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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah Dana Pihak
Ketiga, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah memiliki pengaruh
terhadap Profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Assets (ROA) Bank
Umum Syariah di Indonesia Periode 2014 – 2017. Penelitian ini menggunakan Sharia
Enterprise Theory sebagai Grand Theory.
Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah di
Indonesia. Metode yang digunakan dalam menentukan sampel adalah purposive
sampling method. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh
dari laporan keuangan triwulan yang telah dipublikasikan dan diunduh melalui situs
resmi bank tersebut dan situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alat analisis yang
digunakan adalah Eviews 9.0 dengan analisis regresi linier berganda. Hipotesis
dibangun berdasarkan penelitian terdahulu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial Dana Pihak Ketiga tidak
berpengaruh terhadap Profitabilitas, Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif
signifikan terhadap Profitabilitas, dan Pembiayaan Bermasalah berpengaruh negatif
signifikan terhadap Profitabilitas.

Kata kunci :

Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Bermasalah,
dan Return On Assets (ROA).

xv

Indonesia Banking School

Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga,..., Muhammad Rizky Ramadhan, Ak.-Ibs, 2018

!

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine and analyze whether Third Party
Funds (DPK), Profit Sharing Financing (Mudharabah and Musharakah), and Non
Performing Financing (NPF) has an effect to Profitability that proxied by Return On
Assets (ROA) of Islamic Banks in Indonesia from 2014 – 2017. This research is using
Shari’a Enterprise Theory as a Grand Theory.
Sample that used in this research are 11 Islamic Banks in Indonesia.
Sampling determined by using purporsive sampling method. The type of data is
secondary data from quartal financial report that has been published and
downloaded from its official website and Otoritas Jasa Keuangan (OJK) website. The
analysis tools in this research is Eviews 9.0 with multiple linier regression analysis.
The hypotheses are based on prior research.
The result shows, partially Third Party Funds has no effect on Profitability,
Profit Sharing Financing has positive significant effect on Profitability, and Non
Performing Financing has negative significant effect on Profitability.

Keywords :

Third Party Funds (DPK), Profit Sharing Financing (Mudharabah
and Musharakah), Non Performing Financing (NPF), and Return On
Assets (ROA)
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Perkembangan industri keuangan Islam di dunia sudah dimulai sejak tahun

1970-an. Dari tahun 1970 – 1980an, industri keuangan Islam hanya terbatas pada
kebutuhan pembiayaan perdagangan dan modal kerja bagi umat Islam yang masih
mereplikasi mekanisme kerja perbankan konvensional. Dalam ruang lingkup
wilayah, Asia Tenggara memiliki mayoritas penduduk beragama Islam dan
memang menjadi perhatian internasional terkait dengan perkembangan ekonomi
Islam. Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang menjadi pusat
perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di dunia. Indonesia dan
Malaysia adalah tolak ukur dalam pergerakan berkembangnya perbankan syariah
di kawasan ini. Terlebih lagi, kedua negara ini menjadi pendorong bagi negara –
negara lain di kawasan Asia Tenggara untuk mulai berpartisipasi dalam
mengembangkan industri keuangan dan perbankan syariah (Rama, 2015).
Di Indonesia sendiri, perkembangan perbankan syariah telah menjadi tolak
ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Krisis moneter yang terjadi pada
tahun 1998 telah menenggelamkan bank – bank konvensional yang dilikuidasi
karena 148 kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan
sistem syariah dapat tetap berdiri dan mampu bertahan (Zulfiah & Susilowibowo,

1
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2014). Perbankan syariah di Indonesia semakin menunjukkan eksistensinya sejak
ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini tentu
memberikan landasan hukum yang jelas bagi bank syariah (Qolby, 2013).
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari jumlah Bank
Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) yang terus meningkat setiap tahunnya.
Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah milik Otoritas Jasa
Keuangan (SPS OJK), per bulan April tahun 2018, jumlah bank umum syariah
yang ada di Indonesia mencapai 13 bank, serta aset yang dimiliki bank umum
syariah dan unit usaha syariah juga mengalami peningkatan yang sangat
signifikan sejak tahun 2014.

Gambar 1.1
Perkembangan Total Aset dan Jumlah Bank Syariah!
Sumber : SPS OJK - April 2018 (data diolah, 2018)

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat pada akhir tahun 2014, total aset
keseluruhan yang dimiliki bank umum syariah dan unit usaha syariah tercatat
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sebesar Rp 272 Triliun, dan pada bulan April tahun 2018, jumlah aset tersebut
meningkat hingga mencapai Rp 424 Triliun (OJK, 2018). Selain itu, pangsa pasar
(market share) perbankan syariah juga mengalami peningkatan sepanjang tahun
2017 lalu. Sampai dengan triwulan II tahun 2017, tercatat pangsa pasar aset
perbankan syariah terhadap perbankan nasional berada pada posisi 5.38%,
sedangkan pada bulan Agustus tahun 2017, OJK mencatat pangsa pasar bank
syariah terhadap perbankan syariah sudah meningkat hingga mencapai 5.44%.
OJK juga memprediksi bahwa pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah akan
mencapai 6% pada tahun 2018 dikarenakan akan ada dua bank yang memasuki
Bank Umum Kelompok Usaha III (BUKU III) yaitu PT. Bank Muamalat
Indonesia Tbk dan PT. Bank BRI Syariah. Kemudian Bank Syariah Mandiri
sebagai bank umum syariah terbesar di Indonesia juga mendapat suntikan modal
dari induk sebesar Rp 500 Miliar ditambah dengan modal melalui strategic
investor (Keuangan.kontan.co.id, 8 November 2017).
Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan diharapkan dapat
menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional.
Salah satu yang menjadi tolak ukur kinerja suatu perusahaan adalah rasio
profitabilitas, yaitu kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba. Rasio
profitabilitas yang dapat menjadi proksi dalam melihat kinerja suatu bank salah
satunya adalah Return On Assets (ROA) yang menunjukkan kemampuan bank
dalam mengelola aset yang dimilikinya agar bisa mendapatkan laba yang
maksimal (Niode & Chabachib, 2016). Semakin besar return on assets yang
dimiliki oleh suatu bank, maka akan semakin besar juga tingkat keuntungan yang
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dihasilkan oleh bank tersebut. Artinya, hal ini akan menunjukkan bahwa bank
berada pada posisi yang baik dalam hal penggunaan aset. Alasan dipilihnya return
on assets sebagai ukuran dalam penelitian ini dikarenakan return on assets
merupakan metode yang objektif dan dapat mencerminkan kinerja perbankan
karena dihasilkan dari data akuntansi yang tersedia (Syamsurizal, 2016).

Gambar 1.2
Volatilitas Return On Assets (ROA) Bank Umum Syariah
Sumber : SPS OJK – April 2018 (data diolah, 2018)

Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kondisi dan kinerja
bank yang tercermin dari profitabilitas tersebut, kita dapat melakukan penilaian
melalui modal, kualitas aset, manajemen, dan likuiditas. Ada beberapa variabel
yang diduga dapat mempengaruhi return on assets bank syariah, diantaranya
adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non
Performing Financing (NPF), Net Interest Margin (NIM), Dana Pihak Ketiga
(DPK), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Selain
itu, faktor internal seperti Produk Pembiayaan Bank juga mempengaruhi return on
assets (Widyaningrum & Septiarini, 2015).
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Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan,
melaksanakan

kegiatan

operasionalnya

dengan

menghimpun

dana

dari

masyarakat. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini disebut dengan Dana Pihak
Ketiga (DPK) dan biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito,
baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah (Kusnianingrum, 2016).

Gambar 1.3
DPK, Pembiayaan, dan NPF Bank Umum Syariah
Sumber : SPS OJK – April 2018 (data diolah, 2018)

Pada Gambar 1.3 terlihat bahwa jumlah total dana pihak ketiga terus
mengalami peningkatan sejak tahun 2014 yang awalnya sebesar Rp 170 Triliun,
pada bulan April tahun 2018 sudah mencapai angka Rp 244 Triliun. Hal ini
sejalan dengan return on assets bank syariah yang cenderung meningkat setiap
tahunnya sampai bulan April tahun 2018 (OJK, 2018). Bukti empiris dari
(Anggreni & Suardhika, 2014) mengatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh
positif terhadap profitabilitas, yang artinya apabila dana pihak ketiga meningkat

Indonesia Banking School
Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga,..., Muhammad Rizky Ramadhan, Ak.-Ibs, 2018

6

!

maka bank akan memiliki kesempatan lebih untuk menyalurkan pembiayaan dan
memperoleh laba yang lebih besar. Penelitian tersebut didukung oleh (Suputra,
Cipta, & Yulianthini, 2014) sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan pada
penelitian (Sukma, 2013) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga tidak
berpengaruh terhadap profitabilitas bank.
Dana pihak ketiga merupakan komponen modal terbesar yang dimiliki
oleh bank, dikarenakan bank menggunakan dana tersebut untuk menyalurkan
pembiayaan yang nantinya akan memberikan profit bagi bank dan sebagian besar
keuntungan yang diperoleh bank syariah merupakan hasil dari usaha penyaluran
ini (Hanania, 2015). Pembiayaan merupakan usaha terbesar dan terpenting bagi
bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola dana nasabah
dikarenakan portofolio pembiayaan memiliki porsi hinga 55% sampai dengan
60% dari total aktiva (Amalia, 2016). Berdasarkan Gambar 1.3 bisa terlihat bahwa
pembiayaan pada bank umum syariah terus meningkat sejak tahun 2014 sebesar
hampir Rp 148 Triliun hingga April 2018 sudah mencapai angka lebih dari Rp
190 Triliun. Berdasarkan data statistik perbankan syariah OJK per bulan April
tahun 2018, pembiayaan pada bank umum syariah didominasi oleh Pembiayaan
Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli.
Namun, pembiayaan jual beli masih memiliki porsi yang lebih besar pada
keseluruhan total pembiayaan jika dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil
pada bank umum syariah. Meski pembiayaan jual beli masih lebih tinggi
pertumbuhannya, pembiayaan bagi hasil tetap merupakan bentuk produk yang
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membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Produk pembiayaan
bagi hasil pada bank syariah terdiri atas dua bentuk, yaitu mudharabah dan
musyarakah. Yang membedakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah
terdapat pada pembagian modal dan pengelolaan usaha, serta pembagian
keuntungan. Pada pembiayaan mudharabah, pihak bank menyerahkan 100%
modal dan nasabah hanya mengelolanya, sedangkan pada pembiayaan
musyarakah pihak bank dan nasabah sama – sama memberikan modal dan
mengelola usaha dengan porsi sebesar 60 : 40 (Permata, Yaningwati, & Zahroh,
2014). Bukti empiris dari (Riyadi & Yulianto, 2014) menyatakan bahwa
pembiayaan bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah berpengaruh
negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui return on assets.
Penelitian tersebut didukung oleh (Arini Haq, 2015) sedangkan hasil yang berbeda
ditunjukkan pada penelitian (Chalifah & Sodiq, 2015) yang menyatakan bahwa
pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap return on assets.
Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tentu dapat menimbulkan
potensi munculnya risiko pembiayaan bermasalah. Tingkat pembiayaan
bermasalah pada bank syariah diukur dengan rasio Non Performing Financing
(NPF).

Semakin

tinggi

rasio

non

performing

financing

maka

akan

mengindikasikan bahwa bank tidak mampu mengelola kredit bermasalahnya,
sehingga akan membuat bank lebih hati – hati dalam penyaluran pembiayaan pada
periode selanjutnya (Aji Setiawan & Indriani, 2016). Apabila terjadi penurunan
penyaluran pembiayaan akibat tingginya rasio non performing financing, maka
akan berdampak pada berkurangnya profitabilitas suatu bank. Sejak tahun 2014,
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bank umum syariah dihantui dengan terus meningkatnya pembiayaan bermasalah,
seperti pada Gambar 1.3 yang menunjukkan bahwa jumlah total non performing
financing pada tahun 2017 sebesar Rp 9 triliun atau 4.77% dari total pembiayaan.
Terlihat bahwa rasio non performing financing meningkat 0.35% dari tahun 2016
yang berjumlah hampir Rp 8 triliun atau sekitar 4.32% dari total pembiayaan.
Bukti empiris dari (Wibowo & Syaichu, 2013) menyatakan bahwa non performing
financing tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan
dengan return on assets. Penelitian tersebut didukung oleh (Simatupang &
Franzlay, 2016) sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan pada penilitian
(Ma’isyah & Mawardi, 2015) yang menyatakan bahwa non performing financing
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat return on assets.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul dari penelitian ini adalah
“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bagi Hasil, dan
Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah
(Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014 – 2017)”.
1.2.

Ruang Lingkup Masalah
Untuk memperkecil ruang lingkup yang sangat luas mengenai analisis

pengaruh dana pihak ketiga, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan bermasalah
terhadap profitabilitas, maka penelitian ini hanya berfokus pada bank umum
syariah sebagai objek penelitian. Bank umum syariah yang diteliti adalah bank
yang telah mempublikasikan laporan keuangan triwulannya secara lengkap pada

Indonesia Banking School
Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga,..., Muhammad Rizky Ramadhan, Ak.-Ibs, 2018

9

!

ruang lingkup periode penelitian, yaitu mulai dari tahun 2014 sampai dengan
tahun 2017.
1.3.

Identifikasi Masalah
Pada tahun 2017, kinerja bank umum syariah mengalami peningkatan,

baik dari jumlah total aset, pembiayaan yang diberikan, maupun dana pihak ketiga
yang diperoleh. Riset yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada bulan November
tahun 2017 menujukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah
tumbuh sebesar 15% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya
(Republika.co.id, 18 Januari 2018). Hal ini didukung oleh peningkatan dana pihak
ketiga yang cukup signifikan pada tahun 2017, yaitu sebesar 7,63% dibanding
tahun sebelumnya yang hanya 2,44%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding
dana pihak ketiga pada bank konvensional yang hanya menyentuh angka 5,97%,
artinya minat masyarakat terhadap perbankan syariah mulai meningkat (Tribuntimur.com, 04 Februari 2018).
Namun, dibalik peningkatan kinerja bank syariah tersebut, ada suatu
fenomena yang menyebutkan bahwa walaupun penyaluran pembiayaan meningkat
signifikan, tetapi tingkat pembiayaan bermasalah atau non performing financing
pada bank syariah justru melebihi tingkat kredit bermasalah atau non performing
loan pada bank konvensional sejak triwulan IV tahun 2016 hingga bulan Oktober
tahun 2017 (Economy.okezone.com, 15 Desember 2017). Hal ini diperkuat
dengan adanya dugaan bahwa salah satu bank umum syariah terbesar yang ada di
Indonesia juga terlibat dalam pemberian pembiayaan fiktif yakni sebesar Rp 1.1
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Triliun yang diberikan kepada beberapa perusahaan (CNN Indonesia, 14 Februari
2018). Selain itu, return on assets bank umum syariah juga mengalami penurunan
pada bulan Desember tahun 2017 sebesar 0.63% dibanding bulan sebelumnya
yaitu sebesar 0.73%.
1.4.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada

penelitian ini adalah :
1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank
Umum Syariah di Indonesia Periode 2014 – 2017?
2. Apakah Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh terhadap Profitabilitas
Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014 – 2017?
3. Apakah Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap Profitabilitas
Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014 – 2017?
1.5.

Pembatasan Masalah
Agar penelitian ini tetap sesuai dengan fenomena yang penulis teliti dan

tidak keluar dari pokok pembahasan utama, maka perlu adanya pembatasan
masalah. Dalam penelitian ini, penulis membatasi hanya pada permasalahan dana
pihak ketiga, pembiayaan bagi hasil yang dihitung berdasarkan total pembiayaan
mudharabah dan musyarakah, dan pembiayaan bermasalah yang diproksikan dari
rasio non performing financing terhadap profitabilitas bank umum syariah yang
diproksikan dari rasio return on assets. Dana pihak ketiga yang digunakan pada
penelitian ini dibatasi pada dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat

Indonesia Banking School
Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga,..., Muhammad Rizky Ramadhan, Ak.-Ibs, 2018

11

!

(diluar bank) dalam bentuk mata uang Rupiah. Sama halnya dengan pembiayaan
bagi hasil, data yang digunakan hanya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan
kepada masyarakat (diluar bank) dalam mata uang Rupiah. Untuk rasio non
performing financing data yang digunakan adalah angka dari non performing
financing gross setiap masing – masing bank yang diperoleh dari laporan
keuangan triwulan, mulai dari triwulan I tahun 2014 sampai triwulan IV tahun
2017.
1.6.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah untuk :
1. Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas Bank
Umum Syariah di Indonesia pada Periode 2014 – 2017.
2. Menganalisis pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas
Bank Umum Syariah di Indonesia pada Periode 2014 – 2017.
3. Menganalisis pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas
Bank Umum Syariah di Indonesia pada Periode 2014 – 2017.
1.7.

Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan

manfaat, serta kontribusi baik bagi akademisi maupun praktisi, diantaranya :
1. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini mampu memberikan
pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengaruh dana pihak
ketiga, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan bermasalah terhadap
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profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada periode penelitian
2014 sampai 2017. Sehingga, penelitian ini dapat menjadi bahan
pembelajaran serta untuk menambah wawasan bagi para akademisi
dibidang ilmu Akuntansi, khususnya Perbankan Syariah yang ingin
menggunakannya sebagai bahan studi, masukan, serta referensi dalam
melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
2. Bagi praktisi, diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi
tambahan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) dan juga
bagi organisasi perbankan, khususnya perbankan syariah baik yang
sudah menjadi bank umum syariah, maupun yang masih sebagai unit
usaha syariah dalam melihat apakah dana pihak ketiga, pembiayaan
bagi hasil, dan pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi
profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada periode penelitian
2014 sampai 2017. Sehingga kedepannya dapat menjadi pertimbangan
dalam pengambilan keputusan terkait hal – hal apa saja yang harus
dilakukan untuk meningkatkan profitabilitas bank umum syariah
terutama dari sisi return on assets.
1.8.

Sistematika Penulisan
Penelitian ini terbagi kedalam lima bab pembahasan, yaitu pendahuluan,

landasan teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, serta kesimpulan dan saran.
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan secara
lengkap dibawah ini :
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Bab I : Pendahuluan
Bab ini berisi tentang perkembangan bank syariah di dunia dan di Indonesia yang
semakin menujukkan peningkatan, baik dari sisi total aset, penghimpunan dana
pihak ketiga, dan dalam penyaluran pembiayaan. Namun, pembiayaan bermasalah
atau non performing financing juga terus bertambah seiring dengan bertambahnya
pembiayaan. Profitabilitas bank syariah dengan proksi return on assets juga masih
bersifat fluktuatif dan belum begitu terlihat peningkatan yang signifikan.
Penelitian ini menganalisis pengaruh dana pihak ketiga, pembiayaan bagi hasil,
dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas bank umum syariah di
Indonesia yang diproksikan dengan return on assets.
Bab II : Landasan Teori
Bab ini memberikan penjelasan mengenai Shari’a Enterprise Theory yang
digunakan sebagai grand theory pada penelitian ini. Selain itu, bab ini juga
memaparkan teori – teori yang mendukung dilakukannya penelitian ini, mulai dari
pengertian bank umum syariah, beberapa teori yang berkaitan dengan perbankan
syariah, serta definisi variabel – variabel yang digunakan. Selain itu, juga
dipaparkan kerangka pemikiran dan ringkasan mengenai penelitian – penelitian
terdahulu yang memperkuat penelitian ini. Hipotesis yang diajukan dalam
penelitian juga dijelaskan pada bab ini.
Bab III : Metodologi Penelitian
Bab ini berisi pemaparan tentang metode penelitian, meliputi populasi penelitian
yaitu seluruh bank umum syariah di Indonesia. Teknik sampling yang digunakan
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adalah nonprobability sampling dengan metode purposive sampling berdasarkan
beberapa kriteria. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan
memanfaatkan laporan keuangan triwulan bank umum syariah tersebut, serta data
statistik perbankan syariah yang dimiliki oleh OJK. Selain itu juga dimuat definisi
operasional, pengukuran variabel, identifikasi variabel, dan metode analisis data.
Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan
analisis regresi data panel dengan uji t dan uji koefisien determinasi. Alat analisis
yang digunakan pada penelitian ini adalah software Eviews 9.0.
Bab IV : Hasil Penelitian
Bab ini berisi hasil analisis data yang telah diolah dan interpretasi hasil yang
dijelaskan dengan argumentasi yang disesuaikan dengan teori dan hasil penelitian.
Dengan menggunakan Eviews 9.0 telah dilakukan seluruh analisis dan uji yang
diperlukan. Dengan menggunakan uji histogram, telah dipastikan data terdistribusi
normal dengan koefisien Jarque-Bera dibawah 2 dan probabilitasnya diatas 0.05.
Pada uji asumsi klasik, telah dilakukan 3 uji yaitu uji multikolinieritas dengan
menggunakan uji variance inflation factors, uji heteroskedastisitas dengan
menggunakan uji white heteroskedasticity, dan uji autokorelasi dengan uji
breusch-godfrey atau disebut juga uji lagrange multiplier. Berdasarkan uji – uji
tersebut, telah dipastikan bahwa data terbebas dari masalah multikolinieritas,
masalah heteroskedastisitas, dan masalah autokorelasi. Setelah melakukan uji
asumsi klasik kemudian dilakukan analisis regresi data panel dan uji hipotesis
dengan uji t dan uji koefisien determinasi.
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Bab V : Kesimpulan dan Saran
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi akademisi,
praktisi, dan peneliti selanjutnya. Kesimpulan yang dihasilkan adalah dana pihak
ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan berpengaruh positif
signifikan terhadap profitabilitas, dan pembiayaan bermasalah berpengaruh
negatif signifikan terhadap profitabilitas. Untuk mengatasi keterbatasan pada
penelitian selanjutnya, penulis menyertakan saran bagi peneliti berikutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1.

Tinjauan Pustaka

2.1.1. Shari’a Enterprise Theory
Konsep teoritis atau dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik
akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan
oleh stakeholders adalah shari’a enterprise theory (Triyuwono, 2015:355). Dalam
pandangan shari’a enterprise theory, distribusi kekayaan tidak hanya berlaku
pada para partisipan yang terkait langsung pada operasi perusahaan seperti
pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah tetapi juga pihak lain yang
tidak terkait langsung denga bisnis perusahaan. Cakupan akuntansi dalam shari’a
enterprise theory tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat
reciprocal antara pihak – pihak yang terkait langsung, tetapi juga pihak lain.
Prisipnya, shari’a enterprise theory memberikan bentuk pertanggungjawaban
utamanya kepada Allah dan pada umat manusia, serta lingkungan alam. Shari’a
enterprise theory mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan
pertanggungjawaban, dalam hal ini kepada Allah SWT yang merupakan pencipta
dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada dunia ini (Triyuwono,
2015:357).
Implementasi shari’a enterprise theory dalam penelitian ini dapat
dipahami melalui tugas dan fungsi bank syariah dalam menghimpun dan
16
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menyalurkan dana dari masyarakat. Bank syariah tidak hanya bertanggung jawab
kepada pemilik dana, tetapi juga kepada stakeholders dan Allah SWT. Bank
syariah harus mengedepankan prinsip – prinsip yang dijelaskan pada shari’a
enterprise theory agar dapat memiliki kinerja yang baik. Selain itu, bank syariah
juga harus tetap menjaga reputasi mereka agar terus dipercaya dengan menjaga
agar dana nasabah yang disalurkan terhindar dari risiko pembiayaan bermasalah.
Apabila bank syariah mematuhi prinsipnya dengan baik, maka tidak menutup
kemungkinan bank tersebut dapat mengantisipasi risiko – risiko yang timbul.
Penerapan prinsip syariah yang baik pada bank syariah akan memberi pengaruh
pada penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan, dan pengelolaan
pembiayaan bermasalah karena sumber dana yang dihimpun oleh bank syariah
merupakan sebuah amanah yang dititipkan oleh pemilik dana. Sehingga, bank
syariah perlu menyalurkan dan mengelola dananya berdasarkan prinsip keadilan,
kebenaran, kejujuran, dan amanah karena akan dipertanggungjawabkan kepada
Allah SWT di akhirat kelak.
2.1.2. Bank
Didalam Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada
pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank umum adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip
syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
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Berdasarkan jenisnya, bank umum juga terdapat yang khusus untuk melaksanakan
kegiatan tertentu, seperti pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk
mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/
pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan pembangunan perumahan
(Ikatan Bankir Indonesia, 2013:8).
2.1.3. Bank Umum Syariah
Dalam Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah
pada pasal 1 ayat (7) dan (8) disebutkan pengertian bank syariah adalah bank yang
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya
terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum
syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran (Harahap, Wiroso, & Yusuf, 2010).
Prinsip syariah yang dimaksud dijelaskan pada Undang – Undang No. 10
Tahun 1998 pasal 13 yang menyatakan bahwa prinsip syariah adalah aturan
perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk
penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya
yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan
prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan
modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni
tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas
barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Pengertian
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prinsip syariah kini diperbarui kedalam Undang – Undang No. 21 Tahun 2008
pada pasal 1 ayat (12) yang menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip
hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh
lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.
2.1.3.1.Fungsi Bank Umum Syariah
Dalam Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 pada pasal 4 dijelaskan
fungsi bank syariah sebagai berikut :
1. Bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial
dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal
dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan
menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank syariah dan unit usaha syariah dapat menghimpun dana sosial
yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola
wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Apabila kita melihat fungsi bank syariah yang tertera pada undang –
undang, maka dapat dilihat bahwa bank syariah sebenarnya memiliki fungsi yang
tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah seharusnya dapat
bergerak dibidang usaha yang lebih luas, seperti leasing (ijarah), anjak piutang
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(hawalah/hiwalah),

consumer

financing

(murabahah),

modal

ventura

(musyarakah), pegadaian (rahn) yang secara garis besar berkaitan langsung
dengan sektor riil maka bank syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi,
investor, jasa layanan, dan sosial (Harahap et al., 2010:22-23).
2.2.

Dana Pihak Ketiga
Dana pihak ketiga pada bank syariah diartikan sebagai dana yang

dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad wadiah atau
akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang terdiri dalam
bentuk giro, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan (Ikatan Bankir Indonesia,
2014:45). Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi bank dan
merupakan sebuah ukuran keberhasilan apabila bank mampu membiayai kegiatan
operasinya dari dana pihak ketiga (Kasmir, 2014:59).
2.2.1. Jenis – Jenis Dana Pihak Ketiga
Dalam kegiatan usahanya, bank umum syariah menghimpun dana dalam
dua bentuk, yaitu simpanan dan investasi. Dalam bentuk simpanan berupa giro,
tabungan, atau bentuk lain yang disamakan berdasarkan akad wadiah atau akad
lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam bentuk investasi
berupa deposito, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan berdasarkan akad
mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
(Ikatan Bankir Indonesia, 2014:52). Menurut (Darsono et al., 2016:272) dari sisi
akad yang digunakan dalam pendanaan atau penghimpunan dana, bank syariah
memiliki banyak variasi akad yang dibolehkan, meliputi :
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1. Giro dengan akad mudharabah atau wadi’ah;
2. Tabungan dengan akad mudharabah atau wadi’ah; dan
3. Deposito dengan akad mudharabah.
2.2.1.1.Mudharabah
Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)
Tahun 2013, penghimpunan dana dengan akad mudharabah dilakukan dalam
bentuk dana syirkah temporer, yaitu dana yang diterima sebagai investasi dengan
jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain dimana bank mempunyai hak
untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil
investasi berdasarkan kesepakatan. Didalam PAPSI Tahun 2013 juga disebutkan
jenis produk pendanaan yang menggunakan akad mudharabah, yaitu :
1. Tabungan mudharabah, adalah dana mudharabah pada bank yang
penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang
disepakati.
2. Deposito mudharabah, adalah dana mudharabah pada bank yang
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan
pembiayaan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati
dimuka antara nasabah (pemilik dana/ shahibul maal) dengan bank
yang bersangkutan.
2.2.1.2.Wadiah
Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)
Tahun 2013, wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan
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setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki dan bank bertanggung
jawab atas pengembalian titipan dana tersebut. Salah satu ketentuan umum
wadiah yaitu tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk
pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Dalam (Ikatan Bankir
Indonesia, 2014:84-96) ada dua bentuk pendanaan dengan akad wadiah, yaitu :
1. Giro wadiah, adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa
mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberi dalam bentuk
bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah.
2. Tabungan wadiah, adalah penempatan dana dalam bentuk tabungan
dengan prinsip titipan (wadiah) dan bank boleh memberikan imbalan
yang bersifat bonus, namun tidak diperjanjikan dan bukan suatu
kewajiban.
2.3.

Pembiayaan Bank Syariah
Dalam pasal 1 angka 25 pada Undang – Undang Perbankan Syariah

disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berupa :
1. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2. transaksi sewa – menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam
bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan
istisna;
4. transaksi pinjam – meminjam dalam bentuk piutang qard; dan
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5. transaksi sewa – menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi
multijasa;
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/ atau
unit usaha syariah dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan
pihak lain yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau
bagi hasil (Wangsawidjaja Z., 2012:78-79). Dari pengertian pembiayaan tersebut
diatas dapat disimpulkan bahwa :
1. Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan bank syariah
bertindak sebagai penyedia dana.
2. Setiap nasabah penerima fasilitas (debitur) yang telah mendapat
pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu
tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank
syariah berikut imbalan atau bagi hasil.
Penyediaan dana oleh bank syariah dalam fasilitas pembiayaan tersebut
dapat diberikan berupa transaksi bagi hasil dalam suatu kerjasama usaha antara
bank dengan nasabah berdasarkan akad mudharabah dan akad musyarakah
(Wangsawidjaja Z., 2012:79-80).
2.3.1. Pembiayaan Bagi Hasil
Pembiayaan bagi hasil atau pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi
penanaman modal adalah fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau
akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang
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disepakati bersama, meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah (Ikatan
Bankir Indonesia, 2014:212). Pada awalnya akad mudharabah lebih disukai
daripada akad musyarakah, namun dalam perjalanannya akad musyarakah lebih
disukai daripada akad mudharabah karena adanya share pembiayaan dari nasabah
yang dapat diaplikasikan pada pembiayaan kepemilikan property, dan bank
syariah turut ikut berpartisipasi dalam manajemen apabila terdapat kasus
pembiayaan yang direstrukturisasi (Darsono et al., 2016:282).
2.3.1.1.Mudharabah
Pembiayaan dengan akad mudharabah adalah pembiayaan berupa
transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana
untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha ditentukan
berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dan
kegiatan usaha yang dimaksud haruslah kegiatan usaha yang sesuai syariah
(Ikatan Bankir Indonesia, 2014:214). Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil
berdasarkan akad mudharabah, Undang – Undang Perbankan Syariah didalam
Pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad mudharabah
adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul maal,
atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil,
mudarib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi
keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad,
sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak
kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian
(Wangsawidjaja Z., 2012:192-193).
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2.3.1.2.Musyarakah
Didalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/31/DPbs
Huruf B Angka II.b disebutkan bahwa akad musyarakah adalah transaksi
penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/ atau barang untuk
menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara
kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian
kerugian berdasarkan proporsi modal masing – masing (Wangsawidjaja Z.,
2012:196). Akad pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman modal dari
bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan/
proyek dengan pembagian hasil usaha ditetapkan berdasarkan nisbah atau porsi
bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:215).
Teori dan fatwa pada akad musyarakah mengharuskan bank terlibat dalam
pengelolaan, namun fakta yang terjadi dalam praktik perbankan syariah bank
tidak terlibat sama sekali dalam mengelola dana (Darsono et al., 2016:291).
Dalam fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah
dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada
jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, bank dapat
meminta jaminan (Wangsawidjaja Z., 2012:198). Karena setiap mitra tidak dapat
menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya
untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah seperti
pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan pembiayaan, manipulasi
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biaya dan pendapatan operasional, dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan
prinsip syariah (Harahap et al., 2010:476).
2.4.

Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing)
Istilah Non Performing Financing (NPF) pada statistik perbankan syariah

yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan diartikan sebagai pembiayaan nonlancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Pembiayaan bermasalah
tersebut, dari segi produktivitasnya (performance-nya) yaitu dalam kaitannya
dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/
menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi (Djamil, 2014:66). Secara
umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor – faktor intern dan faktor
– faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri
dan yang paling dominan adalah faktor manajerial, seperti kelemahan dalam
kebijakan

pembelian

dan

penjualan,

lemahnya

pengawasan

biaya

dan

pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan
pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor
– faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana
alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan,
perubahan – perubahan teknologi, dan lain – lain (Djamil, 2014:73).
Non performing financing merupakan salah satu instrumen penilaian
kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva
produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah (Popita, 2013).
Berdasarkan SEBI No. 12/11/DPNP disebutkan bahwa pembiayaan dalam hal ini
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adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketida dan tidak termasuk
pembiayaan kepada bank lain yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam
neraca per posisi tidak disetahunkan, sedangkan pembiayaan bermasalah adalah
kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang dihitung
berdasarkan nilai tercatat dalam neraca per posisi tidak disetahunkan.
2.5.

Profitabilitas
Kinerja

keuangan

bank

merupakan

salah

satu

ukuran

yang

menggambarkan kondisi keuangan bagi suatu bank. Profitabilitas adalah
kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan/ laba dan
manajemen menggunakan laba sebagai sebuah alat untuk mengukur kinerja
(Gibson, 2011:301). Rasio profitabilitas disebut sebagai rasio rentabilitas yang
bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama
periode tertentu (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:285). Salah satu indikator yang
dapat digunakan dalam mengukur kinerja atau profitabilitas suatu bank adalah
Return On Assets (ROA) yang menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset
yang dilakukan oleh bank (Mawaddah, 2015). Return on assets mengukur
kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan
keuntungan dengan membandingkan laba dengan aset yang menghasilkan laba itu
sendiri (Gibson, 2011:303).
Return on assets adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank
dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang
menghasilkan

keuntungan

dan

return on assets merupakan

gambaran
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produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan
(Muhammad, 2014:254). Dengan demikian, retun on assets adalah gabungan dari
dua kemapuan, yaitu kemampuan menghasilkan laba dan kemampuan memutar
aset yang dimiliki (Prihadi, 2012:166-167). Rasio ini digunakan untuk mengukur
seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana
yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi pengembalian atas aset, maka
semakin tinggi jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah yang
tertanam pada total aset (Hery, 2015:193).
Berdasarkan SEBI No. 12/11/DPNP tentang Sistem Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, return on assets didapat
dengan cara membagi laba sebelum pajak dengan rata – rata total aset dalam suatu
periode. Ikatan Bankir Indonesia dalam bukunya juga menyebutkan bahwa return
on assets merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata – rata
total asset (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:286).
2.6.

Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Yulianto (2014) mengambil

judul Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to
Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap
Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori
stewardship sebagai grand theory dengan variabel independen pembiayaan bagi
hasil, pembiayaan jual beli, financing to deposit ratio, non performing financing
dan variabel dependen profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang
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diproksikan dengan return on assets. Populasi dalam penelitian ini adalah bank
umum syariah di Indonesia yang diambil dengan menggunakan metode purposive
sampling. Analisis yang dilakukan adalah analisis regresi linier berganda dengan
melakukan empat uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji
autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini
adalah pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas,
pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, financing to
deposit ratio berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan non performing
financing tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di
Indonesia. Perbedaan penelitian Riyadi dan Yulianto (2014) dengan penelitian
saat ini adalah penambahan faktor internal yang berpengaruh terhadap
profitabilitas bank umum syariah seperti dana pihak ketiga sebagai variabel
independen dan periode bank umum syariah yang diteliti adalah tahun 2014
sampai dengan 2017.
Penelitian yang dilakukan Setiawan dan Indriani (2016) mengambil judul
Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non
Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan
Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening. Variabel independen yang digunakan
pada penelitian ini adalah dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, dan non
performing financing ditambah dengan pembiayaan sebagai variabel intervening
sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah profitabilitas bank syariah
yang diproksikan dengan return on assets. Metode pengambilan sampel yang
digunakan adalah purposive sampling dengan populasi seluruh bank umum

Indonesia Banking School
Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga,..., Muhammad Rizky Ramadhan, Ak.-Ibs, 2018

! 30

!

syariah yang beroperasi di Indonesia. Teknik analisa data pada penelitian ini
adalah analisis jalur (path analysis) yang dioperasikan melalui aplikasi SPSS.
Pengujian hipotesis menggunakan uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R2)
kemudian pengujian mediasi menggunakan analisis jalur dan uji sobel. Hasil
analisis menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan
terhadap pembiayaan, sedangkan capital adequacy ratio dan non performing
financing berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan. Dana pihak ketiga
dan pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, capital
adequacy ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dan non
performing financing berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.
Perbedaan penelitian Setiawan dan Indriani (2016) dengan penelitian ini adalah
pada penelitian ini tidak menggunakan variabel intervening dan menambahkan
variabel pembiayaan bagi hasi sebagai variabel independen.
Penelitian yang dilakukan oleh Hanania (2015) mengambil judul Faktor
Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah
Dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Variabel independen yang digunakan
pada penelitian ini adalah dana pihak ketiga, pembiayaan, non performing
financing, tingkat suku bunga acuan yang dilihat berdasarkan BI Rate, dan inflasi
sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas yang
diproksikan dengan return on assets. Objek penelitian ini adalah perbankan
syariah meliputi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank perkreditan
rakyat syariah. Sampel pada penelitian ini adalah perbankan syariah yang meliputi
bank umum syariah dan unit usaha syariah dengan periode dari triwulan pertama
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tahun 2008 sampai dengan triwulan terakhir tahun 2014 yang diperoleh dengan
metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah koreksi kesalahan (Error Correction Model) dan kointegrasi. Hasil dari
penelitian ini adalah dana pihak ketiga dalam jangka pendek tidak berpengaruh
terhadap profitabilitas, sedangkan dana pihak ketiga dalam jangka panjang
berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Non performing financing
tidak berpengaruh terhadap profitabilitas baik dalam jangka pendek maupun
jangka panjang, BI Rate berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Inflasi tidak berpengaruh
terhadap profitabilitas dalam jangka pendek namun berpengaruh positif signifikan
terhadap profitabilitas dalam jangka panjang. Perbedaan penelitian yang
dilakukan Hanania (2015) dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini hanya
memasukkan variabel internal bank dan tidak menggunakan variabel makro
ekonomi sebagai variabel independen.
Penelitian yang dilakukan oleh Arini Haq (2015) mengambil judul
Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah
dengan variabel independen pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil yang
dilihat dari akad musyarakah dan mudharabah, pembiayaan bermasalah yang
dilihat berdasarkan rasio non performing financing, dan efisiensi operasional yang
dilihat dari nilai biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).
Yang menjadi variabel dependen adalah profitabilitas bank umum syariah yang
diproksikan melalui return on asset. Populasi dalam penelitian ini adalah bank
umum syariah di Indonesia dengan sampel 6 bank umum syariah dari triwulan II
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tahun 2010 sampai dengan triwulan IV tahun 2013. Metode analisis yang
digunakan adalah regresi data panel dengan 3 cara, yakni uji Chow, uji Langrange
Multiple (LM), dan uji Hausman. Analisis model regresi data panel meliputi uji F,
uji t, dan koefisien determinasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah
pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas,
pembiayaan bagi hasil dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap
profitabilitas, dan pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas. Perbedaan penelitian Arini Haq (2015) dengan penelitian ini adalah
pada penelitian ini tidak menganalisis mengenai efisiensi dan objek yang
digunakan adalah seluruh BUS yang ada di Indonesia periode 2014 – 2017.
Penelitian yang dilakukan oleh Niode dan Chabachib (2016) mengambil
judul Pengaruh CAR, Pembiayaan, NPF, dan BOPO Terhadap ROA Bank Umum
Syariah di Indonesia Periode 2010 – 2015. Penelitian ini menggunakan 3 teori,
yaitu teori Dupont Financial Analysis Model, teori struktur modal, dan teori Asset/
Liability Management. Variabel independen yang digunakan adalah capital
adequacy ratio, pembiayaan, non performing financing, dan BOPO sedangkan
variabel dependen adalah return on assets. Data yang digunakan pada penelitian
ini data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan semesteran Bank
Muamalat,

Bank

Syariah

Mandiri,

dan

Bank

Syariah

Bukopin

yang

dipublikasikan selama tahun 2010 hingga 2015. Metode yang digunakan untuk
melakukan analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda
dengan alat analisis SPSS dan pengujian hipotesis menggunakan uji statistik F, uji
statistik t, dan uji R2. Hasil yang diperoleh adalah capital adequacy ratio
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berpengaruh negatif signifikan terhadap return on assets, pembiayaan
berpengaruh positif signifikan terhadap return on assets, non performing
financing berpengaruh negatif signifikan terhadap return on assets, dan BOPO
berpengaruh negatif signifikan terhadap return on assets. Perbedaan penelitian
Niode dan Chabachib (2016) dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini
memfokuskan pada pembiayaan bagi hasi dan menambahkan variabel dana pihak
ketiga sebagai variabel independen.
Penelitian yang dilakukan oleh Azhar dan Nasim (2016) mengambil judul
Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Non Performing
Finance Terhadap Profitabilitas dengan melakukan studi kasus pada BUS di
Indonesia periode 2012 sampai dengan 2014. Variabel independen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan jual beli dengan akad
murabahah, pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah,
dan non performing financing sedangkan variabel dependen yang digunakan
adalah profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan return on
assets. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda
dengan alat analisis SPSS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan jual
beli dengan akad murabahah berpengaruh positif terhadap return on assets,
sedangkan pembiayaan bagi hasil dan non performing financing berpengaruh
negatif terhadap return on assets. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Azhar
dan Nasim (2016) dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini berfokus pada
pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah dengan
menambahkan variabel dana pihak ketiga sebagai variabel independen.
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Penelitian yang dilakukan oleh Inayatullah dan Subardjo (2017)
mengambil judul Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Jual Beli, FDR, NPF
Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Variabel independen dalam penelitian ini
adalah pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah,
pembiayaan jual beli dengan akad murabahah, istishna’, dan salam, financing to
deposit ratio, dan non performing financing sedangkan variabel dependen yang
digunakan adalah profitabilitas bank syariah yang diproksikan dengan return on
equity. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang tercatat di
Bank Indonesia sampai dengan 2015 yang diambil dengan metode purposive
sampling. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi
linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS. Uji asumsi klasik yang dilakukan
pada penelitian ini adalah uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov –
smirnov, uji multikolinieritas yang dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation
Factor), uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin – Watson, dan uji
heteroskedastisitas yang dilihat dari grafik Scatterplot. Hasil yang diperoleh pada
penelitian ini adalah pembiayaan jual beli dan financing to deposit ratio
berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah, non performing
financing berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah, dan
pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum
syariah. Perbedaan penelitian Inayatillah dan Subardjo (2017) dengan penelitian
saat ini adalah penelitian ini hanya berfokus pada pembiayaan bagi hasil dan non
performing financing dan menambahkan dana pihak ketiga sebagai variabel
independen.
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Penelitian yang dilakukan oleh Anggreni dan Suardhika (2014)
mengambil judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit,
dan Suku Bunga Kredit Pada Profitabilitas. Variabel independen pada penelitian
ini adalah dana pihak ketiga, kecukupan modal yang dilihat berdasarkan nilai
capital adequacy ratio, risiko kredit yang dilihat berdasarkan nilai non performing
loan, dan suku bunga kredit sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah
profitabilitas yang diproksikan melalui return on assets. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan objek penelitian bank
BUMN tahun 2010 sampai dengan 2012. Populasi yang digunakan adalah semua
bank BUMN di Indonesia yang berjumlah 4 bank dengan jumlah pengamatan
yang terdiri dari 144 data observasi. Keseluruhan uji asumsi klasik digunakan
melalui aplikasi SPSS dengan tujuan untuk memberikan ketentuan persamaan
regresi yang dihasilkan mempunyai ketepatan dalam estimasi, tidak bias, serta
konsisten. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dana pihak ketiga dan
capital adequacy ratio berpengaruh positif terhadap profitabilitas, non performing
loan dan suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Dana
pihak ketiga dianggap sebagai variabel yang paling berpengaruh terhadap
profitabilitas. Perbedaan penelitian Anggreni dan Suardhika (2014) dengan
penelitian ini terdapat pada objek penelitian dimana penelitian saat ini
menggunakan bank umum syariah yang ada di Indonesia untuk melihat pengaruh
dana pihak ketiga terhadap profitabilitas bank umum syariah.
Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2016) mengambil judul Struktur
Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia
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dan Bank Syariah Mandiri. Variabel independen yang digunakan pada penelitian
ini adalah pembiayaan dengan akad mudharabah, musyarakah, murabahah,
istishna’, dan ijarah sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah
profitabilitas yang diproksikan melalui return on assets. Data yang digunakan
dalam penelitian ini berupa data sekunder dari pusat kepustakaan Bank Indonesia.
Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling
dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Alat yang digunakan dalam
menganalisis adalah aplikasi SPSS. Pengujian yang digunakan untuk menguji
hipotesis adalah uji R2, uji kelayakan model (goodness of fit), dan uji t. Hasil yang
diperoleh adalah pembiayaan dengan akad mudharabah berpengaruh terhadap
profitabilitas kedua bank, pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap
profitabilitas Bank Muamalat Indonesia namun tidak berpengaruh terhadap
profitabilitas Bank Syariah Mandiri, pembiayaan murabahah berpengaruh
terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia namun tidak berpengaruh
terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri, pembiayaan istishna’ berpengaruh
terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia namun tidak berpengaruh
terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri, dan pembiayaan ijarah tidak
berpengaruh terhadap profitabilitas kedua bank. Perbedaan penelitian Amalia
(2016) dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini ditambahkan dana pihak
ketiga dan pembiayaan bermasalah yang diproksikan dengan non performing
financing sebagai variabel independen dan objek penelitian diperluas menjadi
seluruh bank umum syariah di Indonesia periode 2014 sampai dengan 2017.
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Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Haryanto (2017) mengambil judul
Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Net Operating Margin, Financing to
Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap
Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan melakukan studi kasus
pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2011 sampai dengan 2015. Variabel
independen yang digunakan pada penelitian ini adalah capital adequacy ratio, net
operating margin, financing to deposit ratio, non performing financing, dan
pembiayaan bagi hasil sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah
profitabilitas bank umum syariah yang dilihat dari return on assets. Populasi yang
digunakan adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia maupun
Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2011 sampai dengan 2015. Dengan
menggunakan metode purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 5 bank
umum syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh
dari situs Bank Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah yang dianalisis dengan
teknik analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini
adalah capital adequacy ratio, net operating margin, financing to deposit ratio,
dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas sedangkan
non performing financing berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Perbedaan
penelitian Sari dan Haryanto (2017) dengan penelitian ini adalah pada penelitian
ini meneliti keseluruhan bank umum syariah yang ada di Indonesia dan mengganti
variabel capital adequacy ratio, net operating margin, financing to deposit ratio
dengan dana pihak ketiga sebagai variabel independen.
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Penelitian yang dilakukan oleh Usman Dawood (2014) mengambil judul
Factors impacting profitability of commercial banks in Pakistan for the period of
2009 – 2012. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah
cost efficiency, liquidity, capital adequacy, deposits, dan size of the bank
sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas yang
diproksikan melalui return on assets. Objek pada penelitian ini adalah sebanyak
23 bank komersial yang beroperasi di Pakistan. Penelitian ini menggunakan
analisis deskriptif, pearson correlation analysis, dan analisis regresi untuk
menguji hipotesis. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah cost efficiency
berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, liquidity berpengaruh negatif terhadap
profitabilitas, capital adequacy berpengaruh positif terhadap profitabilitas,
deposits berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan size of the bank
berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Perbedaan penelitian Dawood (2014)
dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini hanya menggunakan variabel
deposits dan menambahkan variabel pembiayaan bagi hasil, dan non performing
financing sebagai variabel independen. Objek yang digunakan pada penelitian ini
hanya meneliti pada bank umum syariah di Indonesia.
Penelitian yang dilakukan oleh Uus Ahmad Husaeni (2017) mengambil
judul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing
Terhadap Return On Asset Pada BPRS Di Indonesia. Variabel independen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dana pihak ketiga dan non performing
financing sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah return on assets.
Objek pada penelitian ini adalah laporan kinerja keuangan BPRS di Indonesia

Indonesia Banking School
Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga,..., Muhammad Rizky Ramadhan, Ak.-Ibs, 2018

! 39

!

dengan waktu pengamatan mulai dari Januari 2014 sampai dengan Juni 2016.
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda untuk
menguji hipotesis. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah dana pihak
ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset dan non performing
financing berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Perbedaan penelitian
Uus Ahmad Husaeni (2017) dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini
menambahkan pembiayaan bagi hasil sebagai variabel independen. Objek yang
digunakan pada penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia.
Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mahmudah dan Ririh Sri Harjanti
(2016) mengambil judul Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit
Ratio, Non Performing Financing, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat
Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2013. Variabel independen
yang digunakan dalam penelitian ini adalah capital adequacy ratio, financing to
deposit ratio, non performing financing, dan dana pihak ketiga sedangkan
variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas yang diproksikan dengan
return on assets. Objek pada penelitian ini adalah bank umum syariah di
Indonesia periode 2011 sampai 2013. Penelitian ini menggunakan uji asumsi
klasik dan analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil yang
diperoleh pada penelitian ini adalah capital adequacy ratio berpengaruh
signifikan, sedangkan financing to deposit ratio, non performing financing, dana
pihak ketiga, dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan
penelitian Nurul Mahmudah dan Ririh Sri Harjanti (2016) dengan penelitian ini
adalah pada penelitian ini menambahkan pembiayaan bagi hasil sebagai variabel
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independen, namun tidak menggunakan rasio keuangan seperti capital adequacy
ratio dan financing to deposit ratio.
Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu
No

1

2

3

Nama Penulis, Judul,
Tahun, Volume, &
Jurnal
Riyadi & Yulianto,
Pengaruh Pembiayaan
Bagi Hasil, Pembiayaan
Jual Beli, FDR, dan NPF
Terhadap Profitabilitas
Bank Umum Syariah Di
Indonesia (2014) Vol. 3,
Accounting Analysis
Journal
Setiawan & Indriani,
Pengaruh DPK, CAR, dan
NPF Terhadap
Profitabilitas Bank Syariah
dengan Pembiayaan
Sebagai Variabel
Intervening (2016) Vol. 5,
Diponegoro Journal Of
Management

Metodologi Penelitian

Hasil Penelitian

X : Pembiayaan Bagi Hasil,
Pembiayaan Jual Beli, FDR, NPF.
Y : Profitabilitas Bank Umum
Syariah.
Analisis Data : Purposive
sampling dengan analisis regresi
linier berganda.

Pembiayaan bagi hasil
berpengaruh negatif,
pembiayaan jual beli dan
NPF tidak berpengaruh,
FDR berpengaruh positif.

Alat Analisis : SPSS
X : DPK, CAR, NPF.
Y : Profitabilitas Bank Syariah.
Analisis Data : Purposive
sampling dengan analisis jalur
(path analysis).

DPK berpengaruh positif
signifikan, CAR tidak
berpengaruh signifikan,
NPF berpengaruh negatif
signifikan.

Alat Analisis : SPSS

X : DPK, Pembiayaan, NPF,
Tingkat Suku Bunga Acuan (BI
Hanania, Faktor Internal & Rate), Inflasi.
Eksternal Yang
Mempengaruhi
Y : Profitabilitas Perbankan
Profitabilitas Perbankan
Syariah.
Syariah Dalam Jangka
Analisis Data : Purposive
Pendek dan Jangka
sampling dengan model koreksi
Panjang (2015) Vol. 1,
Perbanas Review Journal kesalahan dan kointegrasi.
Alat Analisis : SPSS

DPK jangka pendek tidak
berpengaruh signifikan dan
DPK jangka panjang
berpengaruh signifikan
negatif, Pembiayaan
berpengaruh positif
signifikan, NPF tidak
berpengaruh, BI Rate
berpengaruh negatif
signifikan, Inflasi tidak
berpengaruh signifikan.
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4

5

6

7

8

Arini Haq, Pengaruh
Pembiayaan dan Efisiensi
Terhadap Profitabilitas
Bank Umum Syariah
(2015) Vol. 1, Perbanas
Review Journal

X : Pembiayaan dan Efisiensi.
Y : Profitabilitas Bank Umum
Syariah.
Analisis Data : Panel Regression.
Alat Analisis : SPSS

Niode & Chabachib,
Pengaruh CAR,
Pembiayaan, NPF, dan
BOPO Terhadap ROA
Bank Umum Syariah di
Indonesia Periode 2010 –
2015 (2016) Vol. 5,
Diponeoro Journal Of
Management

X : CAR, Pembiayaan, NPF,
BOPO.

Azhar & Nasim, Pengaruh
Pembiayaan Jual Beli,
Pembiayaan Bagi Hasil,
dan NPF Terhadap
Profitabilitas (Studi Kasus
Pada Bank Umum Syariah
di Indonesia Periode 2012
– 2014) (2016) Vol. 8,
Jurnal Akuntansi Riset

X : Pembiayaan Jual Beli,
Pembiayaan Bagi Hasil, NPF.

Inayatillah & Subardjo,
Pengaruh Pembiayaan
Bagi Hasil, Jual Beli,
FDR, NPF Terhadap
Profitabilitas Bank Syariah
(2017) Vol. 6, Jurnal Ilmu
dan Riset Akuntansi
Anggreni & Suardhika,
Pengaruh DPK,
Kecukupan Modal, Risiko
Kredit, dan Suku Bunga
Terhadap Profitabilitas
(2014) Vol. 9, Jurnal
Akuntansi Universitas
Udayana

Pembiayaan murabahah
(jual beli) berpengaruh
positif signifikan,
Pembiayaan Bagi Hasil dan
Efisiensi berpengaruh
negatif signifikan.
CAR berpengaruh negatif
signifikan, Pembiayaan
berpengaruh positif
signifikan, NPF
berpengaruh negatif
signifikan, BOPO
berpengaruh negative
signifikan.

Y : Return On Assets (ROA).
Analisis Data : Regresi linier
berganda.
Alat Analisis : SPSS

Pembiayaan jual beli
berpengaruh positif,
Pembiayaan bagi hasil
berpengaruh negatif, NPF
berpengaruh negatif.

Y : Profitabilitas.
Analisis Data : Regresi linier
berganda.
Alat Analisis : SPSS
X : Pembiayaan Bagi Hasil,
Pembiayaan Jual Beli, FDR, NPF.
Y : Profitabilitas Bank Syariah.
Analisis Data : Regresi linier
berganda.

Pembiayaan jual beli dan
FDR berpengaruh positif,
pembiayaan bagi hasil tidak
berpengaruh, NPF
berpengaruh negatif.

Alat Analisis : SPSS
X : DPK, Kecukupan Modal,
Risiko Kredit, Suku Bunga.
Y : Profitabilitas.
Analisis Data : Regresi linier
berganda.

DPK berpengaruh positif,
CAR berpengaruh positif,
NPL berpengaruh negatif,
Suku bunga berperngaruh
negatif.

Alat Analisis : SPSS
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9

Amalia, Struktur
Pembiayaan Dan
Pengaruhnya Terhadap
Profitabilitas Bank
Muamalat Indonesia Dan
Bank Syariah Mandiri
(2016) Vol. 5, Jurnal Ilmu
dan Riset Akuntansi

X : Pembiayaan Mudharabah,
Musyarakah, Murabahah,
Istishna, Ijarah.
Y : Profitabilitas Bank Muamalat
dan Bank Syariah Mandiri.
Analisis Data : Purposive
sampling dengan analisis regresi
linier berganda.

Pembiayaan mudharabah,
musyarakah, murabahah,
dan istishna berpengaruh
terhadap profitabilitas,
Pembiayaan ijarah tidak
berpengaruh.

Alat Analisis : SPSS

10

11

Sari & Haryanto, Analisis
Pengaruh CAR, NOM,
FDR, NPF, dan
Pembiayaan Bagi Hasil
Terhadap Profitabilitas
Bank Umum Syariah Di
Indonesia (Studi Kasus
Bank Umum Syariah di
Indonesia Tahun 20112015) (2017) Vol. 6,
Diponegoro Journal Of
Management

Usman Dawood, Factors
impacting profitability of
commercial banks in
Pakistan for the period of
(2009-2012) (2014) Vol. 4,
International Journal of
Scientific and Research
Publications

X : CAR, NOM, FDR, NPF,
Pembiayaan Bagi Hasil.
Y : Profitabilitas Bank Umum
Syariah.

CAR, NOM, FDR, dan
Pembiayaan Bagi Hasil
berpengaruh positif, NPF
berpengaruh negatif

Analisis Data : Purposive
sampling dengan analisis regresi
linier berganda.
Alat Analisis : SPSS
X : cost efficiency, liquidity,
capital adequacy, deposits, size of
the bank.
Y : Profitabilitas Commercial
Banks di Pakistan
Analisis Data : Analisis deskriptif,
pearson correlation analysis, dan
analisis regresi.

Cost efficiency dan liquidity
berpengaruh negatif, capital
adequacy, deposits, dan size
of the bank berpengaruh
positif

Alat Analisis : SPSS

12

Uus Ahmad Husaeni,
Analisis Pengaruh Dana
Pihak Ketiga Dan Non
Performing Financing
Terhadap Return On Asset
Pada BPRS Di Indonesia
(2017) Vol. 5, Jurnal
Ekonomi Syariah :
Equilibrium

X : DPK dan NPF
Y : Return On Asset
Analisis Data : Analisis deskriptif
dan regresi berganda.

Dana pihak ketiga tidak
berpengaruh signifikan,
NPF berpengaruh signifikan

Alat Analisis : SPSS
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13

Nurul Mahmudah dan
Ririh Sri Harjanti, Analisis
Capital Adequacy Ratio,
Financing to Deposit
Ratio, Non Performing
Financing, dan Dana
Pihak Ketiga terhadap
Profitabilitas Bank Umum
Syariah Periode 2011 –
2013 (2016) Vol. 1, Jurnal
Seminar Nasional IPTEK
Terapan

X : CAR, FDR, NPF, DPK
Y : Return On Asset
CAR berpengaruh
Analisis Data : Analisis uji asumsi signifikan, FDR, NPF, DPK
klasik dan analisis regresi linier
tidak berpengaruh signifikan
berganda.
Alat Analisis : SPSS

Sumber : data diolah (2018)

2.7.

Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini tentang pengaruh faktor internal

bank yaitu dana pihak ketiga, pembiayaan bagi hasil, dan non performing
financing terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang
digambarkan pada Gambar 2.1 dibawah ini.!

Dana Pihak Ketiga (X1)

H1
H2

Pembiayaan Bagi Hasil (X2)

Profitabilitas Bank Umum Syariah
(Y)

H3
Non Performing Financing (X3)
Sumber : data diolah, 2018

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
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2.8.

Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Return On Assets (ROA) Bank
Umum Syariah di Indonesia
Sumber dana dari dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting
bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu
membiayai operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2014:59). Setelah dana
pihak ketiga telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi
intermediary-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk
pembiayaan dengan tujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup
dengan tingkat risiko yang rendah (Muhammad, 2014:123). Menurut (Anggreni &
Suardhika, 2014) apabila DPK meningkat maka bank mempunyai peluang dan
kesempatan yang lebih besar dalam meingkatkan pendapatan, yang artinya DPK
memiliki hubungan positif terhadap profitabilitas yang dihitung dengan rasio
ROA. Hal ini didukung oleh penelitian (Aji Setiawan & Indriani, 2016) yang
mengatakan bahwa apabila terjadi peningkatan dana pihak ketiga, maka bank
dapat meningkatkan jumlah pembiayaannya sehingga aset yang dimiliki menjadi
produktif dan menghasilkan keuntungan. Berdasarkan deskripsi tersebut maka
hipotesis dari penelitian ini adalah :
H1 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Return On Assets.
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2.8.2. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Return On Assets (ROA) Bank
Umum Syariah di Indonesia
Salah satu fungsi dari bank umum syariah adalah sebagai penyalur dana
(shahibul maal) yang menyalurkan dana yang telah dihimpun dalam bentuk
pembiayaan atau bentuk lainnya dalam bentuk investasi pembelian sukuk
(obligasi syariah), serta penyertaan dalam bentuk bagi hasil berdasarkan akad
mudharabah, musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:52). Menurut (Amalia, 2016) pembiayaan
merupakan fungsi bank dalam menjalankan penggunaan dana dan tingkat
penghasilan dari pembiayaan (yield on financing) merupakan tingkat penghasilan
tertinggi dari bank. Pendapatan dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah
memiliki pengaruh besar dalam peningkatan profitabilitas. Hal ini juga didukung
oleh (Sari & Haryanto, 2017) yang mengatakan bahwa semakin tinggi
pembiayaan bagi hasil, maka akan meningkatkan nisbah bagi hasil yang akan
mempengaruhi ROA. Berdasarkan deskripsi tersebut maka hipotesis dari
penelitian ini adalah :
H2 : Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh terhadap Retun On Assets.
2.8.3. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Return On Assets (ROA)
Bank Umum Syariah di Indonesia
Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tentu memiliki risiko
terjadinya pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) dan besar atau
kecilnya rasio ini menggambarkan bagaimana kinerja bank dalam mengelola

Indonesia Banking School
Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga,..., Muhammad Rizky Ramadhan, Ak.-Ibs, 2018

! 46

!

risiko pembiayaan yang terjadi dikarenakan apabila porsi NPF membesar, maka
akan menurunkan pendapatan yang diperoleh bank (Azhar & Nasim, 2016).
Menurut (Niode & Chabachib, 2016) NPF dan ROA memiliki hubungan yang
negatif dikarenakan jika rasio NPF semakin tinggi maka profitabilitas akan
semakin rendah. Hal yang sama juga terdapat pada penelitian (Aji Setiawan &
Indriani, 2016) yang menyatakan bahwa apabila rasio NPF meningkat maka bank
akan cenderung lebih berhati – hati dalam menyalurkan pembiayaannya sehingga
akan menurunkan keuntungan yang akan diperoleh bank. Berdasarkan deskripsi
tersebut maka hipotesis pada penelitian ini adalah :
H3 : Non Performing Financing berpengaruh terhadap Return On Assets.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1.

Objek Penelitian
Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen (unit atau individu) sejenis

yang dapat dibedakan yang menjadi obyek penelitian (Budiasih, 2012:21).
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, pembiayaan
bagi hasil, dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas bank umum
syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang
ada di Indonesia dan periode yang dijadikan objek penelitian adalah triwulan I
tahun 2014 sampai triwulan IV tahun 2017. Bank umum syariah dipilih karena
variabel yang dipilih berkaitan dengan produk yang hanya ada di bank umum
syariah.
3.2.

Desain Penelitian

3.2.1. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data
sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari
sumber – sumber yang telah ada dan biasanya diperoleh dari perpustakaan atau
dari laporan – laporan/ dokumen peneliti terdahulu (Supardi, 2012:16). Data yang
digunakan berupa laporan keuangan triwulan bank umum syariah yang telah
dipublikasi di situs masing – masing bank, penelitian kepustakaan, dan statistik
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perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada
halaman situs www.ojk.go.id. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari
teori yang relevan dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan
penelitian yang diperoleh dari literatur, jurnal penelitian, buku bacaan, dan
peraturan serta surat edaran regulator terkait yang mendukung penelitian ini.
3.3.

Metode Pengambilan Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri – ciri atau

keadaan tertentu yang akan diteliti (Supardi, 2012:26). Teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan metode purposive
sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan
tertentu, yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono,
2013:54). Kriteria yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah :
1. Bank umum syariah yang telah mempublikasikan laporan keuangan
triwulannya selama periode pengamatan mulai dari laporan triwulan I
tahun 2014 sampai dengan laporan triwulan IV tahun 2017.
2. Terdapat kelengkapan data pada laporan keuangan triwulan yang
dibutuhkan dalam penelitian ini.
Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 11 bank yang memenuhi kriteria
sebagai sampel penelitian ini, yaitu PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank
Victoria Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk,
PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank Syariah
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Mandiri, PT. Bank BCA Syariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank BRI Syariah,
dan PT. Bank Maybank Syariah Indonesia.
3.4.

Variabel dan Operasional Variabel

3.4.1. Variabel Independen (Variabel Bebas)
Variabel independen (bebas) adalah variabel yang menjadi penyebab
timbulnya variabel lain (Supardi, 2012:24). Variabel independen yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu :
1. Dana Pihak Ketiga
Yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah
berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah yang terdiri dalam bentuk giro, tabungan, atau
bentuk lain yang disamakan. Dana pihak ketiga pada penelitian ini
diukur dengan menggunakan logaritma natural dari hasil penjumlahan
total dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat (diluar bank)
dalam mata uang Rupiah. Dana pihak ketiga yang digunakan berupa
dana simpanan wadiah (giro dan tabungan), dana investasi non profit
sharing (giro, tabungan, deposito), dan dana investasi profit sharing.
Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasil yang diperoleh
tidak bias dan dikarenakan data yang digunakan terdapat perbedaan
satuan sehingga perlu ditransformasi dalam bentuk logaritma natural
untuk memperkecil nilai koefisien yang dihasilkan. Dana pihak ketiga
dapat diperoleh dengan rumus :
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Dana Pihak Ketiga = Ln (Dana Simpanan Wadiah + Dana Investasi
Non Profit Sharing + Dana Investasi Profit Sharing)
2. Pembiayaan Bagi Hasil
Yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad
penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang
disepakati bersama. Pembiayaan bagi hasil disini meliputi pembiayaan
dengan akad mudharabah dan musyarakah. Total pembiayaan bagi
hasil diukur dengan logaritma natural dari hasil penjumlahan
pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah.
Pembiayaan bagi hasil dapat diperoleh dengan rumus :
Pembiayaan Bagi Hasil = Ln (Mudharabah + Musyarakah)
3. Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah pada bank syariah dapat dilihat dari besar
kecilnya rasio non performing financing. Non performing financing
diartikan sebagai pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar
sampai dengan macet. Rasio non performing financing dapat dihitung
dengan rumus :
!"#!!"#$%#&'()!!"#$#%"#& = !

Pembiayaan!Bermasalah
Total!Pembiayaan

Keterangan :
Pembiayaan Bermasalah : pembiayaan dengan kategori kurang lancar,
diragukan, dan macet.
Total Pembiayaan

: total pembiayaan yang disalurkan.
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3.4.2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)
Variabel kriteria/ dependen (terikat) adalah variabel yang keberadaannya
dipengaruhi variabel lain (Supardi, 2012:24). Variabel dependen dalam penelitian
ini adalah profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan oleh Return On
Assets (ROA). Return on assets merupakan metode yang objektif dan dapat
mencerminkan kinerja perbankan karena dihasilkan dari data akuntansi yang
tersedia. Menurut (Sujarweni, 2017:65) rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

!"#$%&!!"!!""#$ = !

Laba!Sebelum!Bunga!dan!Pajak
Total!Aktiva

Keterangan :
1. Laba sebelum pajak adalah laba tahun berjalan sebelum pajak.
2. Total aktiva adalah keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh bank baik
aktiva lancar maupun aktiva tidak lancar.
Tabel 3.1
Ringkasan Definisi Operasional
Variabel

Definisi Operasional

Alat Ukur

Skala

Dana Pihak
Ketiga

Dana pihak ketiga pada bank
syariah diartikan sebagai dana
yang dipercayakan oleh
nasabah kepada bank syariah
berdasarkan akad wadiah atau
akad lain yang tidak
bertentangan dengan prinsip
syariah yang terdiri dalam
bentuk giro, tabungan, atau
bentuk lain yang disamakan
(Ikatan Bankir Indonesia,
2014:45)

Dana Pihak Ketiga = Ln (Dana Simpanan
Wadiah + Dana Investasi Non Profit
Sharing + Dana Investasi Profit Sharing)

Nominal
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Pembiayaan
Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil atau
pembiayaan berdasarkan
perjanjian transaksi
penanaman modal adalah
fasilitas pembiayaan yang
berlandaskan perjanjian atau
akad penanaman modal bank
kepada nasabah dengan
nisbah bagi hasil yang
disepakati bersama, meliputi
pembiayaan mudharabah dan
musyarakah (Ikatan Bankir
Indonesia, 2014:212)

Non
Performing
Financing
(NPF)

Pembiayaan bermasalah
tersebut, dari segi
produktivitasnya
(performance-nya) yaitu
dalam kaitannya dengan
kemampuannya
menghasilkan pendapatan
bagi bank, sudah berkurang/
menurun dan bahkan
mungkin sudah tidak ada lagi
(Djamil, 2014:66)

Return On
Assets
(ROA)

Return On Asset adalah rasio
yang menggambarkan
kemampuan bank dalam
mengelola dana yang
diinvestasikan dalam
keseluruhan aktiva yang
menghasilkan keuntungan
(Muhammad, 2014:254).

Pembiayaan Bagi Hasil = Ln
(Mudharabah + Musyarakah)

!"# = !

Pembiayaan!Bermasalah
Total!Pembiayaan

Rasio

Laba!Sebelum!Pajak
Rata − Rata!Total!Aset

Rasio

!"# = !

Sumber : data diolah (2018)

3.5.

Nominal

Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, analisis regresi,

uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan alat analisis yang digunakan adalah
software Eviews 9.0.
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3.5.1. Statistik Deskriptif
Statistik deksriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan
atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau
populasi tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan. Dalam statistik
deskriptif, penyajian data salah satunya dilakukan melalui penjelasan kelompok
dengan ukuran pusat/ letak seperti modus, median, mean, dan variasi kelompok
melalui rentang, variansi, dan simpangan baku (Supardi, 2012:31). Pengujian ini
dilakukan untuk mempermudah dalam memahami variabel – variabel yang
digunakan dalam penelitian.
3.5.2. Analisis Regresi Berganda
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan dengan tujuan untuk
melihat besarnya pengaruh beberapa variabel bebas (independen) terhadap
variabel terikat (dependen) yang dalam hal ini adalah profitabilitas bank umum
syariah di Indonesia. Sebelum melakukan uji hipotesis harus dilakukan uji asumsi
klasik terlebih dahulu untuk memberikan ketentuan persamaan regresi yang
dihasilkan mempunyai ketepatan dalam estimasi, tidak bias, serta konsisten
(Anggreni & Suardhika, 2014). Model regresi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
!"# =!∝ +!!! Ln_DPK !,! + ! !! Ln_PBH!,! + !! !"#_!"#$$!,! + ε!,!

Indonesia Banking School
Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga,..., Muhammad Rizky Ramadhan, Ak.-Ibs, 2018

!

54

Keterangan :
α

: Konstanta

β1, β2, β3

: Koefisien regresi

ROA

: Return on assets

Ln_DPK

: Logaritma natural dana pihak ketiga

Ln_PBH

: Logaritma natural pembiayaan bagi hasil

NPF_Gross

: Non performing financing gross

ε

: Error (kesalahan pengganggu)

3.5.3. Uji Normalitas
Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi
normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan salah satunya dengan uji
histogram (Sunjoyo et al., 2013:59). Namun, seringkali pola histogram tidak
mengikuti bentuk kurva nomal, sehingga sulit disimpulkan. Untuk mempermudah,
maka uji normalitas didalam penelitian ini melihat koefisien Jarque-Bera dan
probabilitasnya dikarenakan kedua angka ini bersifat saling mendukung
(Winarno, 2011:5.39). Apabila nilai Jarque-Bera lebih kecil dari 2 (dua) dan
probabilitasnya lebih besar dari 5% atau 0.05 maka dapat dikatakan bahwa data
berdistribusi normal. Namun sebaliknya, apabila nilai Jarque-Bera lebih besar
dari 2 (dua) dan probabilitasnya lebih kecil dari 5% atau 0,05 maka dapat
dikatakan bahwa data belum terdistribusi normal.
3.5.4. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada
analisis regresi yang berbasis ordinary least square (OLS) (Sunjoyo et al.,
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2013:54). Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan
uji heteroskedastisitas.
3.5.3.1.Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model ganda
terdapat korelasi antara variabel bebas. Untuk mengetahui apakah terjadi
multikolinieritas diantara variabel bebas, dapat dilakukan dengan cara melihat
nilai VIF (Variance Inflation Factor) (Supardi, 2012:157). Jika nilai pada tabel
Centered VIF ≤ 10 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas,
sedangkan apabila nilai pada tabel Centered VIF ≥ 10 maka diindikasikan data
mengandung multikolinieritas (Sunjoyo et al., 2013:65).
3.5.3.2.Uji Autokorelasi
Otokorelasi (Autocorrelation) adalah hubungan antara residual satu
observasi dengan residual observasi lainnya yang dapat dilakukan dengan dua
cara, yaitu uji Durbin-Watson dan uji Breusch-Godfrey. Pada penelitian ini
digunakan uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM untuk melihat apakah
terjadi masalah autokorelasi dikarenakan jika data observasi diatas 100 data
sebaiknya menggunakan uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM atau biasa
juga disebut dengan uji Lagrange Multiplier (LM Test) (Sunjoyo et al., 2013:73).
Kriteria yang digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya masalah
autokorelasi adalah apabila probabilitas Obs*R-squared lebih besar dari 5% atau
0.05 maka data terbebas dari masalah autokorelasi, sedangkan apabila probabilitas
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Obs*R-squared lebih kecil dari 5% atau 0.05 maka data diindikasikan terjadi
masalah autokorelasi (Winarno, 2011:5.30).
3.5.3.3.Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual
suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain (Sujarweni,
2014:186). Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat
kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap
atau disebut homoskedastisitas (Sunjoyo et al., 2013:69). Pada penelitian ini,
untuk menguji apakah data bersifat heteroskedastisitas atau tidak digunakan uji
White Heteroskedasticity. Kriteria yang digunakan untuk menentukan ada atau
tidaknya masalah heteroskedastisitas melalui uji white heteroskedasticity adalah
apabila probabilitas Obs*R-squared lebih besar dari 5% atau 0.05 maka data
terbebas heteroskedastisitas, sedangkan apabila probabilitas Obs*R-squared lebih
kecil dari 5% atau 0.05 maka data diindikasikan bersifat heteroskedastisitas
(Winarno, 2011:5.16).
3.6.

Teknik Pengujian Hipotesis
Uji hipotesis dibagi menjadi dua bagian, yaitu hipotesis nol (Ho) adalah

hipotesis yang memberi gambaran tidak adanya hubungan atau perbedaan antara
sampel dalam populasi. Hipotesis alternatif (Ha atau H1) adalah hipotesis yang
memberi gambaran adanya keterkaitan atau adanya perbedaan antara sampel
dalam populasi (Sukestiyarno, 2014:144).
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3.6.1. Uji Statistik t
Dalam pengujian hipotesis untuk setiap variabel secara parsial mulai dari
dana pihak ketiga, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan bermasalah terhadap
profitabilitas bank umum syariah, uji yang digunakan adalah uji signifikansi
parameter individual (uji t). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa
besar pengaruh variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi
variabel dependen (Ghozali, 2008:84). Pengujian hipotesis dengan uji t dilakukan
dengan membandingkan antara t-statistic dengan t-table, serta berdasarkan angka
signifikansinya. Dengan tingkat kesalahan (α) dalam pengujian hipotesis sebesar
5% atau 0,05, maka :
1. Jika nilai α ≤ 0,05 atau t-statistic > t-table maka variabel X secara
parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y
(menolak Ho dan menerima Ha).
2. Jika nilai α ≥ 0,05 atau t-statistic < t-table maka variabel X secara
parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y
(menolak Ha dan menerima Ho).
Rumusan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas bank umum syariah
Ho1 : Dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas
Ha1 : Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas
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2. Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank umum
syariah
Ho2 : Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas
Ha2 : Pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas
3. Pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas bank umum
syariah
Ho3 : Pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas
Ha3 : Pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas
3.6.2. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai dari
R2 adalah antara 0 dan 1, dimana nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel
independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, sedangkan nilai
R2 yang mendekati 1 artinya variabel dependen dapat menjelaskan hampir semua
informasi pada variabel dependen (Sunjoyo et al., 2013:154). Koefisien
determinasi diinterpretasikan sebagai proporsi dari varian variabel dependen,
bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar nilai
koefisien determinasi tersebut (Sukestiyarno, 2014:166).
Kelemahan mendasar dari penggunaan R2 adalah bias terhadap jumlah
variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Oleh karena itu,
penggunaan Adjusted R2 akan lebih baik karena merupakan hasil penyesuaian
koefisien determinasi terhadap tingkat kebebasan dari persamaan prediksi dan
melindungi dari kenaikan bias (Sunjoyo et al., 2013:154).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1.

Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan bank umum

syariah di Indonesia yang sudah dipublikasi, baik yang tersedia pada halaman
situs masing – masing bank, maupun yang terdapat pada halaman situs Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). Periode pengamatan pada penelitian ini adalah 4 tahun
yang dimulai sejak triwulan I tahun 2014 sampai dengan triwulan IV tahun 2017.
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang ada di
Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2017 yang berjumlah 13 bank.
Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik nonprobability
sampling dengan metode purposive sampling berdasarkan beberapa kriteria, yaitu
bank yang diteliti merupakan bank umum syariah yang telah mempublikasikan
laporan keuangan triwulan selama periode pengamatan dan memiliki kelengkapan
data yang dibutuhkan pada penelitian ini.
Berdasarkan metode pemilihan sampel dan kriteria tersebut, maka
didapatkan hasil sebanyak 11 bank yang telah memenuhi semua kriteria yang
ditentukan. Adapun bank umum syariah yang menjadi sampel pada penelitian ini
adalah PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank
Mega Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT. Bank Panin Dubai Syariah
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Tbk, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BCA
Syariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank BRI Syariah, dan PT. Bank Maybank
Syariah Indonesia. Sehingga, diperoleh total observasi sebanyak 176 dengan
rincian pada pengambilan sampel setelah di outlier sebagai berikut :
Tabel 4.1
Kriteria Pemilihan Sampel dan Jumlah Observasi
Kriteria

Jumlah

Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 – 2017

11

Periode pengamatan

4

Laporan keuangan triwulan

4

Jumlah Pengamatan Awal

176

Outlier

35

Jumlah Pengamatan Setelah Outlier

141

Sumber : Data diolah (2018)

4.2.

Analisis Hasil Penelitian

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif
Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan
alat bantu software Eviews 9.0, diperoleh hasil analisis statistik deskriptif dari
keempat variabel penelitian. Variabel – variabel tersebut terdiri dari satu variabel
dependen yaitu profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA)
dan tiga variabel independen yaitu dana pihak ketiga, pembiayaan bagi hasil, dan
pembiayaan bermasalah yang diproksikan dengan rasio Non Performing
Financing (NPF). Berikut adalah tabel yang memperlihatkan hasil dari statistik
deskriptif pada penelitian ini.
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Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Observations

ROA
0.006467
0.006500
0.019900
-0.029000
0.006670
141

DPK
29.94312
29.54085
31.98649
27.39679
1.181563
141

PBH
28.66678
28.81081
30.72886
23.86479
1.513816
141

NPF_GROSS
0.041333
0.040700
0.218800
0.001200
0.029476
141

Sumber : Output Eviews 9.0 (data diolah, 2018)

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa total keseluruhan
observasi yang diolah adalah sebanyak 141 observasi dengan beberapa hasil yang
terdiri dari :
1. Return On Assets (ROA)
Return On Assets (ROA) merupakan variabel dependen pada penelitian
ini. Dalam Tabel 4.2 terlihat bahwa rata – rata (mean) dari return on
assets tercatat sebesar 0.006467 yang artinya besar rata – rata return on
assets bank secara keseluruhan sebesar 0.6467%, sementara nilai
tengah (median) tercatat sebesar 0.006500. Nilai maximum tercatat
sebesar 0.019900 yang artinya return on assets tertinggi berada pada
angka 1.99% yang dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah pada
kuartal IV tahun 2014, sedangkan nilai minimum tercatat sebesar 0.029000 yang artinya return on assets terendah berada pada angka 2.9% yang dimiliki oleh Maybank Syariah pada kuartal I tahun 2016.
Standar deviasi dari return on assets tercatat sebesar 0.006670 atau

Indonesia Banking School
Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga,..., Muhammad Rizky Ramadhan, Ak.-Ibs, 2018

!

62

lebih tinggi dibandingkan dengan mean, yang artinya data dalam
variabel ini bersifat heterogen.
2. Dana Pihak Ketiga (DPK)
Dana pihak ketiga merupakan variabel independen pertama pada
penelitian ini yang dihitung berdasarkan logaritma natural (Ln) dari
total dana pihak ketiga dalam mata uang rupiah yang dihimpun dari
masyarakat (diluar bank). Dalam Tabel 4.2 terlihat bahwa rata – rata
(mean) dari Ln dana pihak ketiga tercatat 29.94312 dengan rata – rata
penghimpunan dana pihak ketiga bank secara keseluruhan sebesar Rp
19,011,302,758,156, sementara nilai tengah (median) tercatat sebesar
29.54085 atau Rp 6,751,902,000,000. Nilai maximum pada Ln dana
pihak ketiga tercatat 31.98649 yang dimiliki oleh Bank Syariah
Mandiri pada kuartal IV tahun 2017 dengan penghimpunan dana
sebesar Rp 77,903,143,000,000, sedangkan nilai minimum tercatat
27.39679 yang dimiliki oleh Maybank Syariah pada kuartal I tahun
2016 dengan penghimpunan dana sebesar Rp 791,182,000,000.
Standar deviasi dari Ln dana pihak ketiga tercatat sebesar 1.181563
atau lebih kecil dibandingkan dengan mean, yang artinya data dalam
variabel ini terdistribusi dengan baik.
3. Pembiayaan Bagi Hasil
Pembiayaan bagi hasil merupakan variabel independen kedua pada
penelitian ini yang dihitung berdasarkan logaritma natural (Ln) dari
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total pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah
yang disalurkan dalam mata uang rupiah kepada masyarakat (diluar
bank). Dalam Tabel 4.2 terlihat bahwa rata – rata (mean) dari Ln
pembiayaan bagi hasil tercatat 28.66678 dengan rata – rata penyaluran
pembiayaan bagi hasil bank secara keseluruhan sebesar Rp
6,106,959,936,170, sementara nilai tengah (median) tercatat sebesar
28.81081 atau Rp 3,253,693,000,000. Nilai maximum pada Ln
pembiayaan bagi hasil tercatat 30.72886 yang dimiliki oleh Bank
Muamalat pada kuartal III tahun 2014 dengan penyaluran dana sebesar
Rp 22,149,957,000,000, sedangkan nilai minimum tercatat 23.86479
yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah pada kuartal III tahun 2014
dengan penyaluran dana sebesar Rp 23,139,000,000. Standar deviasi
dari Ln pembiayaan bagi hasil tercatat sebesar 1.513816 atau lebih
kecil dibandingkan dengan mean, yang artinya data dalam variabel ini
terdistribusi dengan baik.
4. Non Performing Financing (NPF)
Non Performing Financing (NPF) merupakan variabel independen
ketiga pada penelitian ini yang dilihat berdasarkan NPF Gross. Dalam
Tabel 4.2 terlihat bahwa rata – rata (mean) dari non performing
financing tercatat sebesar 0.041333 yang artinya besar rata – rata
pembiayaan bermasalah bank secara keseluruhan sebesar 4.1333%,
sementara nilai tengah (median) tercatat sebesar 0.040700. Nilai
maximum non performing financing tercatat sebesar 0.218800 yang
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artinya pembiayaan bermasalah tertinggi berada pada angka 21.88%
yang dimiliki oleh Maybank Syariah pada kuartal I tahun 2016,
sedangkan nilai minimum tercatat sebesar 0.001200 yang artinya
pembiayaan bermasalah terendah berada pada angka 0.12% yang
dimiliki oleh BCA Syariah pada kuartal IV tahun 2014. Standar deviasi
dari non performing financing tercatat sebesar 0.029476 atau lebih
kecil dibandingkan dengan mean, yang artinya data dalam variabel ini
terdistribusi dengan baik.
4.2.2. Analisis Regresi Penelitian
4.2.2.1.Uji Chow dan Uji Hausman
Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian akan
menggunakan Fixed Effect atau Common Effect. Berikut adalah hasil yang
diperoleh dari uji Chow dalam penelitian ini.
Tabel 4.3
Hasil Uji Chow pada Model Penelitian
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test
Cross-section F
Cross-section Chi-square

Statistic
6.115807
55.426440

d.f.

Prob.

(10,127)
10

0.0000
0.0000

Sumber : Output Eviews 9.0 (data diolah, 2018)

Berdasarkan data pada Tabel 4.3 hasil uji Chow menunjukkan bahwa nilai
probabilitas Cross-section Chi-Square adalah 0.0000, yang artinya nilai
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probabilitas ini lebih kecil dari kriteria pengujian yang memberikan batasan ChiSquare sebesar 0.05. Sehingga, model fit apabila menggunakan Fixed Effect
Model dan penelitian ini akan dilanjutkan dengan menggunakan uji Hausman.
Tabel 4.4
Hasil Uji Hausman pada Model Penelitian
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary
Cross-section random

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

17.428047

3

0.0006

Random

Var(Diff.)

Prob.

0.000418
0.001063
-0.173397

0.000002
0.000000
0.000217

0.3331
0.0000
0.4225

Cross-section random effects test comparisons:
Variable
DPK
PBH
NPF_GROSS

Fixed
-0.000942
0.003402
-0.161583

Sumber : Output Eviews 9.0 (data diolah, 2018)

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan apakah estimasi regresi data
panel menggunakan Fixed Effect atau Random Effect. Hasil dari uji Hausman
dalam penelitian ini terlihat pada Tabel 4.4 yang menunjukkan nilai probabilitas
Cross-section Random sebesar 0.0006 yang artinya nilai probabilitas ini lebih
kecil dari kriteria pengujian yang memberikan batasan Cross-section Random
sebesar 0.05. Artinya, dalam uji ini dinyatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.
Sehingga, hal ini menujukkan bahwa model terbaik yang dapat digunakan dalam
penelitian ini adalah model Fixed Effect.
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4.2.3. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi
normal atau tidak dikarenakan nilai residual yang terdistribusi normal merupakan
salah satu syarat dalam melakukan teknik analisis regresi. Untuk menguji
normalitas data diperlukan analisis dan alat bantu software Eviews yang dilakukan
dengan dua cara, yaitu dengan melihat koefisien Jarque-Bera dan probabilitasnya
karena kedua angka ini bersifat saling mendukung. Apabila koefisien Jarque-Bera
tidak signifikan (lebih kecil dari 2) dan probabilitasnya lebih besar dari 5% atau
0.05 maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal (Winarno, 2011:5.37).
20

Series: Standardized Residuals
Sample 2014Q1 2017Q4
Observations 141

16

12

8

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4.80e-18
4.24e-06
0.011256
-0.012133
0.004126
0.103184
3.145693

Jarque-Bera
Probability

0.374907
0.829068

4

0
-0.010

-0.005

0.000

0.005

0.010

Sumber : Output Eviews 9.0 (data diolah, 2018)

Gambar 4.1
Grafik Normalitas Residual

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat terlihat bahwa nilai koefisien Jarque-Bera
tercatat sebesar 0.374907 (kurang dari 2) dan probabilitasnya tercatat sebesar
0.829068 (telah melebihi 5% atau 0.05) yang artinya nilai residual dalam
penelitian ini telah terdistribusi normal. Hasil uji normalitas tersebut sebelumnya
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tidak terdistribusi normal dikarenakan masih memiliki koefisien Jarque-Bera
sebesar 2874.703 dan probabilitas sebesar 0.000000 saat total observasi masih
176. Hal tersebut disebabkan oleh data yang memiliki nilai ekstrim sehingga
menimbulkan ketimpangan data. Namun, pada penelitian ini telah dilakukan
outlier sebanyak 35 sehingga didapatkan nilai residual yang terdistribusi normal.
4.2.4. Uji Asumsi Klasik
4.2.4.1.Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model
terdapat korelasi antara variabel bebas dengan cara melihat nilai VIF (Variance
Inflation Factor).
Tabel 4.5
Hasil Uji Variance Inflation Factors (VIF)
Variance Inflation Factors
Date: 08/19/18 Time: 00:36
Sample: 2014Q1 2049Q1
Included observations: 141

Variable

Coefficient
Variance

Uncentered
VIF

Centered
VIF

C
LN_DPK
LN_PBH
NPF_GROSS

8.05E-05
1.93E-07
1.16E-07
0.000147

652.1450
1407.042
773.4304
3.062204

NA
2.172024
2.135591
1.027490

Sumber : Output Eviews 9.0 (data diolah, 2018)

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 4.6 dapat terlihat bahwa
Centered VIF setiap variabel berada dibawah 10 yang artinya data tersebut
terbebas dari multikolinieritas.

Indonesia Banking School
Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga,..., Muhammad Rizky Ramadhan, Ak.-Ibs, 2018

!

68

4.2.4.2.Uji Autokorelasi
Otokorelasi (Autocorrelation) merupakan hubungan antara residual satu
observasi dengan residual observasi lainnya. Salah satu cara yang dapat digunakan
untuk memeriksa apakah ada atau tidaknya otokorelasi adalah dengan uji
Breusch-Godfrey atau juga biasa disebut dengan uji Lagrange-Multiplier.
Tabel 4.6
Hasil Uji Breusch-Godfrey LM
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

1.612431
3.290079

Prob. F(2,134)
Prob. Chi-Square(2)

0.2032
0.1930

Sumber : Output Eviews 9.0 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa Prob. Chi-Square tercatat
sebesar 0.1930 yang artinya lebih besar dari batasan yang telah ditetapkan yaitu
5% atau 0.05. Sehingga, dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini tidak
mengandung masalah otokorelasi. Hasil uji Breusch-Godfrey LM tersebut awalnya
mengindikasikan adanya masalah otokorelasi dikarenakan Prob. Chi-Square
masih tercatat sebesar 0.0000 yang artinya lebih kecil dari 5% atau 0.05. Namun,
untuk mengatasi hal tersebut dilakukan metode diferensiasi tingkat pertama
dengan memasukkan persamaan d(roa) c d(dpk) d(pbh) d(npf_gross). Hasilnya
dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan terlihat sudah tidak ada masalah otokorelasi.
4.2.4.3.Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual
suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain dengan kriteria
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apabila terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas, sedangkan apabila terdapat
perbedaan disebut dengan heteroskedastisitas. Dengan menggunakan uji White
Heteroskedasticity diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 4.7
Hasil Uji White Heteroskedasticity pada Model Penelitian
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.667084
2.030238
4.901433

Prob. F(3,136)
Prob. Chi-Square(3)
Prob. Chi-Square(3)

0.5737
0.5662
0.1792

Sumber : Output Eviews 9.0 (data diolah, 2018)

Hasil dari uji white heteroskedasticity pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa
nilai Obs*R-squared pada hasil diatas adalah sebesar 2.030238 dan nilai
probabilitasnya adalah 0.5662 (lebih besar dari 5% atau 0.05). Sehingga, dapat
diambil kesimpulan bahwa data tersebut bersifat homoskedastisitas atau terbebas
dari heteroskedastisitas.
4.2.5. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda digunakan dengan tujuan untuk melihat besarnya
pengaruh beberapa variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat
(dependen). Seluruh data dalam penelitian ini diolah menggunakan alat bantu
software Eviews 9.0 dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 11 bank umum
syariah. Observasi dilakukan pada laporan keuangan triwulan selama 4 tahun dan
jumlah outlier yang dihasilkan sebanyak 35, sehingga diperolah total keseluruhan
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observasi sebanyak 141. Berikut merupakan hasil pengujian regresi dengan
menggunakan metode Fixed Effect :
Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Berganda
Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 08/16/18 Time: 02:01
Sample: 2014Q1 2017Q4
Periods included: 16
Cross-sections included: 11
Total panel (unbalanced) observations: 141
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LN_DPK
LN_PBH
NPF_GROSS

-0.056176
-0.000942
0.003402
-0.161583

0.042690
0.001560
0.000748
0.020105

-1.315892
-0.603662
4.546264
-8.037130

0.1906
0.5471
0.0000
0.0000

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.741701
0.715261
0.003559
0.001609
602.2999
28.05223
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.006467
0.006670
-8.344680
-8.051895
-8.225702
0.988823

Sumber : Output Eviews 9.0 (data diolah)

Berdasarkan pada Tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa hasil regresi data
panel model penelitian yang diperoleh adalah :
ROAi,t = -0.056176 – 0.000942Ln_DPKi,t + 0.003402Ln_PBHi,t –
0.161583NPF_Grossi,t + ε
Keterangan
ROA

:
: Return On Assets
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α

: Konstanta

Ln_DPKi,t

: Logaritma natural dana pihak ketiga

Ln_PBHi,t

: Logaritma natural pembiayaan bagi hasil

NPF_Grossi,t : Non Performing Financing (pembiayaan bermasalah)
ε

: Error (kesalahan pengganggu)

Sehingga, dengan persamaan tersebut dapat diperoleh interpretasi sebagai
berikut :
1. Koefisien konstanta sebesar -0.056176 yang artinya jika variabel Dana
Pihak Ketiga, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Non Performing Financing
(NPF) bernilai konstan, maka nilai Return On Assets (ROA) bank
umum syariah pada periode laporan triwulan tahun 2014 – 2017 akan
mengalami penurunan sebesar 5.6176%.
2. Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Dana Pihak Ketiga
selama periode laporan triwulan tahun 2014 – 2017 sebesar -0.000942
yang artinya bahwa Return On Assets (ROA) akan mengalami
penurunan sebesar 0.0942% untuk setiap kenaikan 1% Dana Pihak
Ketiga dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai konstan.
3. Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Pembiayaan Bagi Hasil
selama periode laporan triwulan tahun 2014 – 2017 sebesar 0.003402
yang artinya bahwa Return On Assets (ROA) akan mengalami
peningkatan sebesar 0.3402% untuk setiap kenaikan 1% Pembiayaan
Bagi Hasil dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai konstan.
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4. Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Non Performing
Financing (NPF) selama periode laporan triwulan tahun 2014 – 2017
sebesar -0.161583 yang artinya bahwa Return On Assets (ROA) akan
mengalami penurunan sebesar 16.1583% untuk setiap kenaikan 1%
Non Performing Financing (NPF) dengan asumsi bahwa variabel lain
bernilai konstan.
4.2.6. Hasil Uji Hipotesis
4.2.6.1.Uji Parsial (Uji t)
Uji parsial atau uji t pada suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui
pengaruh dari setiap variabel independen yang diteliti, yaitu dana pihak ketiga,
pembiayaan bagi hasil, dan non performing financing terhadap variabel
dependen Return On Assets (ROA) pada model regresi sehingga dapat
mengambil kesimpulan atas rumusan masalah pada penelitian ini. Dalam uji t ini
dilakukan pada derajat kebebasan / degree of freedom (df) dengan rumus n-k,
dimana n merupakan jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel. Sehingga,
derajat kebebasan dalam uji t ini adalah 141 dikurangi dengan 3 yaitu 138
dengan !!= 5%.
1. Hipotesis 1 :
Ho : Dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap Return On Assets
(ROA) bank umum syariah
Ha : Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap Return On Assets
(ROA) bank umum syariah
Pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa variabel dana pihak ketiga tidak
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berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA) bank umum syariah.
Hal tersebut terlihat dari uji t yang menujukkan bahwa t-table dengan
!! = 5% diperoleh nilai sebesar 1.65597 dan t-statistic menunjukkan
hasil sebesar -0.603662. Dapat dilihat bahwa t-statistic lebih kecil
dari t-table yang artinya variabel dana pihak ketiga tidak berpengaruh
terhadap Return On Assets (ROA) bank umum syariah. Nilai
probabilitas dana pihak ketiga sebesar 0.5471 atau lebih besar dari
0.05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.000942. Sehingga,
dapat disimpukan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
(Ha) tidak dapat diterima.
2. Hipotesis 2 :
Ho : Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap Return On
Assets (ROA) bank umum syariah
Ha : Pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap Return On Assets
(ROA) bank umum syariah
Pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa variabel pembiayaan bagi hasil
berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA) bank umum syariah.
Hal tersebut terlihat dari uji t yang menujukkan bahwa t-table dengan
!! = 5% diperoleh nilai sebesar 1.65597 dan t-statistic menunjukkan
hasil sebesar 4.546264. Dapat dilihat bahwa t-statistic lebih besar dari
t-table yang artinya variabel pembiayaan bagi hasil berpengaruh
terhadap Return On Assets (ROA) bank umum syariah. Nilai
probabilitas pembiayaan bagi hasil sebesar 0.0000 atau lebih kecil
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dari 0.05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.003402. Sehingga,
dapat disimpukan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
(Ha) diterima dengan arah positif signifikan.
3. Hipotesis 3 :
Ho : Non Performing Financing tidak berpengaruh terhadap Return
On Assets (ROA) bank umum syariah
Ha : Non Performing Financing berpengaruh terhadap Return On
Assets (ROA) bank umum syariah
Pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa variabel Non Performing
Financing berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA) bank umum
syariah. Hal tersebut terlihat dari uji t yang menujukkan bahwa t-table
dengan !! = 5% diperoleh nilai sebesar 1.65597 dan t-statistic
menunjukkan hasil sebesar -8.037130. Dapat dilihat bahwa t-statistic
lebih besar dari t-table yang artinya variabel Non Performing
Financing berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA) bank umum
syariah. Nilai probabilitas Non Performing Financing sebesar 0.0000
atau lebih kecil dari 0.05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.161583. Sehingga, dapat disimpukan bahwa hipotesis yang diajukan
dalam penelitian ini (Ha) diterima dengan arah negatif signifikan.
4.2.6.2.Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai dari
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Adjusted R2 adalah antara 0 dan 1, dimana nilai Adjusted R2 yang kecil berarti
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat
terbatas, sedangkan nilai Adjusted R2 yang mendekati 1 artinya variabel dependen
dapat menjelaskan hampir semua informasi pada variabel dependen. Berikut ini
merupakan hasil uji koefisien determinasi (R2) seperti yang terlihat pada Tabel 4.8
yang menunjukkan nilai dari Adjusted R-squared sebesar 0.715261. Artinya, dana
pihak ketiga, pembiayaan bagi hasil, dan Non Performing Financing mampu
mempengaruhi dan menjelaskan Return On Assets (ROA) bank umum syariah
sebesar 71.5261%. Sedangkan 28.4739% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain
diluar variabel yang telah diteliti.
4.3.

Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Return On Assets (ROA) Bank
Umum Syariah
Peran utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang
salah satu fungsinya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk dana pihak
ketiga. Bentuk penghimpunan dana di bank syariah ada tiga jenis, yaitu tabungan,
giro, dan deposito. Akad yang digunakan ada dua, yaitu wadi’ah dan
mudharabah.
Menurut hasil uji t yang telah dilakukan seperti terlihat pada Tabel 4.8
didapatkan hasil bahwa dana pihak ketiga memiliki t-statistic lebih kecil dari ttable (0.603662 < 1.65597) dan memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar
0.5471 atau lebih besar dari 0.05. Koefisien regresi dana pihak ketiga sebesar -
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0.000942 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang artinya variabel
dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap return on assets bank umum syariah
pada periode 2014 sampai 2017. Hasil pengujian tersebut sejalan dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Yoli Lara Sukma (2013), Nurul Mahmudah dan
Riri Sri Harjanti (2016), serta Uus Ahmad Husaeni (2017) yang menyatakan
bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga yang dihimpunan oleh bank
syariah belum mampu memberikan pengaruh terhadap profitabilitas bank umum
syariah yang diproksikan melalui return on assets. Peningkatan penghimpunan
dana pihak ketiga pada bank umum syariah sudah melebihi peningkatan
penghimpunan dana pada bank konvensional. Hal ini menyebabkan bank umum
syariah memiliki cukup banyak idle money yang akan menyebabkan tingginya
cost of fund pada bank umum syariah apabila dana tersebut tidak disalurkan secara
maksimal. Untuk mengurangi cost of fund tersebut, bank umum syariah harus
menyalurkan dana secara maksimal agar dapat memberikan keuntungan bagi
bank. Berdasarkan statistik perbankan syariah OJK per bulan Desember tahun
2017, financing to deposit ratio (FDR) menunjukkan angka sebesar 80.07% yang
artinya bank umum syariah telah menyalurkan 80.07% dari keseluruhan dana
pihak ketiga untuk kegiatan pembiayaan.
Namun pada kenyataannya, penyaluran dana tersebut masih kurang
berkualitas dan kurang menerapkan prinsip kehati – hatian. Hal ini dapat dilihat
dari tingginya pembiayaan bermasalah pada bank syariah yang tercermin pada
rasio non performing financing (NPF). Berdasarkan statistik perbankan syariah

Indonesia Banking School
Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga,..., Muhammad Rizky Ramadhan, Ak.-Ibs, 2018

!

77

OJK per bulan Desember tahun 2017, NPF bank syariah menunjukkan angka
sebesar 5.27% atau meningkat dari tahun sebelumnya yang menunjukkan angka
4.68%. Artinya, tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah ini telah
melebihi ketentuan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa rasio pembiayaan
bermasalah atau NPF maksimal berada diangka 5%. Tingginya pembiayaan
bermasalah pada bank umum syariah menyebabkan bank terhambat untuk
memperoleh keuntungan dikarenakan nasabah tidak mampu membayar bagi hasil
kepada bank. Dengan terhambatnya bank memperoleh keuntungan, maka
penyaluran dana pihak ketiga yang telah dihimpun belum dapat menghasilkan
keuntungan yang maksimal bagi bank. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dana
pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan
oleh return on assets. Selain itu, dana pihak ketiga merupakan komponen liabilitas
bank. Sedangkan return on assets merupakan rasio yang mengukur seberapa besar
kemampuan aset yang dimiliki oleh bank untuk memperoleh keuntungan.
Sehingga, dana pihak ketig tidak memiliki pengaruh secara langsung pada return
on assets apabila dana tersebut tidak disalurkan secara baik pada aset bank umum
syariah, yaitu penyaluran pembiayaan yang berkualitas.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Made Ria Anggreni dan I Made Sadha Suardhika (2014), serta Ulin Nuha Aji
Setiawan dan Astiwi Indriani (2016) yang mengatakan bahwa dana pihak ketiga
berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan oleh return
on assets.
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4.3.2. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Return On Assets (ROA)
Bank Umum Syariah
Pembiayaan bagi hasil merupakan bentuk penyaluran dana dari bank
umum syariah yang menjadikan bank syariah berbeda dengan bank konvensional.
Akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan bagi hasil adalah mudharabah
dan musyarakah. Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa pembiayaan bagi
hasil (mudharabah dan musyarakah) memiliki nilai t-statistic yang lebih besar
dari t-table (4.546264 > 1.65597) dan memiliki nilai probabilitas signifikansi
sebesar 0.0000 yang artinya lebih kecil dari 0.05. Koefisien regresi pembiayaan
bagi hasil sebesar 0.003402 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang
diajukan pada penelitian ini yaitu H2 diterima. Artinya, pembiayaan bagi hasil
berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan
oleh Return On Assets (ROA) dimana semakin tinggi pembiayaan bagi hasil yang
disalurkan oleh bank, maka semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan.
Sebaliknya, semakin rendah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank,
maka semakin rendah profitabilitas yang dihasilkan.
Hasil pengujian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan
oleh Luthfia Hanania (2015), Nur Amalia (2016), serta Rita Yuliana (2017) yang
menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap
profitabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil
yang merupakan produk penyaluran dana pada bank syariah dimana akad yang
digunakan adalah mudharabah dan musyarakah mampu memberikan pengaruh
positif terhadap profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan melalui return
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on assets. Ini dapat membuktikan bahwa kontribusi pembiayaan bagi hasil dalam
peningkatan profitabilitas bank umum syariah menjadi isu penting karena
pembiayaan bagi hasil merupakan wujud dari ketaatan bank umum syariah
terhadap ketentuan yang berlaku. Pembiayaan bagi hasil biasanya disalurkan
kepada usaha kecil dan menengah di Indonesia, sehingga apabila bank umum
syariah konsisten dan focus pada segmen nasabah tersebut, maka bank umum
syariah akan mampu menjadikan pembiayaan bagi hasil sebagai sumber
profitabilitas. Pengaruh positif pembiayaan bagi hasil terhadap return on assets
menujukkan bahwa, penyaluran dana yang merupakan salah satu komponen aset
bank umum syariah telah berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dari
pendapatan yang meningkat karena penyaluran dana kepada masyarakat.
4.3.3. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Financing
(NPF) terhadap Return On Assets (ROA)
Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk
menunjukkan besaran pembiayaan yang bermasalah. Semakin tinggi rasio ini,
maka akan semakin tinggi juga tingkat pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh
bank syariah. Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa t-statistic lebih besar dari
t-table (8.037130 > 1.65597) dan memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar
0.0000 yang artinya lebih kecil dari 0.05. Koefisien regresi non performing
financing sebesar -0.161583 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini yaitu H3 diterima. Artinya, semakin tinggi rasio non
performing financing maka semakin rendah return on assets, dan sebaliknya
semakin rendah rasio non performing financing maka semakin tinggi return on
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assets yang diperoleh bank umum syariah. Hasil penelitian juga menunjukkan rata
– rata non performing financing dari 11 bank umum syariah mulai dari triwulan I
sampai triwulan IV pada periode 2014 sampai 2017 sebesar 0.041333 atau
4.1333% dan nilai maksimum dari non performing financing sebesar 0.218800
atau 21.88%.
Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat bank umum syariah di
Indonesia yang masih memiliki pembiayaan bermasalah melewati batas ketentuan
dari Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada
periode

pengamatan

terdapat

pembiayaan

bermasalah

dengan

tingkat

kolektabilitas 3, 4, dan 5 (kurang lancar, diragukan, dan macet) yang
mengharuskan bank membentuk dana cadangan yang disebut dengan PPAP
(Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). Hal ini akan menyebabkan
pendapatan dari pembiayaan yang diterima oleh bank umum syariah berkurang
dan berdampak pada turunnya profitabilitas yang diproksikan melalui return on
assets. Non performing financing dalam penelitian ini dapat menjadi faktor
penentu yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah pada periode
2014 sampai 2017. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Ulin Nuha Aji Setiawan dan Astiwi Indriani (2016), Nenda Nurjanah Niode
dan Chabachib (2016), serta Ian Azhar dan Arim Nasim (2016) yang menyatakan
bahwa non performing financing berpengaruh negatif terhadap return on assets
bank umum syariah.
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Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh dana pihak

ketiga, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas
bank umum syariah di Indonesia periode 2014 sampai 2017, diperoleh hasil
bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan
bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan pembiayaan bermasalah
berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Dua dari tiga variabel independen
memiliki pengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan return on
assets, sedangkan satu variabel independen lainnya tidak memiliki pengaruh
terhadap profitabilitas. Tidak berpengaruhnya dana pihak ketiga terhadap return
on assets terjadi karena bank umum syariah memiliki cukup banyak idle money
yang akan menyebabkan tingginya cost of fund pada bank umum syariah apabila
dana tersebut tidak disalurkan secara maksimal. Untuk mengurangi cost of fund
tersebut, bank umum syariah harus menyalurkan dana secara maksimal agar dapat
memberikan keuntungan bagi bank. Berdasarkan statistik perbankan syariah OJK
per bulan Desember tahun 2017, financing to deposit ratio (FDR) menunjukkan
angka sebesar 80.07% yang artinya bank umum syariah telah menyalurkan
80.07% dari keseluruhan dana pihak ketiga untuk kegiatan pembiayaan.
Namun pada kenyataannya, penyaluran dana tersebut masih kurang
berkualitas dan kurang menerapkan prinsip kehati – hatian. Hal ini dapat dilihat
dari tingginya pembiayaan bermasalah pada bank syariah yang tercermin pada
rasio non performing financing (NPF). Berdasarkan statistik perbankan syariah
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OJK per bulan Desember tahun 2017, NPF bank syariah menunjukkan angka
sebesar 5.27% atau meningkat dari tahun sebelumnya yang menunjukkan angka
4.68%. Artinya, tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah ini telah
melebihi ketentuan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa rasio pembiayaan
bermasalah atau NPF maksimal berada diangka 5%. Tingginya pembiayaan
bermasalah pada bank umum syariah menyebabkan bank terhambat untuk
memperoleh keuntungan dikarenakan nasabah tidak mampu membayar bagi hasil
kepada bank. Dengan terhambatnya bank memperoleh keuntungan, maka
penyaluran dana pihak ketiga yang telah dihimpun belum dapat menghasilkan
keuntungan yang maksimal bagi bank. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dana
pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan
oleh return on assets. Selain itu, dana pihak ketiga merupakan komponen liabilitas
bank. Sedangkan return on assets merupakan rasio yang mengukur seberapa besar
kemampuan aset yang dimiliki oleh bank untuk memperoleh keuntungan.
Sehingga, dana pihak ketig tidak memiliki pengaruh secara langsung pada return
on assets apabila dana tersebut tidak disalurkan secara baik pada aset bank umum
syariah, yaitu penyaluran pembiayaan yang berkualitas.
Pada variabel pembiayaan bagi hasil dalam penelitian ini terbukti memiliki
pengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan
melalui return on assets. Hal ini menjelaskan bahwa apabila pembiayaan bagi
hasil meningkat, maka return on assets juga akan mengalami peningkatan.
Walaupun porsi pembiayaan bagi hasil masih belum sebanyak pembiayaan jual
beli dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah, namun pembiayaan
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bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah masih menjadi produk
pembiayaan yang membuat bank syariah memiliki perbedaan prinsip dengan bank
umum konvensional. Pembiayaan bagi hasil masih menjadi produk favorit bagi
para pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga apabila bank umum syariah terus
fokus dan konsentrasi dalam membangun perkembangan usaha kecil dan
menengah, maka akan banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang terpacu
untuk berusaha dan menggunakan produk pembiayaan bagi hasil. Dengan
meningkatnya pelaku usaha kecil dan menengah yang menggunakan produk
pembiayaan bagi hasil, maka juga akan meningkatkan porsi pembiayaan bagi hasil
dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah.
Pada variabel pembiayaan bermasalah yang diproksikan dengan rasio non
performing financing dalam penelitian ini terbukti memiliki pengaruh negatif
terhadap profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan return on
assets. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio non performing financing
maka akan semakin rendah profitabilitas yang diperoleh bank umum syariah.
Artinya, bank umum syariah harus lebih selektif dan menjadi lebih berhati – hati
dalam menyalurkan pembiayaan untuk meminimalisir potensi adanya pembiayaan
bermasalah. Salah satu hal yang membuat tingginya rasio non performing
financing dapat menurunkan profitabilitas dikarenakan bank harus membentuk
dana cadangan yang disebut dengan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif). Sehingga akan menyebabkan pendapatan dari pembiayaan yang
diterima oleh bank umum syariah berkurang dan berdampak pada turunnya
profitabilitas. Bank umum syariah yang masih memiliki rasio non performing
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financing lebih dari 5% atau diatas ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia, harus memperbaiki kinerjanya dengan melakukan restrukturisasi
pembiayaan melalui 3 cara, yaitu penjadwalan kembali (rescheduling),
persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.

Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis

pengaruh dana pihak ketiga, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan bermasalah
atau non performing financing terhadap profitabilitas bank umum syariah di
Indonesia yang diproksikan dengan return on assets pada periode tahun 2014
sampai dengan 2017. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan
pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai
berikut :
1. Dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
bank umum syariah di Indonesia pada periode 2014 sampai dengan
2017. Hal ini ditunjukkan oleh t-statistic yang lebih kecil dari t-table (0.603662 < 1.65597) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.000942
dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.5471.
2. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap
profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2014
sampai dengan 2017. Hal ini ditunjukkan oleh t-statistic yang lebih
besar dari t-table (4.546264 > 1.65597) dengan nilai koefisien regresi
sebesar 0.003402 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.0000.
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3. Pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif signifikan terhadap
profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2014
sampai dengan 2017. Hal ini ditunjukkan oleh t-statistic yang lebih
besar dari t-table (8.037130 > 1.65597) dengan nilai koefisien regresi
sebesar -0.161583 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.0000.

5.2.

Saran
Berikut ini merupakan beberapa saran yang dapat diberikan dari penelitian

ini, baik bagi bank maupun bagi peneliti selanjutnya adalah :
1. Bagi Bank Umum Syariah, harus lebih berhati – hati lagi dalam
memberikan pembiayaan, agar penyaluran dana pihak ketiga yang
dihimpun menjadi lebih berkualitas dan lebih maksimal. Dengan
menyalurkan dana pihak ketiga secara berkualitas, akan mengurangi
cost of fund yang akan dikeluarkan oleh bank. Namun, dalam
menyalurkan pembiayaan juga harus tetap mengedepankan manajemen
risiko pembiayaan dan prinsip kehati – hatian agar mampu menekan
besaran pembiayaan bermasalah (NPF) dibawah 5% sesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia. Sehingga, bank tidak akan terhambat dalam
memperoleh keuntungan dari penyaluran dana pihak ketiga yang telah
dihimpun.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan dan
menambahkan

variabel

independen

lain

yang

secara

teoritis

berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA) bank syariah dan juga
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menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta Unit
Usaha Syariah (UUS) sebagai objek penelitian. Selain itu, disarankan
agar penelitian selanjutnya juga memasukkan data dana pihak ketiga
dari bank lain, pembiayaan bagi hasil kepada bank lain, serta dana
pihak ketiga dan pembiayaan bagi hasil dalam valuta asing.
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LAMPIRAN

Lampiran I

: Daftar Objek Penelitian

No.

Bank Umum Syariah

Tahun Berdiri

1.

PT. Bank Jabar Banten Syariah

2010

2.

PT. Bank Victoria Syariah

2010

3.

PT. Bank Mega Syariah

2004

4.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

1992

5.

PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

2009

6.

PT. Bank Syariah Bukopin

2010

7.

PT. Bank Syariah Mandiri

1999

8.

PT. Bank BCA Syariah

2010

9.

PT. Bank BNI Syariah

2009

10.

PT. Bank BRI Syariah

2008

11.

PT. Maybank Syariah Indonesia

2010

Lampiran II
BANK
BJBS
BJBS
BJBS
BJBS
BJBS
BJBS
BJBS
BJBS
BJBS
BJBS
BJBS
BJBS
BJBS
BJBS
BJBS
BJBS

: Data Olah Seluruh Variabel

PERIODE
20141
20142
20143
20144
20151
20152
20153
20154
20161
20162
20163
20164
20171
20172
20173
20174

-

-

ROA
0,0015
0,0007
0,0046
0,0072
0,0008
0,0007
0,0095
0,0025
0,0090
0,0194
0,0615
0,0809
0,0039
0,0134
0,0531
0,0569

LN_DPK
29,0609
29,0254
29,0310
29,2868
29,2880
29,2708
29,1834
29,1791
29,2835
29,3292
29,2284
29,3273
29,4272
29,4406
29,3504
29,4191

LN PBH
27,8615
27,8575
27,9191
27,8877
27,7412
27,8204
27,7661
27,7378
27,5712
27,6882
27,7164
27,6838
27,5593
27,6170
27,6025
27,6067

NPF GROSS
0,0295
0,0284
0,0681
0,0584
0,0718
0,0691
0,0691
0,0693
0,0693
0,1709
0,1250
0,1791
0,1813
0,1652
0,1923
0,2204

94
Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga,..., Muhammad Rizky Ramadhan, Ak.-Ibs, 2018

!
!

BANK
BVS
BVS
BVS
BVS
BVS
BVS
BVS
BVS
BVS
BVS
BVS
BVS
BVS
BVS
BVS
BVS
BMS
BMS
BMS
BMS
BMS
BMS
BMS
BMS
BMS
BMS
BMS
BMS
BMS
BMS
BMS
BMS
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM

PERIODE
20141
20142
20143
20144
20151
20152
20153
20154
20161
20162
20163
20164
20171
20172
20173
20174
20141
20142
20143
20144
20151
20152
20153
20154
20161
20162
20163
20164
20171
20172
20173
20174
20141
20142
20143
20144
20151
20152
20153
20154
20161
20162
20163
20164
20171
20172
20173
20174

-

-

-

ROA
0,0490
0,0002
0,0152
0,0187
0,0165
0,0005
0,0005
0,0236
0,0323
0,0746
0,0619
0,0219
0,0026
0,0027
0,0029
0,0036
0,0118
0,0099
0,0024
0,0029
0,0121
0,0073
0,0034
0,0030
0,0486
0,0321
0,0263
0,0263
0,0182
0,0163
0,0154
0,0156
0,0144
0,0103
0,0010
0,0017
0,0062
0,0051
0,0036
0,0020
0,0025
0,0015
0,0013
0,0022
0,0012
0,0015
0,0011
0,0011

LN_DPK
27,7660
27,5588
27,6053
27,8013
27,6879
27,7947
27,6231
27,7523
27,6020
27,5590
27,5854
27,8172
27,8445
27,8452
28,0622
28,0439
29,5869
29,5618
29,5408
29,3919
29,2554
29,1194
29,0195
29,0824
29,1010
29,0848
29,1457
29,2245
29,1829
29,2097
29,2115
29,2515
31,3619
31,4422
31,4722
31,5482
31,4080
31,3632
31,3777
31,4394
31,3442
31,3172
31,3464
31,3668
31,4015
31,4455
31,4878
31,2865

LN PBH
26,6820
26,8070
26,9657
27,1138
27,1941
27,1362
27,1732
27,2921
27,1037
27,1227
27,1553
27,5793
27,4291
27,4796
27,5742
27,5608
23,9371
23,8879
23,8648
24,1654
24,3697
24,2782
24,2255
24,7920
26,0225
26,0743
26,3324
26,5634
26,6632
26,7276
26,7809
27,2202
30,6252
30,6897
30,7289
30,6567
30,6406
30,7110
30,7085
30,7200
30,7148
30,7125
30,7178
30,7097
30,6960
30,6912
30,6735
30,6561

NPF GROSS
0,0400
0,0663
0,0662
0,0710
0,0749
0,0656
0,0656
0,0980
0,1106
0,1203
0,1161
0,0582
0,0849
0,0492
0,0463
0,0459
0,0322
0,0348
0,0377
0,0389
0,0433
0,0486
0,0478
0,0426
0,0418
0,0416
0,0374
0,0330
0,0343
0,0320
0,0314
0,0295
0,0211
0,0330
0,0596
0,0643
0,0634
0,0493
0,0464
0,0711
0,0607
0,0723
0,0443
0,0383
0,0456
0,0495
0,0454
0,0443
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BANK
BPDS
BPDS
BPDS
BPDS
BPDS
BPDS
BPDS
BPDS
BPDS
BPDS
BPDS
BPDS
BPDS
BPDS
BPDS
BSB
BSB
BSB
BSB
BSB
BSB
BSB
BSB
BSB
BSB
BSB
BSB
BSB
BSB
BSB
BSB
BSM
BSM
BSM
BSM
BSM
BSM
BSM
BSM
BSM
BSM
BSM
BSM
BSM
BSM
BSM
BSM

PERIODE
20141
20142
20143
20144
20151
20152
20153
20154
20161
20162
20163
20164
20171
20172
20173
20141
20142
20143
20144
20151
20152
20153
20154
20161
20162
20163
20164
20171
20172
20173
20174
20141
20142
20143
20144
20151
20152
20153
20154
20161
20162
20163
20164
20171
20172
20173
20174

ROA
0,0145
0,0164
0,0182
0,0199
0,0156
0,0122
0,0113
0,0114
0,0020
0,0036
0,0042
0,0037
0,0080
0,0045
0,0029
0,0022
0,0027
0,0023
0,0027
0,0035
0,0049
0,0066
0,0079
0,0113
0,0100
0,0099
0,0076
0,0053
0,0039
0,0027
0,0002
0,0177
0,0066
0,0080
0,0017
0,0081
0,0055
0,0042
0,0056
0,0056
0,0062
0,0060
0,0059
0,0060
0,0059
0,0056
0,0059

LN_DPK
28,6147
28,7187
28,9751
29,2556
29,2741
29,3456
29,3846
29,4108
29,3899
29,5048
29,5193
29,5624
29,6504
29,7364
29,6833
28,8632
28,8466
28,8692
29,0161
28,9959
29,0325
29,0984
29,1905
29,2360
29,2795
29,3226
29,3253
29,3089
29,3599
29,3865
29,3355
31,5700
31,5745
31,6060
31,6412
31,6471
31,7113
31,7205
31,7600
31,7767
31,7867
31,8203
31,8788
31,8942
31,9118
31,9452
31,9865

LN PBH
28,2845
28,8108
28,8926
29,0534
29,0858
29,2146
29,2685
29,2752
29,2370
29,2543
29,2481
29,3028
29,3549
29,4779
29,4515
27,7688
27,8765
27,9917
28,0035
28,1016
28,1572
28,2159
28,3732
28,4675
28,5353
28,5490
28,5581
28,6323
28,7075
28,6572
28,6438
29,9638
29,9693
29,9489
29,9217
29,9116
30,1933
30,1967
30,2322
30,2593
30,3282
30,3261
30,4338
30,4221
30,5737
30,6123
30,6774

NPF GROSS
0,0103
0,0076
0,0081
0,0053
0,0088
0,0091
0,0176
0,0263
0,0270
0,0270
0,0287
0,0226
0,0228
0,0380
0,0446
0,0461
0,0431
0,0427
0,0407
0,0452
0,0303
0,0301
0,0299
0,0289
0,0288
0,0259
0,0317
0,0222
0,0280
0,0367
0,0785
0,0488
0,0646
0,0676
0,0684
0,0681
0,0667
0,0689
0,0606
0,0642
0,0558
0,0543
0,0492
0,0491
0,0485
0,0469
0,0453
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BANK
BCAS
BCAS
BCAS
BCAS
BCAS
BCAS
BCAS
BCAS
BCAS
BCAS
BCAS
BCAS
BCAS
BCAS
BCAS
BCAS
BNIS
BNIS
BNIS
BNIS
BNIS
BNIS
BNIS
BNIS
BNIS
BNIS
BNIS
BNIS
BNIS
BNIS
BNIS
BNIS
BRIS
BRIS
BRIS
BRIS
BRIS
BRIS
BRIS
BRIS
BRIS
BRIS
BRIS
BRIS
BRIS
BRIS
BRIS
BRIS

PERIODE
20141
20142
20143
20144
20151
20152
20153
20154
20161
20162
20163
20164
20171
20172
20173
20174
20141
20142
20143
20144
20151
20152
20153
20154
20161
20162
20163
20164
20171
20172
20173
20174
20141
20142
20143
20144
20151
20152
20153
20154
20161
20162
20163
20164
20171
20172
20173
20174

ROA
0,0086
0,0069
0,0067
0,0076
0,0071
0,0079
0,0086
0,0100
0,0076
0,0090
0,0100
0,0113
0,0099
0,0105
0,0112
0,0117
0,0122
0,0111
0,0111
0,0127
0,0120
0,0130
0,0132
0,0143
0,0165
0,0159
0,0153
0,0144
0,0140
0,0148
0,0144
0,0131
0,0046
0,0003
0,0020
0,0008
0,0053
0,0078
0,0080
0,0076
0,0099
0,0103
0,0098
0,0095
0,0065
0,0071
0,0082
0,0051

LN_DPK
28,1503
28,2523
28,2657
28,4806
28,4980
28,6293
28,5887
28,8113
28,8216
28,8007
28,8786
28,9771
29,0616
29,0767
29,1211
29,1863
30,1591
30,2103
30,3100
30,3904
30,4888
30,4830
30,5718
30,5923
30,6717
30,7145
30,7563
30,8187
30,8322
30,9144
30,9500
31,0113
30,2694
30,3406
30,3652
30,4553
30,4908
30,4823
30,5683
30,6329
30,6406
30,6725
30,6847
30,7229
30,7668
30,8076
30,8641
30,9028

LN PBH
27,2892
27,3796
27,4305
27,6139
27,7397
27,8208
27,8320
27,9298
27,9128
27,9654
28,0024
28,1298
28,0791
28,2198
28,3204
28,3537
28,2942
28,3828
28,4248
28,4940
28,5879
28,7131
28,7531
28,8690
28,9369
29,0247
29,0541
29,0688
29,0524
29,2003
29,1723
29,3312
28,9782
29,0096
29,0812
29,2358
29,2279
29,3288
29,4293
29,4563
29,4729
29,5215
29,5150
29,5280
29,4782
29,5086
29,5281
29,4928

NPF GROSS
0,0015
0,0014
0,0014
0,0012
0,0092
0,0060
0,0059
0,0070
0,0059
0,0055
0,0110
0,0050
0,0050
0,0048
0,0053
0,0032
0,0196
0,0199
0,0199
0,0186
0,0222
0,0242
0,0254
0,0253
0,0277
0,0280
0,0303
0,0294
0,0316
0,0338
0,0329
0,0289
0,0404
0,0438
0,0479
0,0460
0,0496
0,0531
0,0490
0,0486
0,0484
0,0487
0,0522
0,0457
0,0471
0,0482
0,0482
0,0643
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BANK
MBS
MBS
MBS
MBS
MBS
MBS
MBS
MBS
MBS
MBS
MBS
MBS

PERIODE
20141
20142
20143
20151
20153
20161
20162
20163
20164
20172
20173
20174

ROA
0,0561
0,0236
0,0375
0,0263
0,1059
0,0290
0,1102
0,1038
0,0951
0,0818
0,0322
0,0550

-

LN_DPK
26,6735
26,9213
26,8300
27,1464
27,3050
27,3968
27,3446
27,2384
27,2952
27,2303
27,0948
27,0539

LN PBH
24,0554
24,0554
24,0554
26,2085
26,3513
26,2006
26,1924
26,1833
26,1760
25,5233
25,4922
24,4265

NPF GROSS
0,0287
0,0553
0,0043
0,0506
0,1807
0,2188
0,2931
0,3030
0,4399
0,0000
0,0000
0,0000

Lampiran III : Hasil Statistik Deskriptif
ROA

DPK

PBH

NPF_GROSS

Mean

0.006467

29.94312

28.66678

0.041333

Median

0.006500

29.54085

28.81081

0.040700

Maximum

0.019900

31.98649

30.72886

0.218800

Minimum

-0.029000

27.39679

23.86479

0.001200

Std. Dev.

0.006670

1.181563

1.513816

0.029476

141

141

141

141

Observations

Lampiran IV : Hasil Uji Normalitas
20

Series: Standardized Residuals
Sample 2014Q1 2017Q4
Observations 141

16

12

8

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4.80e-18
4.24e-06
0.011256
-0.012133
0.004126
0.103184
3.145693

Jarque-Bera
Probability

0.374907
0.829068

4

0
-0.010

-0.005

0.000

0.005

0.010

!
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Lampiran V

: Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji!Multikolinieritas!(Variance(Inflation(Factors)!
!
Variance Inflation Factors
Date: 08/25/18 Time: 13:11
Sample: 2014Q1 2049Q1
Included observations: 141

Variable

Coefficient
Variance

Uncentered
VIF

Centered
VIF

C
LN_DPK
LN_PBH
NPF_GROSS

8.05E-05
1.93E-07
1.16E-07
0.000147

652.1450
1407.042
773.4304
3.062204

NA
2.172024
2.135591
1.027490

!
2. Uji!Autokorelasi!(Breusch3Godfrey(Serial(Correlation(LM(Test)!
!
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

1.612431
3.290079

Prob. F(2,134)
Prob. Chi-Square(2)

0.2032
0.1930

!
3. Uji!Heteroskedastisitas!(White(Heteroskedasticity(Test)!
!
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.667084
2.030238
4.901433

Prob. F(3,136)
Prob. Chi-Square(3)
Prob. Chi-Square(3)

0.5737
0.5662
0.1792
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Lampiran VI : Hasil Uji Regresi Penelitian
1. Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

d.f.

Prob.

(10,127)
10

0.0000
0.0000

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

17.428047

3

0.0006

Random

Var(Diff.)

Prob.

0.000418
0.001063
-0.173397

0.000002
0.000000
0.000217

0.3331
0.0000
0.4225

6.115807
55.426440

2. Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary
Cross-section random

Cross-section random effects test comparisons:
Variable
DPK
PBH
NPF_GROSS

Fixed
-0.000942
0.003402
-0.161583

100
Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga,..., Muhammad Rizky Ramadhan, Ak.-Ibs, 2018

!
!

3. Regresi Model Penelitian

Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 08/16/18 Time: 02:01
Sample: 2014Q1 2017Q4
Periods included: 16
Cross-sections included: 11
Total panel (unbalanced) observations: 141
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LN_DPK
LN_PBH
NPF_GROSS

-0.056176
-0.000942
0.003402
-0.161583

0.042690
0.001560
0.000748
0.020105

-1.315892
-0.603662
4.546264
-8.037130

0.1906
0.5471
0.0000
0.0000

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.741701
0.715261
0.003559
0.001609
602.2999
28.05223
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.006467
0.006670
-8.344680
-8.051895
-8.225702
0.988823

!
!
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2018
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A. AKTIVITAS
2017 Peserta Seminar Manajemen Syariah “Prospek Industri

HIMA Syariah STIE IBS

Keuangan Syariah Menuju 2020”
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