berdasarkan latar belakang 

permasalahan yang  diuraikan sebelumnya, Penelitian dalam penulisan skripsi ini 

diberi judul: “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Bagi Hasil 

Deposito Mudharabah Mutlaqah Kepada Nasabah BPRS Al Salaam Amal 

Salman Periode Januari 2007 - Desember 2008” 

1.2. Perumusan Masalah.  

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini mengenai faktor yang 

diduga  mempengaruhi pendapatan bagi hasil pada deposito mudharabah mutlaqah

1 bulan kepada nasabah. Faktor tersebut terbagi dari sisi internal bank dan dari sisi 

eksternal bank. Faktor internal, yaitu FDR, NPF, serta faktor eksternal, yaitu 

tingkat bunga deposito bank konvensional. Kemudian akan dilihat pengaruh faktor 

tersebut dalam mempengaruhi pendapatan bagi hasil deposito mudharabah 

mutlaqah kepada nasabah. Permasalahan yang akan dibahas terurai secara rinci 

dalam pertanyaan, sebagai berikut:   

1. Apakah tingkat FDR (Financing to Deposit Ratio) berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada 

nasabah BPRS Al Salaam Amal Salman? 
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2. Apakah tingkat NPF (Non Performing Financing) berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan 

kepada nasabah BPRS Al Salaam Amal Salman?  

3. Apakah tingkat bunga deposito bank konvensional berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada 

nasabah BPRS Al Salaam Amal Salman? 

1.3. Pembatasan Masalah. 

Pembatasan masalah dalam penulisan skripsi, sebagai berikut:   

1. Bank yang akan digunakan sebagai obyek penelitian adalah BPRS Al Salaam 

Amal Salman.  

2. Permasalahan pada penulisan tugas akhir ini dibatasi hanya untuk 

mengetahui  pengaruh dari beberapa faktor yang diduga mempengaruhi 

pendapatan bagi hasil deposito Mudharabah mutlaqah (jangka waktu 1 

bulan). Faktor yang diduga tersebut, kemudian disusun menjadi hipotesis 

yang berdasarkan pada landasan teori dan penelitian terdahulu. faktor yang 

diduga terbagi dua, yaitu faktor dari sisi eksternal yaitu, tingkat bunga 

deposito Bank Konvensional (Bank Umum) dan faktor dari sisi internal Bank 

yaitu NPF (Non Peforming Financing), dan FDR (Financing to Deposit 

Ratio). 

3. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk persentase yang 

dihimpun dari BPRS Al Salaam Amal Salman seperti pendapatan bagi hasil 

deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah, NPF (Non 

Peforming Financing),  dan FDR (Financing to Deposit Ratio) serta data dari 
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Bank Indonesia seperti tingkat bunga deposito 1 bulan Bank Umum selama 

periode waktu tahun Januari 2007 – Desember 2008.  

4. Data yang digunakan adalah data deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan, 

hal ini dilakukan dengan pertimbangan : 

a. Dana deposito ini merupakan kelompok dana masyarakat dengan 

prinsip mudharabah mutlaqah, yaitu yang diinvestasikan dengan 

jangka waktu 1 bulan dan berbasis bagi hasil.  

b. Jangka waktu 1 bulan merupakan waktu yang paling pendek dalam 

penempatan deposito dan sangat sensitif terhadap perubahan 

pendapatan bagi hasil. 

1.4. Tujuan Penelitian. 

Tujuan penelitian yaitu untuk menjawab perumusan masalah, oleh karena itu 

tujuan penelitian ini, sebagai berikut:   

1. Untuk mengetahui apakah tingkat FDR (Financing to Deposit Ratio) 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil deposito mudharabah 

mutlaqah  1 bulan kepada nasabah BPRS Al  Salam Amal Salman.

2. Untuk mengetahui apakah tingkat NPF (Non Performing Financing) 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil deposito mudharabah 

mutlaqah 1 bulan kepada nasabah  BPRS Al Salaam Amal  Salman.  

3. Untuk mengetahui apakah tingkat bunga deposito bank konvensional 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil deposito mudharabah 

mutlaqah 1 bulan kepada nasabah  BPRS Al Salaam Amal Salman.
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1.5. Manfaat Penelitian.  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian mengenai faktor yang 

mempengaruhi pendapatan bagi hasil deposito Mudharabah mutlaqah, sebagai 

berikut:   

1. Bagi BPRS Al Salaam Amal Salman. 

BPRS Al Salaam Amal Salman  dapat mengetahui faktor yang signifikan 

mempengaruhi pendapatan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah kepada 

Nasabah.

2. Bagi Akademisi. 

Dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dalam membangun program 

akademik perkuliahan yang terkait dengan dunia perbankan Indonesia terutama 

perbankan syariah dan Dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan perbankan terutama perbankan syariah.. 

3. Bagi Masyarakat.  

Sebagai bahan pelengkap ilmu pengetahuan terutama di bidang perbankan dan 

untuk menambah pengertian dan wawasan kepada masyarakat tentang 

perbankan syariah terutama produk deposito mudharabah mutlaqah Bank 

Syariah. 
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1.6. Sistematika Pembahasan. 

Peneliti menyusun pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bab 

dengan sistematika pembahasan, sebagai berikut:   

1. BAB I.  Pendahuluan 

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan penelitian, 

perumusan masalah penelitian, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian  serta sistematika pembahasan. 

2. BAB II. Landasan Teori 

Bab ini akan menguraikan landasan teori serta penelitian terdahulu yang terkait 

dengan pembahasan dan permasalahan dalam penelitian ini. Teori yang akan 

digunakan bersumber dari buku, dan literatur yang ada, baik dari perkuliahan 

maupun dari sumber yang lainnya.  

3. BAB III. Metodologi Penelitian 

Bab ini akan menguraikan sifat atau jenis penelitian yang digunakan, teknik 

pengumpulan data, jenis dan sumber data serta metode analisa data yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

4. BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini akan menguraikan rincian hasil penelitian. Pada bagian awal akan 

dijelaskan lebih dahulu gambaran umum objek penelitian yaitu, BPRS Al 

Salaam Amal Salman, kemudian pembahasan mengenai pengujian yang 

dilakukan dalam penelitian seperti pengujian dengan prosedur OLS (ordinary 

least square) dan pengujian hipotesis.  Bagian terpenting dari bab ini adalah 

diterima atau ditolaknya sejumlah hipotesis yang diduga menjadi variabel 
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penentu yang mempengaruhi pendapatan bagi hasil kepada nasabah, hasil uji 

data dengan menggunakan regresi berganda yang digunakan sebagai alat 

pengujian hipotesis. 

5. BAB V. Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, 

serta pemberian saran kepada pihak terkait dan saran untuk penelitian 

selanjutnya. Selain itu bab ini juga akan menguraikan beberapa keterbatasan 

dalam penelitian.
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BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka. 

2.1.1. Definisi Bank. 

Pengertian Bank menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Booklet 

Perbankan Indonesia). 

2.1.2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menurut pasal 1 Undang-undang 

Nomor 10 tahun 1998, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah aturan 

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk 

penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya 

yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Booklet Perbankan Indonesia). 

2.1.2.1 Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terbagi tiga, sebagai berikut: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain: 

    a. Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah; 

    b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah; dan atau 

    c. Bentuk lain yang menggunakan  prinsip wadi’ah atau mudharabah
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 2. Menyalurkan dana dalam bentuk antara lain: 

     a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip: 

        - Murabahah

        - Istishna; dan atau  

        -Salam

     b. Transaksi sewa menyewa dengan prinsip ijarah: 

         - Murabahah

         - Istishna; dan atau  

         -Salam 

    c. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip: 

         -Mudharabah; atau 

         -Musyarakah

 3. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang   

    Perbankan dan Prinsip Syariah. 

2.1.2.2 Larangan Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

       Ada beberapa larangan dalam kegiatan usaha Bank Pembiayaan Syariah, 

larangan itu antara lain:   

1. Melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam kegiatan usaha Bank  

Perkreditan Rakyat Konvensional,seperti dilarang menerima simpanan berupa 

giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, di larang melakukan 

penyertaan modal, dilarang melakukan usaha perasuransian dan usaha dalam 

valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing.

2. Melakukan kegiatan usaha secara konvensional 
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3. Mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional  

4. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang telah  

      ditetapkan undang-undang. 

2.1.3. Penghimpunan Dana Prinsip Mudharabah. 

2.1.3.1 Pengertian Mudharabah. 

Istilah Mudharabah merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh 

bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai qiradh atau muqaradah.  Mudharabah

adalah perjanjian antara suatu jenis pengkongsian, yaitu pihak pertama (Shahibul 

Maal) menyediakan dana dan pihak kedua (Mudharib) bertanggung jawab dalam 

pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi 

bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau rugi shahibul maal 

akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill

selama proyek berlangsung (Wiroso, 2005). 

2.1.3.2 Pengertian Deposito dan Deposito Mudharabah. 

2.1.3.2.1 Pengertian Deposito 

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 

waktu tertentu berdasarkan menurut perjanjian antara nasabah penyimpan dan bank 

bersangkutan (Undang-undang No. 10 Tahun 1998). Menurut Wiroso (2005), Jenis 

deposito berjangka terdiri dari  dua macam,   yaitu:   

1. Deposito berjangka biasa, yaitu deposito yang berakhir pada jangka waktu 

yang diperjanjikan dan perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah adanya 

permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan. 
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2. Deposito berjangka otomatis (automatic roll over), yaitu deposito yang pada 

saat  jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang 

sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan. 

2.1.3.2.2 Deposito Mudharabah.

2.1.3.2.2.1 Pengertian Deposito Mudharabah.   

Pengertian Deposito Mudharabah secara rinci, sebagai berikut: 

a.    Deposito Mudharabah adalah simpanan dalam bentuk deposito 

dengan prinsip bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu  tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan bank 

bersangkutan dengan menggunakan akad Mudharabah.  

b.    Bagi hasil adalah pembagian keuntungan yang berdasarkan nisbah 

dalam perjanjian antara deposan dengan mudharib. 

c.   Akad Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik  modal dengan 

pengelola dana untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan 

dibagikan sesuai nisbah yang disepakati.  

2.1.3.2.2.1 Ada dua jenis Deposito Mudharabah.   

2.1.3.2.2.1.1 Deposito Mudharabah Mutlaqah.   

a.   Deposito Mudharabah Mutlaqah adalah simpanan dalam bentuk 

deposito dengan prinsip bagi hasil yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan 

dan bank bersangkutan dengan menggunakan akad Mudharabah 

Mutlaqah.  
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b.   Akad Mudharabah Mutlaqah adalah akad antara pihak pemilik  

modal dengan pengelola dana untuk memperoleh keuntungan yang 

kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal 

ini, mudharib (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk menentukan 

arah investasi. 

2.1.3.2.2.1.1 Deposito Mudharabah Muqqayyadah.   

a.   Deposito Mudharabah Muqayyadah adalah simpanan dalam bentuk 

deposito dengan prinsip bagi hasil yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan 

dan bank bersangkutan dengan menggunakan akad Mudharabah 

Muqayyadah.  

b.   Akad Mudharabah Muqqayyadah adalah akad antara pihak pemilik  

modal dengan pengelola dana untuk memperoleh keuntungan yang 

kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal 

ini, mudharib (bank) tidak diberikan kekuasaan   penuh untuk 

menentukan arah investasi. 

FAKTOR-FAKTOR..., OKI HERIZAL, Me.-IBS, 2009



16 

2.1.4. Tabel Distribusi Bagi Hasil 

Tabel distribusi bagi hasil ini merupakan contoh tabel untuk menghitung distribusi 

bagi hasil  di bank syariah, yang disesuaikan dengan perhitungan distribusi bagi 

hasil di BPRS Al Salaam Amal Salman. 

Tabel 2.1 Tabel Perhitungan Distribusi Bagi Hasil 

1. Kolom A, berisikan jenis kelompok dana dengan prinsip mudharabah yang 

akan di hitung pembagian hasil usahanya, seperti tabungan mudharabah, 

deposito mudharabah, dan prinsip lainnya. 

2. Kolom B diisi dengan jumlah saldo rata-rata satu bulan dari jenis kelompok 

sumber dana seperti tabungan mudharabah dan deposito mudharabah sesuai 

dengan jangka waktunya. 

3. Kolom C dipergunakan untuk mencari pendapatan  yang akan dibagikan untuk 

masing-masing kelompok sumber dana (tabungan dan deposito mudharabah) 

yang bersumber dari aktiva produktif seperti pembiayaan mudharabah atau 

musyarakah, antar bank aktiva dan surat berharga.  
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4. Kolom D diisikan dengan nisbah untuk bank sebagai mudharib yang telah 

disepakati pada awal akad antara shahibul maal dengan bank sebagai 

mudharib. 

5. Kolom E adalah porsi pendapatan bank (mudharib) dalam rupiah (nominal). 

Hasil pada kolom E adalah pendapatan yang akan dibagikan pada Bank sebagai 

mudharib dari kelompok jenis sumber dana sesuai dengan nisbah yang yang 

disepakati pada awal akad–shahibul maal kelompok tabungan mudharabah, 

shahibul maal kelompok deposito mudharabah untuk jangka waktu 1 bulan, 3 

bulan, 6 bulan, serta 12 bulan.  

6. Kolom F diisikan dengan nisbah untuk shahibul maal (nasabah) yang telah 

disepakati pada awal akad antara shahibul maal dengan bank sebagai 

mudharib. 

7. Kolom G adalah porsi pendapatan pemilik dana dalam rupiah (nominal). Hasil 

pada kolom G ini adalah pendapatan yang akan dibagikan  pada pemilik dana 

(shahibul maal) kelompok jenis sumber dana sesuai dengan nisbah yang yang 

disepakati pada awal akad–shahibul maal kelompok tabungan mudharabah,   

shahibul maal kelompok deposito mudharabah untuk jangka waktu 1 bulan, 3 

bulan, 6 bulan, serta 12 bulan. 

8. Kolom H 

Kolom H diisikan dengan return atau indikasi rate yang digambarkan dalam 

persentase. 
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2.1.5 Contoh Perhitungan Distribusi Bagi Hasil Untuk Deposito Mudharabah     

         Mutlaqah Satu (1) bulan. 

Tabel 2.2 Perhitungan Distribusi Bagi Hasil 

Bila diketahui: 

1.  Kolom B : Total saldo rata-rata dana pihak ketiga = Rp. 150.000 

2. Kolom B2: Total saldo rata-rata deposito mudharabah 1 bulan = Rp 50.000 

3. Kolom C : Total pendapatan yang dibagikan = Rp. 300 

Bila ditanyakan: 

1. Kolom C2: Total pendapatan deposito mudharabah 1 bulan =   ?  

2. Kolom E2:  Porsi pendapatan bagi hasil untuk bank (0.45)    =   ?   

3. Kolom F2: Porsi pendapatn bagi hasil untuk nasabah (0.55)  =   ?   

Contoh perhitungan distibusi bagi hasil untuk deposito mudharabah 1 bulan, 

secara rinci sebagai berikut: 
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2.1.6 Faktor  Yang Mempengaruhi Pendapatan Bagi Hasil. 

Menurut Karim (2003) penentuan nisbah bagi hasil penting untuk 

mendapatkan return bagi hasil yang diterima nasabah. Beberapa hal yang dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan tingkat bagi hasil adalah:   

1. Tingkat Bagi Hasil Dari Bank Kompetitor 

Untuk itu pihak manajemen sebelum menentukan nisbah bagi hasil yang 

diterima nasabah, terlebih dahulu harus memproyeksi tingkat bagi hasil 

yang akan diterima nasabah. 

2. Target Perolehan Dana 

Penetapan target perolehan dana sangat tergantung pada kondisi internal 

bank,   dalam hal ini struktur dananya. Indikasi yang dapat dipakai untuk 

menentukan target perolehan dana,   antara lain adalah FDR (Financing to 

Deposit Ratio). Rasio ini memperlihatkan bagaimana posisi dana bank 

apakah bank mangalami “short” atau “long” maksudnya apakah bank 

mengalami kelebihan dana atau kekurangan dana guna memenuhi 

kewajibannya, baik untuk memenuhi komitmen kepada nasabah 

pembiayaan ataupun penyimpan. 

3. Pendapatan 

Merupakan hasil dari pembiayaan yang disalurkan bank. Pendapatan akan 

dibagikan kepada deposan sesuai porsi dana mereka. 
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Menurut Muhammad (2004) ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam 

penetapan margin dan bagi hasil antara lain: 

1. ��Komposisi Pendanaan. 

Bagi Bank Syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro 

dan tabungan, yang nota-bene nisbah nasabah tidak setinggi pada deposan  

(apalagi bonus/athaya untuk giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya 

pada kebijakan bank syariah yang bersangkutan), maka penentuan keuntungan 

(margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan 

suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.   

2. Tingkat Persaingan. 

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada 

tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih 

tinggi. 

3. Resiko Pembiayaan. 

Untuk pembiayaan pada sektor yang beresiko tinggi, bank dapat mengambil 

keuntungan lebih tinggi dibandingkan yang berisiko sedang apalagi kecil. 

4. Jenis Nasabah. 

Dimaksudkan dengan nasabah adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi 

nasabah prima misal usahanya besar dan kuat – bank cukup mengambil 

keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa 

diambil keuntungan yang lebih tinggi. 
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5. Kondisi Perekonomian. 

Siklus ekonomi meliputi kondisi: revival, boom/peak-puncak, resesi, dan 

depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, 

dan usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan 

keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (resesi dan 

depresi) bank tidak merugi pun sudah bagus, keuntungan sangat tipis.  

6. Tingkat Keuntungan Yang Diharapkan Bank. 

Secara kondisional, hal ini (spread bank) terkait dengan masalah keadaan 

perekonomian pada umumnya dan juga resiko atas suatu sektor pembiayaan, 

atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun 

kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya setiap tahun 

tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran 

keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya 

margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank. 

Menurut Wiroso (2005), sampai tahun 2005 belum ada keseragaman 

dalam melakukan perhitungan distibusi bagi hasil usaha dari bank syariah yang 

satu dengan bank syariah yang lain. Dalam perhitungan distribusi bagi hasil 

usaha bukanlah suatu hal yang mudah, banyak faktor yang harus ditetapkan 

dalam bank syariah sebelum melakukan perhitungan distribusi bagi hasil usaha, 

karena dengan adanya perbedaan faktor tersebut akan mempunyai pengaruh 

perbedaan hasil yang akan diperoleh. Faktor yang mempengaruhi perhitungan 

distribusi bagi hasil usaha, antara lain sebagai berikut: 
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1. Besaran Kontribusi Investasi (pembobotan sumber dana).  

Adalah suatu jumlah atau prosentase 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. 

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 pendapatan dari kelompok 

penyaluran ini yang akan dibagihasilkan.  
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4. Penentuan Pendapatan Dibagihasilkan. 

Sesuai dengan PSAK 59 tentang perbankan syariah dan sesuai dengan 

fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 

September 2000 tentang sistem distribusi hasil usaha, pendapatan yang 

dibagikan antara mudharib dan shahibul maal adalah pendapatan yang 

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 hasil usaha tersebut ada bank syariah 

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. Apabila bank syariah menentukan 

perhitungan distribusi hasil usaha untuk masing – masing valuta, harus 

diperoleh data yang jelas penggunaan sumber dana satu valuta dalam 

penyaluran dana yang lain, misalnya penggunaan sumber dana valuta asing 

untuk penyaluran rupiah dan sebaliknya, sehingga tidak ada kelompok 

valuta yang dirugikan dengan kelompok valuta yang lain. 

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 
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awal akad. Dalam hal bank syariah memberikan nisbah yang lebih besar 

dari pemilik dana yang lain (spesial 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 hasil usaha, terutama yang 

berkaitan dengan penentuan pendapatan dan pengakuan pendapatan yang 

merupakan unsur penting dalam perhitungan distribusi hasil usaha. 

2.2. Penelitian Terdahulu. 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini  

adalah penelitian yang dilakukan oleh Nasrah Mawardi (2005) dalam tesisnya  

yang berjudul, “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Return Bagi 

Hasil Deposito Mudharabah Mutlaqah studi kasus pada Unit Usaha Syariah 

Bank X”. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kasus pada unit usaha 

syariah Bank X dan menggunakan data internal dari periode Juni 2002 sampai 

dengan Desember 2004 yang terdiri dari equivalent rate return of 1 month 

deposit, FDR (Financing to Deposit Ratio), NPF (Non Performing Financing), 

effective rate serta data eksternal suku bunga National Privat Bank. Hasil dari 

penelitian ini, suku bunga deposito konvensional yang berpengaruh signifikan 

terhadap return bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah. Adapun faktor lain 

tidak signifikan mempengaruhi return bagi hasil deposito mudharabah 
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mutlaqah. Penelitian Nasrah Mawardi ini dilatarbelakangi oleh penelitian 

Husnelly dan Mangkuto. Husnelly (2003) dalam penelitiannya di Bank Syariah 

Mandiri yang berjudul, “Analisa Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Investasi 

Dana Masyarakat pada Bank Syariah dengan periode  November 1999 sampai 

dengan Juni 2003” menemukan bahwa faktor yang menjadi dasar 

pertimbangan masyarakat menginvestasikan dananya di bank syariah adalah 

faktor return bagi hasil (yield). Sementara itu penelitian J. Imbang Mangkuto 

(2005) dalam tesisnya berjudul, “Pengaruh Bunga dan Return Deposito 

mudharabah mutlaqah di Bank Muamalat, dengan menggunakan data deposito 

satu bulanan selama periode Januari 1995 sampai dengan Juli 2004. Penelitian 

Mangkuto menyimpulkan bahwa keputusan nasabah untuk melakukan 

penempatan dana investasi di bank syariah secara khusus dipengaruhi oleh 

tingkat pendapatan investasinya. Penelitian ini hanya melihat perilaku nasabah 

terhadap yield deposito antara deposito mudharabah mutlaqah dan 

konvensional, bukan memperhitungkan tentang bagaimana bank menentukan 

yield depositonya. 

 Penelitian oleh Sulistyawan (2008) dalam mengenai  “Analisis faktor 

internal dan eksternal yang mempengaruhi indikasi return bagi hasil deposito 

mudharabah mutlaqah pada Bank Syariah Mandiri periode Januari 2004 - 

April 2007”. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kasus pada Bank 

Syariah Mandiri dan menggunakan data internal dari periode Januari 2004 

sampai dengan Maret 2007 yang terdiri dari equivalent rate return of 1 month 

deposit, FDR (Financing to Deposit Ratio), NPF (Non Performing Financing), 
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effective rate serta data eksternal suku bunga National Privat Bank. Hasil dari 

penelitian ini, effective rate yang berpengaruh signifikan terhadap return bagi 

hasil deposito mudharabah. Adapun faktor lain tidak signifikan mempengaruhi 

return bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah. Kedua penelitian ini 

digunakan penulis untuk landasan teori dan mempermudah penelitian di BPRS 

Al Salaam Amal Salman dan untuk mempermudah pembaca rangkuman 

penelitian terdahulu ditangkum pada tabel. 

Tabel 2.3 Rangkuman Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Metode Analisa Hasil Analisa 

1 Nasrah 

Mawardi  

(2005). 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penetapan 

return bagi hasil deposito 

mudharabah mutlaqah. 

Studi kasus:   Unit Usaha 

Syariah Bank X. 

Analisis Faktor,   

analisis korelasi 

pearson,   

multiple 

regression 

analysis

suku bunga deposito konvensional 

yang berpengaruh signifikan 

terhadap return bagi hasil deposito 

mudharabah mutlaqah. Sedangkan 

faktor lain tidak signifikan 

mempengaruhi return bagi hasil 

deposito mudharabah mutlaqah. 

2 Sulistyawan  

(2008). 

Analisis faktor internal dan 

eksternal yang 

mempengaruhi indikasi 

return bagi hasil deposito 

mudharabah mutlaqah.

Studi kasus:   Bank Syariah 

Mandiri. 

multiple 

regression 

analysis, Uji 

klasik (ordinary 

least square) , 

Uji Hipotesis 

Effective  rate yang berpengaruh 

signifikan terhadap return bagi 

hasil deposito mudharabah. 

Sedangkan faktor lain tidak 

signifikan mempengaruhi return

bagi hasil deposito mudharabah 

mutlaqah. 
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2.3. Kerangka Pemikiran.  

Kerangka Pemikiran pada penelitian skripsi ini tergambarkan pada Gambar:   

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

*Faktor internal yang diduga mempengaruhi pendapatan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan 

**Faktor eksternal yang diduga mempengaruhi pendapatan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan 

2.4. Hipotesa Penelitian. 

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan 

penelitian dimana memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. 

Dugaan ini harus didasarkan atas suatu atau beberapa dasar pemikiran yang dapat 

diperoleh dari teori dari buku yang terkait dengan penelitian atau diperoleh dari 

hasil penelitian terdahulu. Hipotesis pada umumnya dinyatakan dalam bentuk 

hipotesis penelitian (research hypothesis) atau H1 dan hipotesis nul (null 

hypothesis) atau H0. Hipotesis penelitian atau dapat disebut juga dengan istilah 

hipotesis alternatif yaitu pernyataan dari apa yang diharapkan akan terjadi dan 

bukan dari apa yang diharapkan tidak terjadi apa-apa. Hipotesis nul adalah 

pernyataan yang menunjukkan tidak ada perubahan, misalnya tidak ada pengaruh, 
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tidak ada hubungan tidak ada perbedaan, dan lain-lain
1
. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini penulis menyusun hipotesa , sebagai berikut:   

1. H01: tingkat FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi 

hasil deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah BPRS Al 

Salaam Amal Salman.

H11: tingkat FDR berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil 

deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah BPRS Al Salaam 

Amal Salman. 

2. H02: tingkat NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi 

hasil deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah BPRS Al 

Salaam Amal Salman.

H12: tingkat NPF berpengaruh signifikan pendapatan bagi hasil deposito 

mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah BPRS Al Salaam Amal 

Salman 

3. H03: tingkat bunga deposito Bank Konvensional (Bank Umum) tidak 

berpengaruh signifikan Pendapatan bagi hasil deposito mudharabah 

mutlaqah 1 bulan kepada nasabah BPRS Al Salaam Amal Salman.

H13: tingkat bunga deposito Bank Konvensional (Bank Umum) 

berpengaruh signifikan Pendapatan bagi hasil  deposito mudharabah 

mutlaqah 1 bulan kepada nasabah BPRS Al Salaam Amal Salman. 

Pada penelitian ini ada 2 faktor yang di duga mempengaruhi pendapatan bagi hasil 

mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah BPRS Al Salam Amal Salman. 

Faktor yang diduga terbagi dua, yaitu faktor dari sisi eksternal yaitu, tingkat bunga 

                                                
1
  Ronny Kountur, Metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis, Jakarta: Ppm, 2005 
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deposito Bank Konvensional (Bank Umum) dan faktor dari sisi internal Bank yaitu 

NPF (Non Peforming Financing), dan FDR (Financing to Deposit Ratio). Kedua 

faktor tersebut disusun penulis menjadi hipotesa dengan alasan: 

1. FDR merupakan faktor internal bank yang dapat menggambarkan seberapa 

besar persentase penyaluran dana ke masyakat terhadap dana pihak ketiga yang 

dihimpun bank dari masyarakat. Bila persentase FDR meningkat ataupun turun 

tentunya akan berdampak pada pendapatan yang diterima bank sehingga 

variabel FDR diduga mempengaruhi pendapatan bagi hasil mudharabah 

mutlaqah 1 bulan kepada nasabah. 

2. NPF merupakan faktor internal bank yang dapat menggambarkan seberapa 

besar persentase penyaluran dana yang macet (bermasalah). Bila penyaluran 

dana bermasalah tentunya akan berdampak pada pendapatan yang diterima 

bank sehingga variabel NPF diduga mempengaruhi pendapatan bagi hasil 

mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah. 

3. Tingkat bunga merupakan faktor yang menarik minat para calon nasabah dan 

nasabah bank untuk menginvestasikan dana di bank dalam bentuk deposito, 

semakin tinggi bunga yang ditawarkan maka kemungkinan bertambahnya 

nasabah bank akan semakin besar. Oleh karena itu tingkat bunga 

mencerminkan tingkat persaingan di antara bank konvensional dan bank 

syariah, sehingga variabel tingkat bunga diduga mempengaruhi pendapatan 

bagi hasil mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian. 

Obyek penelitian pada penulisan skripsi ini adalah Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Al Salaam Amal Salmaan. Oleh karena itu, sifat penelitian 

pada skripsi ini bersifat studi kasus dan lapangan (Case and Field Study). 

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan mulai tanggal 23 April 2009 

sampai dengan tanggal 8 Mei 2009. Tipe penelitian ini adalah ex post facto, yaitu 

data yang dikumpulkan setelah terjadinya fakta, atau data dari kejadian yang telah 

lalu. Oleh karena itu penelitian ini didukung oleh data dari laporan keuangan 

bulanan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) Al Salaam Amal Salman. 

3.2. Data Yang Akan Dihimpun.

Data yang akan dihimpun dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder 

yang  diperoleh langsung dari Bank Indonesia dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Al Salaam Amal Salmaan. Data yang dihimpun, antara lain 

sebagai berikut:   

Data dari Bank Indonesia:   

• Tingkat bunga deposito 1 bulan bank umum di Indonesia (Bank 

Konvensional). Data ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia (BI), 

yaitu http: // www.bi.go.id

Data dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah   (BPRS)  Al Salaam Amal Salmaan: 

�� Equivalent Rate  bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan pada 

BPRS Al Salaam Amal Salmaan��

ii. Tingkat FDR  bulanan BPRS Al Salaam Amal Salman. 
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iii.  NPF  bulanan BPRS Al Salaam Amal Salman. 

3.3 Tehnik Pengumpulan Data. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui pengumpulan data yang diperoleh dari BPRS Al Salaam Amal Salman dan 

Bank Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh penulis menurut 

Cooper dan Schindler (2003) dalam Darmawan (2007) menggunakan metode 

purposive sampling tipe judgement sampling, artinya pengambilan sampel yang 

dipilih dapat mewakili populasi berdasarkan pertimbangan penulis yang 

diharapkan dapat memberi kontribusi dalam masalah penelitian. Secara rinci, data 

yang dihimpun adalah: 

1. Data sekunder yang bersifat kuantitatif. 

2. Data dalam bentuk persentase, diolah dan disajikan berdasarkan teori yang 

mendasarinya dan peraturan yang berlaku di Indonesia. 

3. Data selama 24 bulan dari Januari 2007 sampai dengan Desember 2008 

yang diberikan oleh BPRS Al Salaam Amal Salman yang berbentuk 

hardcopy seperti laporan keuangan bulanan serta data  yang didapat dari 

situs  Bank  yang bersangkutan, dan juga informasi dari situs Bank 

Indonesia  (www.bi.go.id). 

3.4. Identifikasi Variabel.  

Variabel yang digunakan dalam penelitian berdasarkan penelitian Nasrah Mawardi 

(2005) dan berdasarkan pada rumusan masalah sebelumnya dapat terlihat pada 

gambar di bawah ini.  
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Gambar 3.1 Identifikasi Variabel 

Indentifikasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai 

berikut:   

1. Variabel terikat (dependent variable), yaitu variabel Pendapatan Bagi Hasil 

deposito mudharabah mutlaqah pada BPRS Al Salaam Amal Salman 

selama periode Januari 2007 sampai dengan Desember 2008. 

2. Variabel bebas (independent variable), variabel ini terdiri dari:   

• Tingkat FDR BPRS Al Salaam Amal Salman periode Januari 2007 – 

Desember 2008. 

• Tingkat NPF BPRS Al Salaam Amal Salman periode Januari 2007 – 

Desember 2008. 

• Tingkat bunga deposito Bank-Bank Umum di Indonesia (Bank 

Konvensional) periode 2007 – 2008. 

3.5. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian.  

Variabel dalam penelitian ada dua yaitu variabel terikat dan variabel bebas 

yang mempunyai definisi sebagai berikut:   
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I. Variabel Terikat (dependent variable)  

• Pendapatan bagi hasil deposito mudharabah adalah tingkat 

Pendapatan yang diperoleh deposan (nasabah) atas investasinya 

dalam bentuk deposito yang ditempatkan pada BPRS Al Salaam 

Amal Salman  berjangka waktu 1 bulan dalam bentuk prosentase. 

Rumus perhitungan pendapatan bagi hasil pada BPRS Al Salaam 

Amal Salman, sebagai berikut: 

II. Variabel Bebas (independent variable)  

i. Tingkat FDR adalah rasio antara dana yang ditempatkan pada 

pembiayaan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat selama 

periode Januari 2007 sampai dengan Desember 2008 pada BPRS Al 

Salaam Amal Salman. Rumus perhitungan FDR pada BPRS Al 

Salaam Amal Salman, sebagai berikut: 

ii. Tingkat NPF adalah rasio antara jumlah kredit yang tidak tertagih 

dibandingkan dengan total pembiayaan selama periode Januari 2007 

sampai dengan Desember 2008 pada BPRS Al Salaam Amal Salman. 

Rumus Perhitungan NPF pada BPRS Al Salaam Amal Salman: 
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iii. Tingkat bunga deposito Bank Umum di Indonesia adalah tingkat 

bunga deposito rata – rata Bank Umum (Bank Konvensional) selama 

periode Januari 2007 sampai Desember 2008. 

3.6. Lokasi dan Periode Penelitian.  

Penelitian dilakukan di kantor Pusat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al 

Salaam Amal Salman yang berlokasi di Jalan Cinere Raya Blok A No. 42, Limo 

Depok dan periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari bulan Januari 

2007 sampai dengan bulan Desember 2008. 

3.7. Metode Analisis Data. 

3.7.1 Tehnik Pengolahan Data. 

Data pada penelitian ini bersifat kuantitatif dan penelitian ini mengambil 

data yang terdapat dalam laporan keuangan bulanan BPRS Al Salam Amal 

Salman, berupa Equivalent rate bagi hasil deposito, Financing to deposit ratio

(FDR), Non performing Financing (NPF) serta data suku bunga deposito 1 bulan 

Bank Umum di Indonesia yang diperoleh dari Bank Indonesia.  

Data tersebut selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis statistik, 

yaitu dengan menggunakan model multiple regression analysis, untuk mengetahui 

pengaruh Tingkat Bunga Bank Konvensional, Financing to deposit ratio (FDR), 

dan Non performing financing (NPF) terhadap penetapan pendapatan bagi hasil 

kepada deposan (nasabah) dengan model persamaan sebagai berikut:    
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PBH = α +  β1 FDR + β2 NPF + β3 tingkat bunga  +  ∈ 

Dimana:   

PBH =  Pendapatan Bagi Hasil Deposito (persentase tingkat   

                                  bagi hasil dalam bentuk equivalent rate deposito). 

�  = Koefisien konstanta atau intersep 

Tingkat FDR        = Pertumbuhan rasio FDR 

Tingkat NPF         =  Pertumbuhan rasio NPF 

Tingkat Bunga  = Rata-rata tingkat bunga simpanan Bank Konvensional 

β1, β2, β3 , β4      =  Koefisien regresi. 

∈ =  Error. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data secara statistik dengan bantuan 

penggunaan piranti lunak Statistical Product and Service Solutions 13 (SPSS 13) 

dan Eviews 5. 

  3.7.2 Tehnik Pengujian Hipotesis   

Pengujian hipotesis pada skripsi ini menggunakan model regresi linier yaitu 

dengan multiple regression analysis
1
, dengan terlebih dahulu dilakukan pengujian 

model regresi dengan model asumsi klasik melalui uji ekonometri atau uji 

diagnostic seperti uji normalitas residual (residual normality), uji multikolinieritas, 

uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji Ekonometri ini untuk menguji 

apakah model persamaan yang di gunakan bersifat BLUE (Best Linier Unbiased 

Estimator) dan pengujian ini dengan metode OLS (Ordinary Least Square)
2
. 

                                                
1 Multiple regression analysis is the study of  how a dependent variable y is related to two or more 

independent variables (Anderson Sweeney William, 2000). 
2
 Pengantar metode statistik jilid 1 (Anto Dajan, 2000), Statistic for Business ( Anderson Sweeney 

William, 2000), serta Dasar Ekonometrika ( Nachrowi dan Usman, 2006). 
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3.7.2.1 Pengujian Asumsi Klasik (Ordinary Least Square).   

1. Uji Normalitas Residual (Residual Normality). 

Ghozali (2002) menjelaskan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Santoso (2007) serta Nachrowi dan Usman (2006) 

menjelaskan bahwa uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah model 

regresi berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau tidak, dimana model 

regresi yang baik adalah distribusi yang datanya normal atau mendekati 

normal/normalitas dapat dideteksi antara lain dengan menggunakan Grafik 

histogram dan Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual.

Selain melihat distribusi data populasi, Gujarati (2003) menjelaskan bahwa uji 

normalitas juga melihat normalitas gangguan /error, yang secara empiris diartikan 

sebagai selisih antara data variabel terikat yang teramati dengan variabel terikat 

yang terprediksi oleh persamaan regresi. Oleh karena itu, gangguan atau error

seringkali disebut kesalahan prediksi atau residual. Pada penelitian skripsi ini uji 

normalitas dilakukan dengan dua cara yaitu: 

a. Menggunakan Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Santoso (2007) menjelaskan bahwa uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah model regresi berasal dari populasi yang terdistribusi normal dapat 

diketahui dengan menggunakan grafik pengujian normalitas (Normal Probability 

Plot of Regression Standardized Residual). Menurut Nachrowi dan Usman(2006), 

hasil yang tertera pada grafik, jika residual berasal dari distribusi normal, maka 

nilai-nilai sebaran data akan terletak di garis lurus diagonal atau tidak terpencar 
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jauh dari garis lurus diagonal. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau 

tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test di gunakan Untuk menguatkan pengujian, 

maka digunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dan apabila tingkat signifikansi hasil 

uji Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 yang dapat terlihat dari kolom 

Asymp.Sig/Asymptotic Significance (2-tailed), maka dapat disimpulkan data 

terdistribusi normal (model regresi memenuhi asumsi normalitas). 

2. Uji Multikolinieritas  

Multikolinieritas adalah hubungan yang terjadi di antara variabel-variabel 

independen atau variabel independen yang satu fungsi dari variabel independen 

yang lain (Indrawan, 2006). Menurut Mawardi (2005), Uji Multikolonieritas 

bertujuan untuk menguji ada tidaknya multikolonieritas dalam model persamaan 

yang terbentuk dengan menggunakan Indikator Condition Index (CI) dan Variance 

Inflation (VIF). Santoso (2003) menjelaskan bahwa tujuan dari pengujian 

multikolinearitas ini adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan 

adanya suatu korelasi antar variable independen. Model regresi yang baik tentunya 

tidak ada multikolinearitas atau adanya korelasi di antara variable bebas. 

Multikolinearitas dapat dideteksi dengan beberapa faktor sebagai berikut :  

a. Tolerance 

Semua variable yang akan dimasukkan dalam perhitungan model regresi harus 

mempunyai toleransi di atas 0,0001. 
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b. Variance Inflation Factor (VIF) 

Jika VIF lebih besar dari 10, maka variable tersebut mempunyai persoalan 

multikolinearitas dengan variable bebas yang lainnya. 

c. Eigenvalues 

Multikolinearitas akan terjadi jika nilai Eugen mendekati nol. 

d. Condition Index 

Multikolinearitas akan terjadi jika index melebihi 15 dan benar-benar merupakan 

masalah yang serius jika sampai melebihi 30. 

3. Pengujian Otokorelasi 

Otokorelasi terjadi apabila ada kesalahan pengganggu suatu periode berkorelasi 

dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Nachrowi dan Usman 

(2006) menjelaskan bahwa pengujian otokorelasi bertujuan untuk melihat apakah 

dalam sebuah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pada periode-t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Bila di uji ternyata terdapat 

korelasi, maka model regresi memiliki problem otokorelasi. Olehkarena itu, Untuk 

mengetahui adanya otokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan Durbin Watson 

dengan cara melihat nilai Durbin Watson pada tabel SPSS dan Eviews. 

4. Uji Heteroskedastisitas   

Ghozali (2002)�menjelaskan bahwa heteroskedastisitas merupakan situasi dalam 

model regresi apabila terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain.� Santoso (2007) menjelaskan bahwa uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terdapat kesamaan atau perbedaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan 
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lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

yaitu: 

a. Grafik Scatter Plot

Menurut Ghozali (2002) dan Santoso (2007) deteksi heteroskedastisitas dapat 

dilihat dari grafik Scatterplot, dengan�melihat grafik Scatter Plot pada pola titik-

titik yang menyebar di atas angka dan di bawah nol pada sumbu Y, apabila titik-

titik tersebut tidak membentuk suatu pola tertentu maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

b. Uji White Heteroskedasticity 

Selain menggunakan Scatter Plot, Winarno (2007) menjelaskan uji 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji White Heteroskedasticity, dengan 

menggunakan residual kuadrat sebagai variabel terikat dan variabel bebasnya 

terdiri atas variabel bebas yang sudah ada, dan ditambah dengan kuadrat variabel 

bebas. Jika nilai probabilitas Obs*R-squared dari uji White lebih besar dari 5 

persen, maka tidak terjadi sifat heteroskedastisitas. 

3.7.2.2 Pengujian Signifikansi. 

a. Uji F 

Uji F bertujuan untuk mengetahui berapa besar seluruh variabel independen secara 

bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Dengan tingkat dignifikansi (�) 5%, maka jika tingkat signifikansi yang diperoleh 

> 0.05, berarti H0 diterima, begitu pula sebaliknya jika tingkat signifikansi yang 

diperoleh < 0.05 maka H0 ditolak yang berarti koefisien regresi signifikan atau 
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seluruh variabel independen secara bersama-sama benar berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.  

b. Uji Adjusted R square (R²) 

Uji determinasi (Uji R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabilitas variabel terikatnya. Uji determinasi (Uji 

Adjusted R²) dilakukan dengan cara melihat angka koefisien determinasi, bila 

semakin besar angka koefisien determinasi yang didapat, berarti semakin baik 

model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas 

terhadap variabilitas varibel terikatnya ataupun sebaliknya. 

c. Uji t 

Mawardi (2005) menjelaskan bahwa uji t merupakan cara untuk mengetahui 

variabel bebas mana dalam penelitian ini yang dominan mempengaruhi variabel 

terikat adalah dengan melihat nilai beta dari persamaan regresi yang dihasilkan 

variabel bebas yang memiliki nilai beta tertinggi itulah yang mempengaruhi 

pengaruh paling dominan terhadap variabel terikatnya.   

Uji t bertujuan untuk mengetahui berapa besar masing-masing variabel independen 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat 

signifikansi (�) 5%, maka jika tingkat signifikansi yang diperoleh > 0.05, berarti 

H0 diterima, begitu pula sebaliknya jika tingkat signifikansi yang diperoleh < 0.05 

maka H0 ditolak yang berarti koefisien regresi signifikan atau variabel independen 

tersebut benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.   
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3.7.3 Tahapan Penelitian dan Pengolahan data 

3.7.3.1 Tahapan penelitian 

Tahapan penelitian tergambarkan dengan rinci pada gambar dibawah ini: 

Gambar 3.2 Tahapan penelitian 
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3.7.3.2 Tahapan Pengolahan data 

Tahapan dan Proses pengolahan data pada  penelitian ini, sebagai berikut:   

1. Pengumpulan data laporan keuangan bulanan serta rekapan jumlah 

pengumpulan dan penyaluran dana bulanan, khususnya untuk data Equivalen 

Rate Bagi Hasil, FDR dan NPF diperoleh dari BPRS Al Salaam Amal Salman 

sedangkan data suku bunga deposito 1 bulan Bank Umum diperoleh dari Bank 

Indonesia. 

2. Pengolahan data untuk FDR dan NPF dengan  menggunakan data per bulan 

yang diberikan BPRS Al Salaam Amal Salman. Data ini kemudian diolah 

dengan menggunakan program Excel. 

3. Menganalisis variabel-variabel yang ada dengan metode ekonometri Ordinary 

Least Square (OLS) seperti uji normalitas residual (residual normality), uji 

multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas untuk menguji 

apakah model persamaan yang di gunakan bersifat BLUE   (Best Linier 

Unbiased Estimator). 

4. Menganalisis data yang ada dengan menggunakan multiple regression 

analysis, untuk mengetahui pengaruh tingkat bunga, tingkat FDR, dan tingkat 

NPF terhadap pendapatan bagi hasil kepada nasabah. 

5. Menguji data dengan pengujian secara parsial (Uji t), pengujian secara 

simultan (uji F), serta melakukan uji determinasi Adjusted R square (R²). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum BPRS AL Salaam Amal Salman. 

4.1.1 Sejarah BPRS Al Salaam Amal Salman. 

PT BPR Amal Salman yang lebih dikenal dengan nama BPR Al Salaam, 

didirikan pada tanggal 9 Oktober 1991. Pendiriannya diprakarsai oleh para alumni 

Institut Teknologi Bandung (ITB) yang aktif di Masjid Salman pada saat masih 

menjadi sebagai mahasiswa. Kebersamaan selama menimba ilmu di perguruan 

tinggi telah mendorong para alumni ini untuk melanjutkan kegiatan amalnya 

seperti yang telah dilakukan dahulu di Salman ITB dengan membentuk lembaga 

yang bergerak di bidang sosial dengan nama Yayasan Amal Salman. Salah satu 

bentuk kegiatan yang ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat adalah 

dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan berbentuk Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) dengan nama BPR Al Salaam. 

Pendirian BPR Al Salaam juga dimaksudkan untuk turut serta dalam 

pelayanan lembaga keuangan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, 

dengan corak khusus yaitu pelayanan perbankan dengan nafas ke-Islaman. Berbeda 

dari badan usaha swasta pada umumnya BPR Al Salaam merupakan usaha yang 

berlandaskan kebersamaan (Solidarity Corporate) yang tetap menjunjung tinggi 

profesionalisme. BPR Al Salaam hadir untuk memberikan pelayanan “retail 

banking” bagi kemajuan bersama sesuai dengan motto “Maju Dalam 

Kebersamaan”. 
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Kegiatan operasional BPR ini dimulai pada tanggal 29 Pebruari 1992 

berdasarkan Akte No. 30 dari Abdul Latief, Notaris di Jakarta, diubah dengan akte 

No.14 tanggal 5 Desember 1991 dari Abdul Latief, Notaris di Jakarta, yang telah 

disetujui oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No.C2-

7937.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Desember 1991 dan didaftarkan pada Kantor 

Pengadilan Negeri di Bogor dibawah No. WB.DH.1.PR.01.10.92 serta diumumkan 

dalam tambahan No.657 dari Berita Negara RI No.13 tanggal 14 Pebruari 1992 

dan tambahan No. 5045 dari Berita Negara RI No.70 tanggal 1 September 2000. 

Jumlah modal yang disetor pada awal berdiri tahun 1991, sebesar Rp. 69,8 juta 

dengan jumlah pemegang saham sebanyak 40 orang. 

Pada tahun 2003, modal yang disetor telah mencapai Rp. 1,28 milyar 

dengan jumlah pemegang saham sebanyak 103 orang. Selanjutnya untuk 

mendukung pengembangan telah disetujui peningkatan modal dasar perseroan 

dalam RUPS tahun 2003 dari Rp. 1 milyar menjadi Rp. 5 milyar. Peningkatan 

tersebut juga telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI melalui SK 

Nomor : C-04029 HT.01.04.TH.2004. Keinginan para pemegang saham sejak awal 

pendirian untuk menjadikan BPR Al Salaam sebagai lembaga keuangan bagi 

masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan corak khusus yaitu pelayanan 

perbankan dengan nafas keIslaman alhamdulillah terwujud dalam bentuk nyata 

melalui kegiatan operasi Perbankan Syariah sejak tanggal 3 Juli 2006.  
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4.1.2 Visi, Misi, Motto dan Tujuan. 

BPRS Al Salaam Amal Salman sebagai salah satu Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah di Indonesia memiliki visi, misi dan tujuan yang terangkum sebagai 

berikut: 

a. Visi BPRS Al Salaam adalah menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

Terbaik di Indonesia 

b. Misi BPRS Al Salaam adalah menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

Terbaik di Indonesia dan menjadi lembaga keuangan yang menghasilkan 

produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dan menciptakan kondisi yang 

kondusif bagi pemerataan pembangunan perekonomian sektoral dengan 

orientasi pengembangan usaha kecil dan menengah menuju kesejahteraan bagi 

stake holder. 

c. Motto BPRS Al Salaam adalah maju Dalam Kebersamaan 

d. Tujuan BPRS Al Salaam, sebagai berikut: 

i. Dengan profesionalisme tinggi berusaha memberikan pelayanan 

kepada nasabah melalui penyediaan jasa keuangan yang optimal dalam 

hal kualitas, kenyamanan, keamanan, dan keuntungan dalam hal 

berinvestasi. 

ii. Memberikan tingkat kesejahteraan yang baik bagi seluruh karyawan. 

iii. Memberikan hasil yang terbaik bagi stake holder. 
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4.1.3  Susunan Pengurus Utama BPRS AL Salaam Amal Salman. 

Susunan pengurus utama BPRS Al Salaam Amal Salman, sebagai berikut: 

1. Dewan Komisaris 

• Munir Sjamsoeddin, komisaris Utama BPRS Al Salaam Amal Salman sejak 

tahun 1992 hingga sekarang. Selama periode 2000 hingga 2004 beliau 

menduduki berbagai jabatan yaitu Direktur Utama PT. Asuransi Tugu 

Pratama, Direktur TRB (Insurance) Ltd., Direktur TIC (Insurance) Ltd., 

dan Presiden Komisaris PT. Asuransi Tugu Pratama. 

• Mulya Soepardi, Komisaris PT. BPRS Al Salaam Amal Salman sejak tahun 

1995 hingga sekarang. Selama periode 1974 hingga 2004 beliau menduduki 

berbagai jabatan di Exxon Mobil Oil Indonesia sebagai Government 

Liaison Manager, Technical Support Project Drilling Engineering, Drilling 

Engineering Specialist, dan Purchasing Manager. 

• Arisson Hendry, komisaris PT. BPRS Al Salaam Amal Salman sejak tahun 

2007 hingga sekarang. Selama periode 2000 hingga 2007 beliau menduduki 

jabatan di PT. PNM (Persero) sebagai Kepala Cabang Jakarta, Kepala 

Bagian Pembiayaan dan Administrasi Unit Usaha Syariah, dan Kepala 

Bagian MIS dan Pengembangan Sistem Operasi.  

2. Direksi 

• Chotib Muhamad, Direktur Utama BPRS Al Salaam Amal Salman sejak 

tahun 1997 hingga sekarang. Selama periode tahun 1995 hingga 1997 

beliau menduduki jabatan sebagai Account Officer di kantor yang sama. 
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Beliau juga pernah menduduki jabatan sebagai Sekjen Perbarindo wilayah 

DKI Jaya pada tahun 2003. 

• Cahyo Kartiko, Direktur PT. BPRS Al Salaam Amal Salman sejak tahun 

2002 hingga sekarang. Selama periode 2000 hingga 2002, beliau 

menduduki berbagai jabatan yaitu Nursery Manager PT. Fitokultura Inti 

Pangan, R & D Manager PT. Prima Nutri Lestari, dan General Manager 

PT. BPR Amal Salman. 

3.  Dewan Pengawas Syariah 

• Mohammad Akmasj,  Dewan Pengawas Syariah BPRS Al Salaam Amal 

Salman sejak tahun 2006 hingga sekarang. Selama 4 tahun beliau menjabat 

sebagai Dewan Komisaris di tempat yang sama. Sebelumnya beliau pernah 

menjabat sebagai Managing Director of Petroindo Gunapersada 

Engineering, Project Director of Environmental Impact of Radiant Utama 

Group, dan Production Assistant BAT.

• Mohammad Yahya, Dewan Pengawas Syariah BPRS Al Salaam Amal 

Salman sejak tahun 2006 hingga sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai 

Dewan Komisaris di tempat yang sama. Selama periode 1982 hingga 1997 

beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Nincec Multi Dimensi 

dan tercatat sebagai Kabag Struktur dan Mekanika PT. Atalanta 

Arupadhatu.
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4.1.5 Data Penelitian  

                                       Tabel: 4.1 Data Periode Januari 2007 – Desember 2008 
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         *    Data BPRS Al Salaam Amal Salman (per bulan) dan data yang tercantum atas izin  

                  Direksi BPRS Al Salaam Amal Salman.    
         **  Data Bank Indonesia 
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4.2  Data Perkembangan Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data time series dari periode Januari 2007 – Desember 

2008, oleh karena itu diperlukan data perkembangan variabel penelitian untuk 

melihat perkembangan variabel penelitian dari tahun ke tahun ataupun dari bulan 

ke bulan. 

4.2.1 Perkembangan Pendapatan  Bagi Hasil Deposito BPRS Al Salaam  

Data Perkembangan pendapatan bagi hasil nasabah  BPRS Al Salaam Amal 

Salman cenderung berfluktuasi yang terpaparkan secara lengkap pada Gambar 4.2.  

Gambar 4.2 Perkembangan pendapatan bagi hasil deposito kepada nasabah  

BPRS Al Salaam 

Perkembangan pendapatan bagi hasil cenderung berfluktuasi terlihat dari 

terjadinya kenaikan dan penurunan yang terjadi selama tahun Januari 2007 – 

Desember 2008, dimana kenaikan pendapatan bagi hasil kepada nasabah tertinggi 

terjadi pada bulan April 2007 sebesar 14.39 % dan bulan Juli 2008 sebesar 12.53 

%  serta yang terendah terjadi pada Januari 2007 sebesar 11.49 % dan Desember 

2008 sebesar 11.23 %.  
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4.2.2 Perkembangan Financing to Deposit Ratio (FDR). 

Gambar 4.3 Perkembangan FDR BPRS Al Salaam 

Perkembangan Financing to Deposit Ratio (FDR)  BPRS Al Salaam Amal Salman 

terlihat pada Gambar 4.3 cenderung meningkat pada tahun 2008. Kenaikan 

tertinggi terjadi pada Oktober 2008 sebesar 123.83 dan terendah pada awal tahun 

2008 sebesar 82.9 % sedangkan pada 2007 cenderung berfluktuasi naik dan turun. 

Selain itu kenaikan tertinggi terjadi juga pada Juli 2007 sebesar 89.88 % dan 

rendah pada Februari 2007 sebesar 79.15 %. 
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4.2.3 Perkembangan Non Peforming Financing (NPF) 

Gambar 4.4 Perkembangan NPF BPRS Al Salaam 

Perkembangan Non Peforming Financing(NPF) BPRS Al Salaam Amal Salman 

terlihat pada Gambar 4.4 cenderung berfluktuasi naik dan turun pada tahun 2007, 

yaitu kenaikan tertinggi terjadi pada Maret 2007 sebesar 6.67 % dan terendah pada 

Desember 2007 sebesar 4.38 % sedangkan pada 2008 cenderung mengalami 

penurunan. Pada tahun ini kenaikan tertinggi terjadi pada Februari dan Maret 2007 

sebesar 4.12 % dan terendah pada Agustus 2007 sebesar 2.9 %. 
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4.2.3 Perkembangan Suku Bunga Deposito Bank Konvensional 

Gambar 4.5 Perkembangan tingkat bunga bank konvensional 

Perkembangan suku bunga deposito 1 bulan Bank Konvensional BPRS Al Salaam 

Amal Salman terlihat pada Gambar 4.5 cenderung berfluktuasi naik dan turun, dan 

pada pertengahan tahun 2008 cenderung meningkat. Pada tahun 2007, kenaikan 

tertinggi terjadi pada awal tahun 2007 sebesar 8.64 % dan terendah pada 

September 2007 sebesar 7.13 % ,sedangkan pada tahun 2008 kenaikan tertinggi 

terjadi pada Desember 2008 sebesar 10.75 % dan terendah pada Agustus 2007 

sebesar Februari 2008 sebesar 6.95 %. 
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4.3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.3.1 Hasil Pengujian dengan UJi Asumsi Klasik (Ordinary Least Square).   

4.3.1.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas pada skripsi ini dilakukan dengan cara menganalisis 

plot dengan menggunakan grafik pengujian normalitas (Normal Probability Plot of 

Regression Standardized Residual) dan pengujian  normalitas dengan 

menggunakan One – Sample Kolmogorov – Smirnov Test. Pengujian normalitas 

dilakukan untuk mengetahui apakah populasi terdistribusi normal dengan 

menggunakan grafik pengujian normalitas (Normal Probability Plot of Regression 

Standardized Residual) dengan melihat penyebaran data atau titik-titik pada sumbu 

diagonal. Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis 

diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat normal (Nachrowi dan 

Hardius: 2006).   

Gambar 4.6 Hasil uji normalitas 
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Dependent Variable: Pendapatan_Bagi_HasiL

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Pada gambar 4.6 terlihat bahwa data yang dinyatakan dalam bentuk 

grafik Normal Probability Plot pada variabel terikat (Dependent Variable) 
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menunjukkan bahwa titik menyebar disekitar garis lurus diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal. Dari grafik Normal Probability Plot dapat 

ditarik kesimpulan bahwa residual telah mengikuti distribusi normal dan 

grafik tersebut juga menunjukkan bahwa model regresi sederhana yang 

digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel bebas (FDR, NPF, dan 

Bunga Bank Umum) terhadap variabel terikat (Pendapatan Bagi Hasil) 

adalah baik dan layak untuk digunakan. 

Tabel 4.2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

  PBH FDR NPF Bunga 
Unstandardize

d Residual 

N 24 24 24 24 24

Normal Parameters(a,b) Mean 12.3050 97.9138 4.6363 7.8871 .0000000

  Std. Deviation .77292 15.94417 1.24381 1.15652 .57239136

Most Extreme Differences Absolute .135 .276 .216 .226 .081

  Positive .135 .276 .137 .226 .081

  Negative -.082 -.163 -.216 -.187 -.055

Kolmogorov-Smirnov Z .661 1.353 1.058 1.109 .398

Asymp. Sig. (2-tailed) .775 .051 .213 .171 .997

        a  Test distribution is Normal. 
        b  Calculated from data. 

Pengujian  normalitas dengan menggunakan One – Sample Kolmogorov – 

Smirnov Test yang dilihat dari nilai Asymp. Sig. Berdasarkan output SPSS versi 13 

diketahui bahwa nilai Asymp Sig pendapatan bagi hasil sebesar 0.775, FDR 

sebesar 0.051, NPF sebesar 0.213 dan Bunga sebesar 0.171 serta nilai 

Unstandardized Residual sebesar 0.997 seperti terlihat pada Tabel 4.2 yang berarti 

lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis Ho tidak dapat ditolak, 

atau dengan kata lain residual dari model regresi telah memenuhi asumsi 

normalitas karena nilai signifikansi lebih besar dari 5 %. 
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4.3.1.2 Uji Multikolinieritas 

Mawardi (2005) menjelaskan bahwa uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

ada tidaknya multikolonieritas dalam model persamaan yang terbentuk dengan 

menggunakan Indikator Condition Index (CI) dan Variance Inflation (VIF). Oleh 

karena itu untuk melihat apakah ada gejala multikol atau tidak pada  penelitian ini 

penulis menggunakan nilai Variance Inflationary Factor (VIF). 

Tabel 4.3 Nilai VIF

Berdasarkan data hasil pengolahan SPSS 13 pada Tabel 4.3didapatkan nilai 

Variance Inflationary Factor (VIF) masing – masing dengan nilai VIF untuk FDR 

(3.372), NPF (3.285), Bunga (1.195). 

Nilai Variance Inflationary (VIF) pada ketiga variabel bebas ini menunjukkan 

bahwa tidak terdapat multikol karena semua nilai VIF lebih kecil dari 10 (sepuluh). 

4.3.1.3 Uji Otokorelasi 

Tabel 4.4 Model Summary (b) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .672(a) .452 .369 .61382 1.709

a  Predictors: (Constant), Bunga, NPF, FDR 
b  Dependent Variable: Pendapatan_Bagi_Hasil 

 Pengujian otokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin 

Watson, yaitu dengan membandingkan nilai dhitung (DW) dengan tabel Durbin 

Watson. Penelitian ini memiliki total observasi sebanyak 24 dan variabel bebasnya 

sebanyak 3, dapat diketahui diketahui dL dan dU dengan tingkat signifikansi 0,05 
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sebesar 1,10 dan 1,66. Hasil pengujian ada atau tidaknya otokorelasi adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Hasil Uji Durbin Watson 

Periode N K dL dU 4- dU 4- dL DW 

2007-2008 24 3 1,10 1,66 2.34 2.9 1,709 

Keterangan : dL dan dU  diperoleh dari tabel Durbin Watson dengan melihat jumlah observasi 

(n=24) dan jumlah variabel bebas (k=3). 
�

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai DW adalah 1,709 

sedangkan nilai dU (batas atas) adalah 1,66 dan 4- dU  = 2,34. Hal ini menunjukkan 

bahwa dU < DW < 4- dU, artinya tidak terdapat kolerasi positif maupun negatif. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi ini tidak memiliki 

masalah otokolerasi. 

��������	�
����������������

Ada 

otokolerasi 

positif 

Tidak dapat 

diputuskan

Tidak ada 

otokolerasi 
Tidak dapat 

diputuskan 

Ada 

otokolerasi 

negatif 

         0                  1,10              1,66     1,709       2,34       2,9                4 

4.3.1.4 Uji Heterokedastisitas

Gambar 4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas 

F-statistic 1.235115     Probability 0.337132

Obs*R-squared 7.286009     Probability  (�
2
) 0.295205

     

Berdasarkan data hasil pengolahan Eviews 5 pada Gambar 4.7 di atas dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas yang 

ditunjukkan dari probabilitas �
2
 lebih dari 0.05 dan dengan demikian hipotesis Ho

diterima. 
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4.3.2 Pengujian Model Regresi Berganda.   

4.3.2.1.Deskripsi Statistik 

Pendeskripsian Statistik bertujuan untuk menunjukkan gambaran umum 

mengenai variabel yang digunakan dalam persamaan regresi. Gambaran umum 

yang disajikan mencakup rata-rata (mean), besarnya penyimpangan (standard 

deviation), dan banyaknya data yang digunakan. 

Tabel 4.7 Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

Pendapatan_Bagi_Hasil 12.3050 .77292 24

FDR 97.9138 15.94417 24

NPF 4.6363 1.24381 24

Bunga 7.8871 1.15652 24

Pada Tabel 4.7 dapat diketahui jumlah data atau N yang digunakan untuk 

semua variabel berjumlah 24 sampel. Variabel Pendapatan Bagi Hasil sebagai 

variable terikat memiliki nilai mean 12.3050 dengan penyimpangan (Standar 

deviasi) sebesar 0.77292, sedangkan variabel bebas seperti variabel FDR memiliki 

nilai mean 97.9138 dengan penyimpangan (Standar deviasi) sebesar 15.94417, 

variabel NPF memiliki nilai mean 4.6363 dengan penyimpangan (Standar deviasi) 

sebesar 1.24381, variabel Bunga memiliki nilai mean 7.8871 dengan 

penyimpangan (Standar deviasi) sebesar 1.15652. 
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4.3.2.2 Hasil persamaan regresi 

Hasil pengolahan statistik menggunakan piranti lunak Statistical Product and 

Service Solutions 13 (SPSS 13) dan Eviews 5 menghasilkan persamaan regresi 

yang dapat terlihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.8 Hasil Regresi 

Tabel di atas menghasilkan model persamaan sebagai berikut : 

Pendapatan Bagi Hasil = 7.396 + 0.018 FDR + 0.603 NPF + 0.041 Bunga  

Berdasarkan Model persamaan  di atas dapat dikemukan beberapa hal, antara lain: 

a. Intercept atau konstanta (�) 

� = 7.396 

Merupakan intercept atau konstanta dari pendapatan bagi hasil sebesar 7.396 

(/0, bila Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Peforming Financing (NPF) 

dan tingkat bunga (suku bunga bank konvensional) sama dengan nol. 

b. Koefisien regresi �1 (FDR) 

�1 = 0.018 

Menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% Financing to Deposit Ratio (FDR) 

dengan anggapan variabel lain dianggap tetap, akan menyebabkan kenaikan 

pendapatan bagi hasil sebesar 0.018. 
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c. Koefisien regresi �2 (NPF) 

�2 = 0.603 

Menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% Non Peforming Financing (NPF) 

dengan anggapan variabel lain dianggap tetap, akan menyebabkan kenaikan 

pendapatan bagi hasil sebesar 0.603. 

d. Koefisien regresi �3 (Bunga) 

�3 = 0.041 

Menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% tingkat bunga dengan anggapan 

variabel lain dianggap tetap, akan menyebabkan kenaikan pendapatan bagi 

hasil sebesar 0.041. 

4.3.3 Pengujian Hipotesis.   

4.3.3.1 Uji ketepatan parameter penduga (Uji t). 

Uji t dilakukan untuk  mengetahui berapa besar masing-masing variabel 

independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji 

t dilakukan  pada tingkat keyakinan 95% atau tingkat signifikansi (�) sebesar 5%, 

dengan kriteria sebagai berikut: 

H0 diterima dan Ha (H1) ditolak jika prob. t > 0.05 

H0 ditolak dan Ha (H1) diterima jika prob. t � 0.05 
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Hipotesis (1) : Variabel FDR   

Rumusan hipotesis yang disusun penulis, sebagai berikut: 

H01 : β1 = 0 

Artinya: tingkat FDR tidak signifikan mempengaruhi pendapatan bagi hasil 

deposito mudharabah mutlaqah  1 bulan kepada nasabah BPRS Al Salaam Amal 

Salman. 

H11 : β1 ≠ 0 

Artinya: tingkat FDR signifikan mempengaruhi pendapatan bagi hasil deposito 

mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah BPRS Al Salaam Amal Salman. 

Berdasarkan uji t pada α = 5% terlihat bahwa nilai t β1  = 1,243 yang berarti lebih 

kecil dari nilai t tabel 2,064 dengan signifikan untuk β2 adalah 0,228 yang berarti 

hipotesis H01 : β1  = 0 diterima atau H11 : β1  ≠ 0 tidak diterima. Hal ini dapat 

dinterpretasikan bahwa tingkat FDR tidak signifikan mempengaruhi pendapatan 

bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah sehingga H01 diterima dan H11 yang 

menyatakan bahwa tingkat FDR signifikan mempengaruhi pendapatan bagi hasil 

deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah tidak terbukti (ditolak). 

Hipotesis (2) : Variable NPF 

Rumusan hipotesis yang disusun penulis, sebagai berikut: 

H02 : β2 = 0 

Artinya: NPF tidak signifikan mempengaruhi pendapatan bagi hasil deposito 

mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah BPRS Al Salaam Amal Salman. 
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H12 : β2 ≠ 0 

Artinya: NPF signifikan mempengaruhi pendapatan bagi hasil deposito 

mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah BPRS Al Salaam Amal Salman. 

Berdasarkan uji t pada α = 5% terlihat bahwa nilai t β2 = 3,232 yang berarti 

lebih besar dari nilai t tabel 2,064 dengan signifikan untuk β2 adalah 0,004 yang 

berarti hipotesis H02 : β2 = 0 ditolak atau H12 : β2 ≠ 0 dapat diterima. Hal ini dapat 

dinterpretasikan bahwa NPF signifikan mempengaruhi pendapatan bagi hasil 

deposito mudharabah mutlaqah sehingga H12 yang menyatakan bahwa NPF 

signifikan mempengaruhi pendapatan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah 1 

bulan kepada nasabah BPRS Al Salaam Amal Salman terbukti (diterima). 

Hipotesis (3) : Variabel Bunga 

Rumusan hipotesis yang disusun penulis, sebagai berikut: 

H03 : β3 = 0 

Artinya: Bunga tidak signifikan mempengaruhi pendapatan bagi hasil deposito 

mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah BPRS Al Salaam Amal Salman

H13 : β3 ≠ 0 

Artinya: Bunga signifikan mempengaruhi pendapatan bagi hasil deposito 

mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah BPRS Al Salaam Amal Salman.

Berdasarkan uji t pada α = 5% terlihat bahwa nilai t β3 = 0,335 yang berarti lebih 

kecil dari nilai t tabel 2,064 dengan signifikan untuk β3 adalah 0,741 yang berarti 

hipotesis H03 : β3 = 0 diterima atau H13 : β3 ≠ 0 tidak diterima. Hal ini dapat 

dinterpretasikan bahwa Bunga tidak signifikan mempengaruhi pendapatan bagi 

hasil deposito mudharabah mutlaqah sehingga H13 yang menyatakan bahwa Bunga 
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signifikan mempengaruhi pendapatan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah 1 

bulan kepada nasabah BPRS Al Salaam Amal Salman tidak terbukti (ditolak). 

4.3.3.2 Uji Ketepatan Model. 

4.3.3.2.1 Uji F 

Tabel 4.9 hasil uji F 

Berdasarkan Tabel yang merupakan hasil pengolahan SPSS 13, terlihat 

bahwa nilai F hitung sebesar 5,489, sedangkan nilai F tabel sebesar 3,01. Karena nilai 

F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel (nilai kritis F), berarti variabel bebas 

tersebut secara simultan adalah bermakna atau signifikan. Hal tersebut juga dapat 

dibuktikan dengan melihat nilai probabilita kesalahan model (sig – F) yaitu 0,006 

yang lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05.  

Ini menunjukkan bahwa variabel tingkat FDR, tingkat NPF dan tingkat 

bunga deposito bank konvensional berpengaruh secara bersama – sama terhadap 

variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah. 

4.3.3.2.2 Uji Adjusted R square (R²) 

Tabel 4.10 Hasil uji Adjusted R square (R²) 

FAKTOR-FAKTOR..., OKI HERIZAL, Me.-IBS, 2009



64 

Berdasarkan Tabel Hasil pengolahan SPSS 13 diperoleh informai nilai Adjusted

R², sebesar 36,9%. Hal ini menunjukan bahwa variabel FDR, NPF dan tingkat 

bunga mempengaruhi peningkatan variabel pendapatan bagi hasil sebesar 36,9% 

sedangkan sisanya 63,1%  dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel 

independen yang digunakan dalam model. 

4.3.4 Pembahasan 

Dari hasil pengolahan SPSS 13 dan Eviews 5 yang telah dianalisis dan diuji 

dengan multiple regression analysis dengan terlebih dahulu dilakukan uji klasik 

dengan prosedur Ordinary Least Square, diperoleh hasil bahwa yang menunjukkan 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dilihat dari uji t 

(pengujian secara parsial), uji F (Pengujian secara simultan)  dan uji Adjusted R 

square (R²). Secara keseluruhan, berdasarkan ketiga uji yang telah dilakukan dapat 

dibahas beberapa hal berikut: 

a. Berdasarkan model regresi dan uji t (pengujian secara parsial) dapat dilihat 

pengaruh masing-masing variabel bebas (FDR, NPF dan Bunga) terhadap 

variabel terikat (Pendapatan bagi hasil), sebagai berikut: 

• Pengaruh FDR (financing to deposit ratio) terhadap pendapatan bagi hasil 

deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah BPRS Al Salaam 

Amal Salman.

FDR (financing to deposit ratio) tidak signifikan mempengaruhi pendapatan

bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah dan pada 

model regresi FDR menunjukkan pengaruh positif, artinya kenaikan persentase 

FDR (financing to deposit ratio) akan meningkatkan persentase pendapatan 
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bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasrah 

Mawardi (2005) dan Sulistyawan (2008) yang.menyatakan bahwa hasil ini 

sesuai dengan teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi, bila 

diasumsikan dana (persentase FDR) adalah sebagai barang atau jasa, sementara 

pendapatan bagi hasil adalah harga, maka ketika dana (persentase FDR) tinggi 

yang artinya demand terhadap dana meningkat (karena kebutuhan meningkat), 

harga akan meningkat juga.  

• Pengaruh NPF terhadap pendapatan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah 

1 bulan kepada nasabah BPRS Al Salaam Amal Salman.

NPF signifikan mempengaruhi persentase pendapatan bagi hasil deposito 

mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah dan pada model regresi NPF 

menunjukkan pengaruh positif, artinya kenaikan persentase NPF (non 

performing financing) akan menaikkan persentase pendapatan bagi hasil 

deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penentuan pendapatan bagi hasil tidak semata-mata 

ditentukan oleh faktor NPF (non performing financing) tetapi juga ditentukan 

oleh faktor lain, misalnya loyalitas nasabah dan persaingan dengan bank lain. 

Walaupun NPF (non performing financing) tinggi, pendapatan bagi hasil bisa 

tetap tinggi supaya bank dapat bersaing dengan bank lain dan loyalitas nasabah 

dapat tetap terjaga. 
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• Pengaruh tingkat bunga terhadap pendapatan bagi hasil deposito mudharabah 

mutlaqah 1 bulan kepada nasabah BPRS Al Salaam Amal Salman.  

Tingkat bunga tidak signifikan mempengaruhi pendapatan bagi hasil deposito 

mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah dan pada model regresi tingkat 

bunga menunjukkan pengaruh positif, artinya kenaikan persentase tingkat 

bunga akan meningkatkan persentase pendapatan bagi hasil deposito 

mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah. Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa tingkat bunga tidak berpengaruh kuat terhadap 

pendapatan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah 

dan mengindikasikan bahwa realisasi bagi hasil deposito BPRS Al Salaam 

tidak kalah bersaing dengan suku bunga deposito bank konvensional.   

b. Berdasarkan uji F (pengujian secara simultan) dapat dilihat pengaruh seluruh 

variabel bebas (FDR, NPF dan Bunga) terhadap variabel terikat (Pendapatan 

bagi hasil), dimana uji F menunjukkan bahwa tingkat FDR, tingkat NPF, dan 

tingkat bunga bank signifikan mempengaruhi pendapatan bagi hasil deposito 

mudharabah mutlaqah. 

c. Berdasarkan uji Adjusted R square (R²) digunakan untuk mengukur seberapa 

besar pengaruh variabel bebas (FDR, NPF dan Bunga) terhadap variabilitas 

variabel terikatnya (Pendapatan bagi hasil). Hasil uji Adjusted R square (R²) 

menunjukan bahwa variabel FDR, NPF dan tingkat bunga mempengaruhi 

peningkatan variabel pendapatan bagi hasil sebesar 36,9% sedangkan sisanya 

63,1%  dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen yang 

digunakan dalam model. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas dan diuraikan 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

a. Pengaruh FDR (financing to deposit ratio) terhadap pendapatan bagi hasil 

deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan. 

FDR (financing to deposit ratio) tidak signifikan mempengaruhi 

pendapatan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada 

nasabah.

b. Pengaruh NPF (non performing financing) terhadap pendapatan bagi hasil 

deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan. 

NPF signifikan mempengaruhi persentase pendapatan bagi hasil deposito 

mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah.

c. Pengaruh tingkat bunga terhadap pendapatan bagi hasil deposito 

mudharabah mutlaqah 1 bulan. 

Tingkat bunga tidak signifikan mempengaruhi pendapatan bagi hasil 

deposito mudharabah mutlaqah 1 bulan kepada nasabah. 

Sedangkan berdasarkan uji F (Pengujian secara simultan) menunjukkan bahwa 

tingkat FDR (financing to deposit ratio), tingkat NPF, dan tingkat bunga bank 

signifikan mempengaruhi pendapatan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah. 

Uji Adjusted R square (R²) pada penelitian ini menunjukan bahwa variabel FDR 

(financing to deposit ratio), NPF dan tingkat bunga mempengaruhi peningkatan 
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variabel pendapatan bagi hasil sebesar 36,9% sedangkan sisanya 63,1%  

dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen yang digunakan dalam 

model. 

5.2. Saran 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dibahas, diuraikan dan 

ditarik kesimpulan sebelumnya, terdapat beberapa saran dan implikasi yang perlu 

memperoleh penekanan dan informasi yang perlu dipertimbangkan oleh Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), akademisi dan peneliti selanjutnya. Oleh 

karena itu, penulis menyarankan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1) Bagi BPRS Al Salaam Amal Salman, penelitian ini dapat di jadikan sumber 

untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pendapatan bagi hasil deposito 

kepada nasabah. Berdasarkan hasil penelitian, BPRS sebaiknya 

memperhatikan Non Peforming Financing (NPF) sebagai faktor yang 

signifikan mempengaruhi pendapatan bagi hasil deposito mudharabah 

mutlaqah 1 bulan kepada nasabah.   

2) Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai penelitian 

selanjutnya. Adanya keterbatasan waktu dan data pada penelitian membuat  

peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan data yang 

lebih banyak lagi dan diharapkan memasukkan variabel lain serta mencoba 

bank lainnya. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Hasil Statistical Product and Service Solutions 13 (SPSS 13) 

Descriptive Statistics

12.3050 .77292 24

97.9138 15.94417 24

4.6363 1.24381 24

7.8871 1.15652 24

Pendapatan_Bagi_HAsil

FDR

NPF

Bunga

Mean Std. Deviation N

Variables Entered/Removedb

Bunga,

NPF, FDR
a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Pendapatan_Bagi_Hasilb. 

Correlations 

Correlations

1.000 -.406 .633 -.147

-.406 1.000 -.833 .399

.633 -.833 1.000 -.370

-.147 .399 -.370 1.000

. .025 .000 .246

.025 . .000 .027

.000 .000 . .038

.246 .027 .038 .

24 24 24 24

24 24 24 24

24 24 24 24

24 24 24 24

Pendapatan_Bagi_HAsil

FDR

NPF

Bunga

Pendapatan_Bagi_HAsil

FDR

NPF

Bunga

Pendapatan_Bagi_HAsil

FDR

NPF

Bunga

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Pendapatan_

Bagi_HAsil FDR NPF Bunga
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ANOVAb

6.205 3 2.068 5.489 .006a

7.536 20 .377

13.740 23

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Bunga, NPF, FDRa. 

Dependent Variable: Pendapatan_Bagi_Hasilb. 
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Collinearity Diagnosticsa

3.899 1.000 .00 .00 .00 .00

.087 6.694 .00 .02 .15 .01

.012 17.965 .01 .16 .01 .94

.002 43.962 .99 .82 .84 .05

Dimension

1

2

3

4

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) FDR NPF Bunga

Variance Proportions

Dependent Variable: Pendapatan_Bagi_Hasila. 

Residuals Statisticsa

11.6569 13.3034 12.3050 .51939 24

-1.16853 1.42765 .00000 .57239 24

-1.248 1.922 .000 1.000 24

-1.904 2.326 .000 .933 24

Predicted Value

Residual

Std. Predicted Value

Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Pendapatan_Bagi_Hasila. 

1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob

1.0
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0.2

0.0
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Dependent Variable: Pendapatan_Bagi_Hasil

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Lampiran 2. Hasil EVIEWS 5  

Dependent Variable: PENDAPATAN_BAGI_HASIL  

Method: Least Squares   

Date: 08/20/09   Time: 13:32   

Sample: 1 24    

Included observations: 24   

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

FDR 
0.0183232
04842673

0.013499166
6204711 

1.357358224
98008 

0.1897881
92480095

NPF 

-
0.6028547
18985677

0.173782679
64026 

-
3.469014980

2824 

0.0024227
45401564

25 

BUNGA 

0.0405783
35259822

5 
0.122839945

119808 
0.330335016

189121 
0.7445821
57831915

C 
7.3958763
9921622 

1.921309574
51816 

3.849393401
93057 

0.0010002
86949392

36 

R-squared 
0.4515703
49573492 Mean dependent var 12.305 

Adjusted R-squared 
0.3693059
02009516 S.D. dependent var 

0.7729165
54357584

S.E. of regression 
0.6138213
53603404 Akaike info criterion 

2.0127861
4652084 

Sum squared resid 
7.5355330
8279031 Schwarz criterion 

2.2091284
5157883 

Log likelihood 

-
20.153433
7582501 F-statistic 

5.4892528
0537878 

Durbin-Watson stat 
1.7088734
0182078 Prob(F-statistic) 

0.0064433
11673789

53 
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White Heteroskedasticity Test: 

     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 08/20/09   Time: 13:33   

Sample: 1 24    

Included observations: 24   

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 

-
64.00687943
19149 

41.2791674743
882 

-
1.55058552165
879 

0.139416927
948881 

FDR 
0.464258709
138167 

0.34847063586
4716 

1.33227497917
042 

0.200354985
860532 

FDR^2 

-
0.002288945
34986563 

0.00172712722
291515 

-
1.32529052839
675 

0.202611588
042669 

NPF 

-
3.303104034
78751 

2.26344103552
573 

-
1.45932851041
569 

0.162706085
847427 

NPF^2 

-
0.354454996
322073 

0.23794725241
9184 

-
1.48963685320
325 

0.154638481
61419 

BUNGA 
7.851979845
53946 

4.86868626372
206 

1.61275124750
731 

0.125206663
279489 

BUNGA^2 

-
0.436827082
295197 

0.27025909003
8842 

-
1.61632706686
172 

0.124428043
533945 

R-squared 
0.303583723
051839 Mean dependent var 

0.313980545
116263 

Adjusted R-squared 
0.057789742
9524882 S.D. dependent var 

0.473185331
780662 

S.E. of regression 
0.459309245
395018 Akaike info criterion 

1.520306796
37777 

Sum squared resid 
3.586404709
39079 Schwarz criterion 

1.863905830
22925 

Log likelihood 

-
11.24368155
65332 F-statistic 

1.235114557
8469 

Durbin-Watson stat 
2.032785562
62573 Prob(F-statistic) 

0.337132467
70259 
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