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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
Profit Distribution Management pada Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di
Indonesia. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Profit
Distribution Management. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian
ini antara lain Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing Deposit Ratio (FDR),
Non Performing Finance (NPF), dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
(PPAP). Penelitian ini menggunakan sampel bank syariah yang terdaftar di Bank
Indonesia pada periode 2012-2014. Data dikumpulkan menggunakan teknik
purposive sampling. Uji analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji
hipotesis, dan uji analisis regresi berganda.
Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel Capital Adequacy
Ratio dan Financing Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap
Profit Distribution Management. Sedangkan variabel Non Performing Finance
(NPF), dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berpengaruh
negatif tidak signifikan terhadap Profit Distribution Management. Hasil dari
penelitian ini diharapkan bahwa manajemen BUS lebih mampu melakukan
pengembangan produk berbasis bagi hasil yang lebih sesuai dengan syariah islam.
Kata kunci: Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing Deposit Ratio (FDR), Non
Performing Finance (NPF), Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif (PPAP) dan Profit Distribution Management.
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ABSTRACT
This study aimed to analyze the factors that influence the Profit Distribution
Management in Islamic Banks (BUS) in Indonesia. The dependent variable used
in this study is the Profit Distribution Management. Independent variables used in
this study include Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing Deposit Ratio
(FDR), Non Performing Finance (NPF), and the Allowance for Earning Assets
(PPAP). This study used a sample of Islamic banks registered in Bank Indonesia
in 2012-2014. Data were collected using purposive sampling technique. Test
analysis is the classical assumption, hypothesis testing, and test multiple
regression analysis.
The results of multiple linear regression test showed that the variables of Capital
Adequacy Ratio and Financing Deposit Ratio (FDR) significant positive effect on
Profit Distribution Management. While variable Non Performing Finance (NPF),
and the Allowance for Earning Assets (PPAP) significant negative effect on the
Profit Distribution Management. Results from this study is expected that the
management BUS better able to develop products based on the results more in
line with Islamic sharia.
Keywords: Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing Deposit Ratio (FDR), Non
Performing Finance (NPF), Allowance for Earning Assets (PPAP)
and Profit Distribution Management (PDM),
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Bekakang Masalah
Bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang

keuangan. Bank biasanya dikenal dengan Bank Umum atau Bank Konvensional yang
bergerak di bidang jasa keuangan, namun saat ini dunia perbankan telah lebih
berkembang dengan munculnya lembaga perbankan yang berdasarkan dengan syariatsyariat agama (terutama agama islam) dimana yang sekarang dikenal dengan Bank
Syariah. Bank syariah pertama berdiri di Indonesia sekitar tahun 1992 dimana
didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagai landasan hukum bank
dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Umum berdasarkan
prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum Bank Syariah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 73 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Selama sepuluh tahun terakhir
sektor finansial syariah mengalami kemajuan pesat di seluruh dunia. Perkembangan ini
terjadi tidak hanya di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim tetapi juga di
negara-negara Barat dan non-Islam. Direktur Pelaksana International Shariah Research
Academy for Islamic Finance (ISRA), Malaysia, Muhammad Akram Laldin
mengungkapkan fenomena ini bisa dilihat dari makin banyaknya perbankan yang
berbasisikan syariah muncul di negara-negara itu. Bank-bank seperti Citibank, BRI,
Mandiri, hingga HSBC kini menyediakan layanan keuangan Islam. Negara-negara barat
pun membuka keran finansial syariah sebagai sumber investasi dan pembiayaan
alternatif agar perekonomian mereka tumbuh.
Prospek perkembangan ekonomi dan keuangan syariah cukup besar baik secara
global maupun di dalam negeri, serta telah banyak berbagai inisiatif pengembangan
yang dilakukan. Secara global pada tahun 2007, asset industri keuangan syariah baru
sebesar US$600 milliar. Sementara tahun 2013 sudah mencapai US$1,8 triliun. Dengan
demikian, dalam enam tahun saja total asset industri keuangan syariah global sudah
meningkat sekitar 200%. Namun, pangsa pasar industry keuangan syariah di global
fiinancial market baru 1%.
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Kondisi minimnya pangsa pasar juga terjadi di Indonesia. Pada saat krisis
keuangan global tahun 2008 dan 2009 (Merdeka.com), industri keuangan syariah di
Tanah Air masih bisa tumbuh lebih dari 30%. Namun, pangsa pasarnya baru 5% di
berbagai lini bisnis syariah (perbankan, reksa dana, obligasi, serta industri keuangan
non bank). Dengan demikian, potensi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah
masih sangat besar dan BI menjadi salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam
pengembangannya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Agustus
2014 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia sebanyak 12 bank, jumlah Unit
Usaha Syariah (UUS) 22 bank, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 163
bank, jaringan kantor 2.582 unit. Total asset perbankan syariah mencapai Rp 251,26
triliun, penyaluran pembiayaan Rp 193.31 triliun, dan penghimpunan DPK (khusus
BUS dan UUS) sebesar Rp 194,64 triliun.
Menurut Permana (2012), Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank-bank Syariah
Indonesia (Asbisindo), ada tiga masalah besar di perbankan syariah yang menghambat
perkembangan bisnis syariah sampai saat ini. Masalah pertama ketersediaan produk dan
standarisasi produk perbankan syariah. Hal ini dikarenakan selama ini masih banyak
bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Standarisasi ini
diperlukan dengan alasan industry perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank
konvensional. Apalagi, produk bank syariah tidah hanya diperuntukkan bagi nasabah
muslim melainkan juga nasabah non-muslim.
Masalah kedua tingkat pemahaman produk bank syariah. Hingga saat ini,
sangat sedikit masyarakat yang tahu tentang produk-produk perbankan syariah dan
istilah-istilah di perbankan syariah.
Masalah ketiga industri perbankan syariah adalah sumber daya manusia
(SDM). Masalah yang terjadi adalah pihak perbankan kesulitan untuk mencari SDM
perbankan syariah yang berkompeten dan mumpuni. Menurut Achmad, kecenderungan
mengambil SDM dari luar perguruan tinggi syariah karena SDM di perbankan syariah
biasanya justru mudah diberikan pengetahuan tentang perbankan syariah.
Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank
dan pihak lain untuk penyimpunan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau
kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai denga syariah, antara lain pembiayaan
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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 pemindaan kepemilikan atas
barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 maka Peraturan
Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1992
dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1998 dan sebagai tindak lanjut
dari Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas
perbankan mengeluarkan beberapa ketentuan berkaitan dengan perbankan syariah, yaitu
Bank Umum Syariah, BPR Syariah, dan Bank Konvensional. Secara hukum, eksistensi
bank syariah baru diperkenalkan melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang
Perbankan dengan sebutan Bank Bagi Hasil, yang kemudian ditindaklanjuti dengan
penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan
prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 PP 72/1992 menegaskan bahwa bank berdasarkan prinsi
bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan
usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada perkembangannya, bank umum
dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga dapat secara syariah,
dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Dengan demikian, bank
umum dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, secara syariah atau
keduanya.
Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tercantum dalam Undang undang
Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya
terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS).
Pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam
bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dana pendapatan yang diperoleh oleh bank
sebagai mudharib atas pengelolaan dana mudharabah tersebut, apabila bank syariah
memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah
yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil.
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Kewajiban bank syariah dalam membagi keuntungan yang didapatkan dengan
memanfaatkan dana deposan melalui pembiayaan disebut Profit Distribution
Management (PDM). Menurut Bank Indonesia, PDM adalah pembagian keuntungan
bank syariah kepada deposan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya.
Profit Distribution Management (PDM) merupakan aktivitas yang dilakukan manajer
dalam mengelola pendistribusian laba untuk memenuhi kewajiban bagi hasil bank
kepada deposannya. Sistem bagi hasil membuat besar kecilnya keuntungan yang
diterima nasabah deposan (penabung/shahibul maal) mengikuti besar kecilnya
keuntungan bank syariah. Penyaluran dana deposan yang terkumpul akan ditempatkan
oleh hank syariah ke sektor-sektor usaha produktif (pembiayaan) yang menghasilkan
profit (Bank Indonesia). Return yang didapatkan oleh bank syariah dapat mempengaruhi
jumlah bagi hasil yang akan didistribusikan kepada nasabah. Jika return yang
didapatkan bank syariah bertambah maka akan bertambah pula jumlah bagi hasil yang
akan diberikan kepada nasabah dan sebaliknya.
Penelitian tentang Profit Distribution telah dilakukan oleh para peneliti baik
dari luar maupun dalam negeri. Menurut Penelitian Mawardi (2005) menyatakan semua
Tingkat bunga deposito, FDR, NPF, effective rate pendapatan bank secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap return bagi hasil deposito mudharabah. Secara parsial,
hanya variabel tingkat bunga deposito yang menunjukkan hubungan yang signifikan
sementara variabel independen lainnya tidak signifikan. Artinya, apabila Tingkat bunga
deposito mengalami kenaikan atau penurunan sangat berpengaruh terhadap nasabah
bank.
Menurut Penelitian Mulyo dan Mutmainah (2012) menyatakan kecukupan
modal, proporsi pembiayaan non investasi dan penyisihan penghapusan aktiva produktif
secara parsial berpengaruh positif tehadap profit distrubution management. Efektivitas
dana pihak ketiga dan proporsi dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh negatif
terhadap profit distribution management. Risiko pembiayaan, pertumbuhan produk
domestik bruto dan umur bank secara parsial tidak berpengaruh terhadap profit
ditribution management. Artinya, meskipun EDPK mengalami kenaikan atau penurunan
bank syariah tetap akan menyalurkan Profit Distribution Management (PDM) nya.
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Menurut Penelitian Vustany (2006) menyatakan pemberian bagi hasil nasabah
secara signifikan hanya dipegaruhi oleh variabel pendapatan, BI rate dan FDR,
sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi signifikan secara statistik adalah jumlah
dana pihak ketiga dan deposito rate 12 bulan. Artinya, FDR dapat menyatakan sejauh
mana kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh
deposan yang mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.
Menurut Penelitian Azmy (2009) menyatakan variabel independen secara
simultan berpengaruh signifikan. Sedangkan variabel independen secara parsial hanya
CAR, inflasi dan suku bunga yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi
hasil simpanan mudharabah. Artinya, CAR, Inflasi dan suku bunga menggambarkan
kemampuan bank dalam mempertahankan modalnya. Dimana peningkatan persediaan
yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga yang bergantung dari
ukuran besar kecilnya bank.
Menurut Penelitian Farook et al. (2009) menyatakan variabel religiousity,
financial development, LA/TA, dan reserve berpengaruh secara positif terhadap extent of
Profit Distribution Management, sedangkan familiarity with Islamic banking,
concentration market, deposit dan bank-age berpengaruh secara negatif terhadap extent
of Profit Distribution Management. Artinya,

variabel religiousity, financial

development, LA/TA, dan reserve sangat mepengaruhi proses PDM di perbankan
syariah.
Menurut Penelitian Gagat (2012) menyatakan KM, PPNI, dan variabel PPAP
secara parsial berpengaruh positif terhadap Profit Distribution Management. Sedangkan
variabel EDPK dan PDPK secara parsial berpengaruh negatif terhadap Profit
Distribution Management. Dan variabel RP, PPDB, UB secara parsial tidak
berpengaruh terhadap Profit Distribution Management. Artinya, meskipun EDPK dan
PDPK mengalami penurunan akan sangat berpengaruh terhadap bank tersebut.
Menurut Penelitian Sundararajan (2005) menemukan bahwa bank syariah
melakukan Profit Distribution Management dengan cara mengubah management fee
(biaya manajemen). Bank Syariah melakukan PDM berdasarkan hubungan yang kuat
antara suku bunga pasar dan distribusi bagi hasil deposannya dalam sampel
penelitiannya. Deposan akan selalu memperhatikan dan memperhitungkan tingkat bagi

Faktor-faktor..., Reggi Merdeka Wati, Ak.-IBS, 2016

hasil yang diperoleh dalam investasi pada bank syariah. Artinya, jika tingkat bagi hasil
terlalu rendah dari pada bank lain terutama dengan suku bunga bank konvensional,
maka tingkat kepuasan deposan akan menurun dan kemungkian besar deposan akan
memindahkan dananya pada bank lain (displacement fund). Maka secara tidak langsung
bank syariah dituntut untuk melakukan profit distribution management yang mengacu
pada suku bunga.
Bedasarkan ikhtisar laporan keuangan yang telah disampaikan bahwa kinerja
bank syariah menunjukan kondisi yang baik dan konsisi makro ekonomi yang cukup
baik, tetapi belum diketahui secara pasti pengaruh faktor- faktor tersebut terhadap Profit
Distribution Management (PDM) pada bank umum syariah di Indonesia. Atas dasar
persoalan tersebut dan atas dasar permasalahan yang telah disampaikan, penelitian ini
bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang besarnya pengaruh rasio Kecukupan
Modal (KM), Efektifitas Dana Pihak Ketiga (EDPK), Risiko Pembiayaan (RP), dan
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Profit Distribution
Management pada Perbankan Syariah Periode 2012-2014.
Kecukupan Modal (KM) adalah kemampuan bank dalam mempertahankan
modal yang mencukupi untuk menutup risiko kerugian yang kemungkinan timbul dari
penanaman dana dalam aset produktif yang mengandung risiko, serta untuk pembiayaan
dalam aset tetap dan investasi. Kecukupan modal diukur dengan raasio Capital
Adequacy Ratio (CAR). Tingginya rasio ini dapat melindungi nasabah dan dapat
meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank. Efektivitas Dana Pihak Ketiga
(EDPK) dapat diartikan seberapa jauh kemampuan bank dalam dalam mengelola
pembiayaan yang bersumber dari dana deposan. EDPK dapat diukur dengan Financing
to Deposit Ratio (FDR). Tingkat bagi hasil (profit Dsitribution) yang akan diterima
deposan sangat bergantung pada jumlah dana disalurkan (tercermin dalam FDR), karena
semakin produktif dana yang dititipkan disalurkan dalam pembiayaan makan ada
kemungkinan bagi hasil yang diterima lebih besar.
Risiko Pembiayaan (RP) yaitu risiko ayng timbul akibat debitur gagal
memenuhi kewajibannya. Tingkat bagi hasil yang akan diterima nasabah akan sangat
bergantung pada jumlah dan yang disalurkan dan seberapa baik kualitas pembiayaan
yang diberikan bank, karena hal ini akan mempengaruhi perolehan laba dari
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penggunaan dana nasabah, hal ini bisa di indikasikan melalui tingkat risiko pembiayaan
yang diukur dengan rasio NPF. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari baki debet
bedasarkan penggolongan kualitas aset produktif (PPAP).
Tabel 1.1
Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia
KANTOR PUSAT/UNIT USAHA SYARIAH
INDIKATOR
BUS

2011
11

2012
11

UUS
24
24
Sumber : BI Statistik Perbankan Syariah 2014

2013
11

2014
12

23

22

Keterangan:
BUS : Bank Umum Syariah
UUS : Unit Usaha Syariah
Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah berdasarkan statistik
perbankan syariah Desember 2014 secara kuantitas. Pencapaian perbankan syariah
mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Pada tahun 2011 hanya ada 11 Bank
Umum Syariah (BUS) dan 24 Unit Usaha Syariah (UUS). Dan pada Desember 2014,
jumlah Bank Umum Syariah meningkat menjadi 12 BUS sedangkan Unit Usaha Syariah
berkurang menjadi 22 bank.
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Sumber: OJK Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2013
Dari sisi profitabilitas (grafik 1.2), laba bersih BUS dan UUS pada tahun 2013
tercatat sebesar Rp3,3 Triliun meningkat 29,0% dari tahun sebelumnya. Namun
demikian pertumbuhan tersebut melambat dari tahun sebelumnya yang mencapai
72,3%. Dari sisi tingkat pengembalian aset (Return on Asset/ROA), pertumbuhan laba
yang melambat juga tercermin dari penurunan ROA yaitu dari 2,1% pada tahun 2012
menjadi 2,0% pada tahun laporan. Dibandingkan dengan perbankan secara nasional
yang memiliki ROA 3,1%, tingkat profitabilitas perbankan syariah cenderung lebih
rendah mengingat kemampuan menghasilkan pendapatan selain dari kegiatan
penyaluran dana masih relatif terbatas.
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji
“FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFIT DISTRIBUTION
MANAGEMENT PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE
2012-2014”.
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mulyo dan Mutmainah
(2012). Perbedaan penelitian ini terletak pada periode penelitian dan variabelnya.
Dimana pada penelitian ini periode yang digunakan tahun 2012-2014 dan Variabel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah: Kecukupan Modal, Efektivitas Dana Pihak
Ketiga, Risiko Pembiayaan dan PPAP. Adapun variabel yang tidak digunakan dalam
penelitian ini dari Penelitian Mulyo dan Mutmainah adalah Pertumbuhan Produk
Domestic Bruto, Proporsi Pembiayaan non Investasi, Proporsi Dana Pihak Ketiga, dan
Umur bank.
1.2

Identifikasi Masalah
a.

Kecukupan Modal (KM) adalah kemampuan bank dalam mempertahankan
modal yang mencukupi untuk menutup risiko kerugian yang kemungkinan
timbul dari penanaman dana dalam aset produktif yang mengandung risiko,
serta untuk pembiayaan dalam aset tetap dan investasi. Kecukupan modal
diukur dengan raasio Capital Adequacy Ratio (CAR). Tingginya rasio ini

Faktor-faktor..., Reggi Merdeka Wati, Ak.-IBS, 2016

dapat melindungi nasabah dan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah
terhadap bank.
b.

Efektivitas Dana Pihak Ketiga (EDPK) dapat diartikan seberapa jauh
kemampuan bank dalam dalam mengelola pembiayaan yang bersumber dari
dana deposan. EDPK dapat diukur dengan Financing to Deposit Ratio (FDR).
Tingkat bagi hasil (profit Dsitribution) yang akan diterima deposan sangat
bergantung pada jumlah dana disalurkan (tercermin dalam FDR), karena
semakin produktif dana yang dititipkan disalurkan dalam pembiayaan makan
ada kemungkinan bagi hasil yang diterima lebih besar.

c.

Risiko Pembiayaan (RP) yaitu risiko yang timbul akibat debitur gagal
memenuhi kewajibannya. Tingkat bagi hasil yang akan diterima nasabah akan
sangat bergantung pada jumlah dan yang disalurkan dan seberapa baik
kualitas pembiayaan yang diberikan bank, karena hal ini akan mempengaruhi
perolehan laba dari penggunaan dana nasabah, hal ini bisa di indikasikan
melalui tingkat risiko pembiayaan yang diukur dengan rasio Non Performing
Finance (NPF).

d.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang
harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari baki debet bedasarkan
penggolongan kualitas aset produktif (PPAP).

1.3

Pembatasan Masalah
Bedasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis melakukan pembatasan
masalah agar pemabahasan tidak terlalu luas. Pembatasan masalah antara lain :
1. Penelitian dilakukan pada seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2012 hingga tahun 2014.
3. Faktor- faktor yang digunakan adalah Kecukupan Modal, Efektivitas Dana
Pihak Ketiga, Resiko Pembiayaan, dan PPAP.

1.4

Perumusan Masalah
Berdasarkan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian
sebagai berikut :
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1. Apakah

Kecukupan

Modal

berpengaruh

terhadap

Profit

Distributon

Management pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2012-2014?
2. Apakah Efektivitas Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Profit
Distributon Management pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 20122014 ?
3. Apakah Risiko Pembiayaan berpengaruh terhadap Profit Distributon
Management pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2012-2014?
4. Apakah

PPAP

(pengaruh

penyisihan

penghapusan

aktiva

produktif

berpengaruh terhadap Profit Distributon Management pada Perbankan Syariah
di Indonesia periode 2012-2014?
1.5

Tujuan penelitian
Bedasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang
ingin dicapai sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pengaruh Kecukupan Modal terhadap Profit Distributon
management pada Bank Umum Syariah periode 2012-2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Dana Pihak Ketiga terhadap Profit
Distributon Management pada Bank Umum Syariah periode 2012-2014.
3. Untuk mengetahui pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Profit Distributon
Management pada Bank Umum Syariah periode 2012-2014.
4. Untuk mengetahui pengaruh PPAP (pengaruh penyisihan penghapusan aktiva
produktif) terhadap Profit Distributon Management pada Bank Umum Syariah
periode 2012-2014.

1.6

Manfaat Penelitian
Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah berupa kontribusi
teoritis dan praktis, yaitu:
1. Teoritis:

Faktor-faktor..., Reggi Merdeka Wati, Ak.-IBS, 2016

a. Memberikan kontribusi kepada bank syariah untuk menjadi pertimbangan
bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik
dengan didasarkan pada Negara dan syariah islam.
b. Dapat menambah wawasan dan memberikan informasi tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi Profit Disribution Management kepada deposan.
c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk
kelanjutan penelitian mendatang terhadap Profit Distribution Management.
2. Praktis:
a. Sebagai bahan petimbangan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pemikiran untuk mengembangkan produk berbasis bagi hasil yang lebih
murni syariah.
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi Profit Distribution Management bank syariah di
Indonesia.

1.7

Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang masalah yang mendukung penulis memilih
topik penelitian “ faktor- faktor yang mempengaruhi profit distribution
management pada perbankan syariah di Indonesia periode 2012 – 2014”, rumusan
masalah mengenai : apakah kecukupan modal, efektivitas dana pihak ketiga,
resiko pembiayaan, dan pengaruh penyisihan penghapusan aktiva produktif
(PPAP) berpengaruh terhadap profit distrubution mamagement (PDM), batasan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.
BAB II LANDASAN TEORI
Menjelaskan teori- teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu Perbankan
Syariah, Stakeholder, Profit Distribution Management (PDM), Capital Adequacy
Ratio (CAR), Financing Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financial (NPF),
dan Pengaruh Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP).
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BAB III METEDOLOGI PENELITIAN
Menjelaskan tentang objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan
sumber data, operasionalisasi variabel, dan teknik analis data menggunakan
Eviews 7.0
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Menjelaskan proses pengolahan data, pengujian data, hasil pengujian, dan analisis
terhadap data yang diperoleh serta implikasi manajerial.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Merupakan bab penutup dari penelitian ini tentang “ Faktor- faktor yang
mempengaruhi Profit Distribution Management pada Perbankan Syariah di
Indonesia periode 2012-2014 “ Bab ini menjelaskan kesimpulan hasil penelitian
dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dengan keterbatasan dalam
penelitian ini.

Faktor-faktor..., Reggi Merdeka Wati, Ak.-IBS, 2016

BAB II
LANDASAN TEORI
Tinjauan Pustaka

2.1
2.1.1

Pengertian Bank
Peranan bank sebagai lembaga intermediasi dalam bidang keuangan

cukup strategis baik untuk saat ini maupun dimasa yang akan datang. Dengan
beragamnya failitas perbankan yang dimiliki seperti : ATM, bank cards (debit
card, credit card), SMS Banking, internet banking dan lain- lain, serta kemudahan
dalam penarikan dan penyetoran dana maupun beragamnya instrumen perbankan
dalam perkreditan, maka membuat masyarakat terbiasa dengan jasa pelayanan
melalui bank. Dunia perbankan di indonesia saat ini mangalami persaingan antar
bank yang sangat tajam ditandai dengan munculnya bank- bank abru yang sangat
kompetitif.
Pengertian bank menurut pasal 1 Undang- Undang No 10 tahun 1998
tentang perbankan adalah sebagai berikut :
“ bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyrakat dalam bentuk
kredit atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyar banyak “
2.1.2

Klarifikasi Bank di Indonesia
Menurut Lubis (2012:30) Bank di Indonesia diklasifikasikan kedalam

lima bagian, yaitu:
1. Bank Menurut Kegiatannya

Bank menurut kegiatannya dapat dibedakan berdasarkan periode
penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Sebelum Undang-Undang tersebut berlaku maka jenis bank berdasarkan
kegiatannya dikategorikan kepada tiga jenis. Namun setelah UndangUndang tersebut berlaku maka hanya dikategorikan kepada dua jenis
saja.
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Tabel 2.1
Bank Bedasarkan kegiatannya
Sebelum berlaku UU No 7 tahun

Setelah berlaku UU No 7

1992

tahun 1992

Bank Tabungan

Bank Umum

Bank Pembangunan

Bank Perkreditan

Bank Ekspor- Impor
Sumber : diolah.
Bedasarkan tabel diatas terlihat bahwa pemerintah telah melakukan
tindakan penyederhanaan institusi bank bedasarkan kegiatannya. Tujuan
penyederhanaan ini adalah :
a.

Memudahkan bank dalam memilih kegiatan perbankan yang paling
sesuai dengan karakter masing- masing bank.

b.

Menyederhanakan dan memudahkan dalam urusan mendapatkan izin
operasi.

2. Bank Menurut Target Pasar

Sebagian bank memberi pelayanan secara terfokus pada kelompok
nasabah tertentu. Dengan kebijakan ini bank akan lebih menguasai dan
memahami karakter nasabah dan kegiatan usaha dapat dilaksanakan lebih
efisien dan menguntungkan, sebab manajer dan pegawai bank akan lebih
terbiasa dan berpengalaman dalam berinteraksi dengan nasabah. Salah
satu fokus pelayanan bank ini dapat ditinjau berdasarkan target pasar
yang menjadi sasaran. Berdasarkan target pasar, bank dibagi kepada:
a. Corporate bank adalah bank yang memberikan pelayanan dan
transaksi kepada nasabah yang berskala besar, biasanya berbentuk
koperasi. Namun dalam hal ini tidak berarti semua nasabah wajib
berbentuk perusahaan.
b. Retail bank adalah bank yang memfokuskan pelayanan dan transaksi
kepada nasabah-naabah kecil. Sebagai gambaran, jasa pinjaman kredit
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yang diberikan oleh bank yang termasuk dalam kategori ini tidak lebih
Rp 20 Milyar.
c. Retail Corporate bank adalah bank yang memberi pelayanan kepada
kelompok retail dan juga perusahaan-perusahaan besar. Dengan kata
lain jenis bank ini memberikan pelayanan kepada semua jenis nasabah
baik nasabah besar maupun nasabah kecil. Biasanya pihak perbankan
yang memiliki target seperti ini bertujuan untuk mencapai keuntungan
maksimal.
3. Bank menurut kepemilikannya

Kepemilikan bank dapat dilihat dari penguasaan saham dan juga akta
pendirian bank tersebut. Dalam hal ini bank yang ada dibedakan kepada:
a. Bank milik pemerintah adalah jenis bank dimana akta pendirian dan
modal bank tersebut adalah milik pemerintah sehingga semua
keuntungan yang diperoleh dari operasinya akan menjadi milik
pemerintah seperti BNI 46, BRI, BTN.
b. Bank milik pemerintah daerah adalah bank dimana pemiliknya adalah
pemerintah daerah tertentu misalnya BPD DKI Jakarta, BPD Jawa
Barat, Bank Sumut.
c. Bank milik koperasi adalah jenis bank dimana sahamsahamnya
dimiliki perusahaan yang berbadan hukum koperasi misalnya Bank
Umum Koperasi Indonesia.
d. Bank milik swasta nasional adalah jenis bank dimana seluruh atau
sebagian bank tersebut dimiliki swasta nasional karena akte
pendiriannya dilakukan oleh pihak swasta. Misalnya Bank Muamalat,
Bank Central Asia, Bank Niaga dll.
e. Bank milik asing adalah bank milik swasta asing atau milik
pemerintah asing yang beroperasi di Indonesia. Bank ini biasanya
merupakan cabang dari bank induknya yang ada diluar negeri.
Misalnya American Express Bank, Hongkong Bank, City Bank.
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f. Bank milik campuran adalah jenis bank dimana sahamnya mayoritas
dimiliki oleh pihak swasta nasional dan sisanya dimiliki oleh pihak
asing. Misalnya Bank Sakura Swadarma, Mitsubishi Buana Bank.
4. Bank menurut Status dan Kedudukannya

Pembagian ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani
masyarakat dari segi jumlah produk, modal dan kualitas pelayanan.
Menurut status atau kedudukannya, bank diklasifikasikan kepada:
a. Bank Devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar
negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Jasa-jasa yang
diberikan bank ini antara lain melakukan transfer ke luar negeri,
mengeluarkan traveler cheque, inkaso ke luar negeri, pembukaan dan
pembayaran letter of credit untuk perdagangan ekspor-impor dan
sebagainya.
b. Bank Non Devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk
melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Bank ini melakukan
aktivitas yang lebih terbatas baik ditinjau dari jasa dan produk yang
ditawarkan maupun luas geografi yang mungkin dilayani.
5. Bank menurut Prisip Operasinya

Jika eksistensi perbankan ditinjau dari sudut prinsip operasi yang
diaplikasikannya, maka institusi perbankan yang ada sekarang dapat
diklasifikasikan kepada dua kelompok yaitu:
a. Bank berdasarkan Prinsip Konvensional adalah bank-bank yang
beroperasi dengan menggunakan sistem bunga dan Fee Based untuk
mendapatkan keuntungan yang diharapkan.
b. Bank berdasarkan Prinsip Syariah merupakan lembaga intermediasi
yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat dimana seluruh
aktivitasnya dijalankan berdasarkan etika dan prinsip-prinsip islam
sehingga bebas dari unsur riba (bunga), bebas dari kegiatan spekulatif
nonproduktif seperti perjudian (Maysir), bebas dari kegiatan yang
meragukan (Gharar), bebas dari perkara yang tidak sah (Bathil) dan
hanya membiayai usaha-usaha yang halal. Dalam operasinya, bank
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syariah memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip
syariah jual beli dan bagi hasil sehingga bank ini sering juga
dipersamakan dengan bank tanpa bunga.

2.1.3

Bank Syariah
Bank

Syariah

merupakan

salah

satu

lembaga

keuangan

yang

menjalankan kegiatan usaha yang hampir sama dengan bank konvensional.
Perbedaan mendasar terletak pada prinsip yang digunakan, bank konvensional
menggunakan prinsip bunga sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi
hasil sesuai dengan syariat-syariat Islam. Beberapa pendapat mengenai definisi
bank syariah, yaitu :

1. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

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”.
2. Menurut Muhammad (2005:1), bank syariah adalah :
“Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.
Bank islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga
keuangan perbankan yang operasional produknya dikembangkan
berlandaskan pada Al.Quran dan Hadist Nabi Muhammad
SAW”.
3. Menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf (2010:5), bank syariah adalah :
“Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip
Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah
dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.
2.1.4

Fungsi Bank Syariah

2.1.4.1 Mekanisme Penghimpunan Dana Bank Syariah
Dalam penghimpunan dana, bank syari’ah melakukan mobilisasi dan
investasi tabungan dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat
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dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena
Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan
sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi
Islam. Berkaitan dengan hal diatas, maka prinsip yang dianut bank syari’ah dalam
penghimpunan dana adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Prinsip Produk Dana
No

Produk

Prinsip

Return untuk Nasabah

1

Giro

Wadiah (titipan)

Bonus

sesuai

kehendak

nasabah.
2

3

Tabungan Wadiah (titipan)

Deposito

Bonus sesuai kehendak bank

Mudharabah (bagi hasil)

bagi hasil, dengan nisbah.

Mudharabah,

Bagi hasil, dengan nisbah

Mutlaqah,

bagi hasil, dengan nisbah.

Mudharabah Muqayyadah
Sumber : diolah.
Dalam hal ini, bank syari’ah melakukannya tidak dengan prinsip bunga
(riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam,
terutama Mudharabah (bagi hasil) dan Wadi’ah (titipan) Sumber dana bank
syari’ah selain dari kegiatan penghimpunan dana, tentunya juga dari modal disetor
sehingga keseluruhan sumber dana bank syari’ah dapat dibagi menjadi:
a. Modal disetor: Bagian besar dari sumber dana bank syari’ah berasal dari
modal karena bank syari’ah pada dasarnya adalah sistem Islam yang
berorientasi modal. Bentuk penyertaan modal dapat dilakukan dengan
Musyarakah Fi Sahm Asy-Syarikah atau Equity Participation.
b. Rekening Giro: Bank syari’ah menerima simpanan dari nasabah dalam
bentuk rekening giro (Current Account) untuk keamanan dan kemudahan
pemakaiannya dengan prinsip Al-Wadiah YadDhamanah (singkatnya
Wadiah) atau titipan.
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c. Rekening Tabungan: Bank syari’ah menerima simpanan dari nasabah
dalam bentuk rekening tabungan (Savings Account) untuk keamanan dan
kemudahan pemakaian, seperti rekening giro tetapi tidak se-fleksibel
rekening giro karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.
d. Rekening Investasi Umum: Bank syari’ah menerima simpanan deposito
berjangka dan memasukkan kedalam rekening investasi umum (General
Investment Account) dengan prinsip Mudharabah Al-Muthlaqah.
Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat.
e. Rekening Investasi Khusus: Rekening investasi khusus biasanya
ditujukan kepada para nasabah/investor besar dan institusi. Investasi
khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat.
f. Obligasi Syari’ah: Bank syari’ah dapat pula melakukan pengerahan dana
dengan menerbitkan obligasi syari’ah. Dengan obligasi syari’ah, bank
mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau
lebih)

sehingga

dapat

digunakan

untuk

pembiayaan-pembiayaan

berjangka panjang.
2.1.4.2 Mekanisme Penyaluran Dana Bank Syariah
Dalam menyalurkan dana, bank syari’ah dapat memberikan berbagai
bentuk skema pembiayaan yaitu Skema Jual Beli, Skema Bagi Hasil dan Skema
Sewa.
1. Skema Jual Beli
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli,
dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau
mengangkat nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian
barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada
nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan
(margin). Tingkat keuntungan bank ditentukan pada saat akad dan
menjadi bagian harga jual barang kepada nasabah. Dalam skema ini
terdiri atas tiga, yaitu Murabahah, Salam dan Istishna:
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a. Murabahah, menurut Nurhayati dkk., (2009:160) ―Transaksi
penjualan

barang

dengan

menyatakan

harga

perolehan

dan

keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai
(Bai’naqdan) atau tangguh (Bai’muajjal/Ba’i Bi’tsaman Ajil)‖.
b. Salam, menurut Nurhayati dkk., (2009:188) ―Transaksi atau akad
jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika
transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran dimuka
sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari‖.
c. Istishna, menurut Nurhayati dkk., (2009:202) ―Transaksi atau akad
jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan
kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan
(Pembeli/Mustashni’) dan penjual (Pembuat/Shani’).

2. Skema Bagi Hasil
Skema Bagi hasil dalam pembiayaan oleh bank syari’ah terdiri atas
skema bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah.
a. Mudharabah, menurut Rifai dkk., (2007:772) menyatakan bahwa :
“Pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal
(Shahibul Mal), menyediakan modal (100%) kepada pengusaha
sebagai pengelola (Mudharib) untuk melakukan aktivitas
produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan
dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan
sebelumnya dalam akad.”
b. Musyarakah, menurut Rifai dkk., (2007:772) menyatakan bahwa :
“Pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal
turut serta sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak
lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha yang
memiliki sebagian pembiayaan investasi. “
3. Skema Sewa
Dalam syariat islam , Skema sewa dibedakan berdasarkan akad yaitu
terdiri atas, skema Ijarah dan skema Ijarah muntahiya bittamlik.
a. Ijarah, menurut Nurhayati (2009:216) adalah :
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“Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau
jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah),
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu
sendiri”
b. Ijarah muntahiya bittamlik, menurut Nurhayati (2009:218) adalah:
“Merupakan ijarah dengan wa’ad (janji) dari pemberi sewa
berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu
yang dapat dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek
ijarah yang dialihkan telah diselesaikan dan objek ijarah telah
diserahkan kembali kepada pemberi sewa”.
Terkait dengan asas operasional perbankan syariah, Menurut Pasal 2
UU No. 21 Tahun 2008 adalah :
“bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya
berazaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip
kehati-hati”.

Dalam pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008, disebutkan beberapa fungsi
perbankan syariah, yaitu:
1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk
lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat,
infak, sedekah, hibahatau dana sosial lainnya dan menyalurkannya
kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal
dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf
(nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakaif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.1.5

Teori Stakeholder
Perkembangan bisnis di era modern menuntut perusahaan untuk lebih

memerhatikan seluruh pemangku kepentingan yang ada dan tidak terbatas hanya
kepada pemegang saham. Hal ini selain merupakan tuntutan etis, juga diharapkan
akan mendatangkan manfaat ekonomis dan menjaga keberlangsungan bisnis
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perusahaan. Dari perspektif hubungan antara perusahaan dengan seluruh
pemangku kepentingan inilah teori Stakeholder kemudian dikembangkan.
Istilah Stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh Standford Research
Institute (RSI) ditahun 1963 (Freeman, 1984). Hingga Freeman mengembangkan
eksposisi teoritis mengenai Stakeholder ditahun 1984 dalam karyanya yang
berjudul Strategic Management: A Stakeholder Approach. Freeman (1984)
mendefinisikan Stakeholder sebagai “any group or individual who can affect or
be affected by the achievement of an organization’s objective.” bahwa
Stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat memengaruhi atau
dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan suatu organisasi.

Menurut Warsono dkk. (2009:17) dasar dari teori kepentingan adalah:
“bahwa perusahaan telah menjadi sangat besar, dan menyebabkan
masyarakat menjadi sangat pervasive sehingga perusahaan perlu
melaksanakan akuntabilitasnya terhadap berbagai sektor masyarakat
dan bukan hanya kepada pemegang saham saja”.
Asumsi teori Stakeholder dibangun atas dasar pernyataan bahwa
perusahaan berkembang menjadi sangat besar dan menyebabkan masyarakat
menjadi sangat terkait dan memerhatikan perusahaan, sehingga perusahaan perlu
menunjukkan akuntabilitas maupun responsibilitas secara lebih luas dan tidak
terbatas hanya kepada pemegang saham. Hal ini berarti, perusahaan dan
Stakeholder

membentuk

Stakeholder merupakan

hubungan

individu,

yang

sekelompok

saling
manusia,

memengaruhi.
komunitas

atau

masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki
hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun
komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai Stakeholder jika memiliki
karakteristik seperti yang diungkapkan oleh Budimanta dkk, 2008 yaitu
mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan.
Jika diperhatikan secara seksama dari definisi diatas maka telah terjadi
perubahan mengenai siapa saja yang termasuk dalam pengertian Stakeholder
perusahaan.

Sekarang

ini

perusahaan

sudah

tidak

memandang

bahwa Stakeholder mereka hanya investor dan kreditor saja. Konsep yang
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mendasari mengenai siapa saja yang termasuk dalam Stakeholder perusahaan
sekarang ini telah berkembang mengikuti perubahan lingkungan bisnis dan
kompleksnya aktivitas bisnis perusahaan. Dengan menggunakan definisi diatas,
pemerintah bisa saja dikatakan sebagai Stakeholder bagi perusahaan karena
pemerintah mempunyai kepentingan atas aktivitas perusahaan dan keberadaan
perusahaan sebagai salah satu elemen sistem sosial dalam sebuah negara oleh
kerena itu, perusahaan tidak bisa mengabaikan eksistensi pemerintah dalam
melakukan operasinya. Terdapatnya birokrasi yang mengatur jalanya perusahaan
dalam sebuah negara yang harus ditaati oleh perusahaan melaui kepatuhan
terhadap peraturan pemerintah menjadikan terciptanya sebuah hubungan antara
perusahaan dengan pemerintah. Perkembangan teori Stakeholder diawali dengan
berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktifitas usaha.

Menurut

Budimarta

dkk

(2008:

81)

Ada

dua

bentuk

dalam

pendekatan stakehoder yaitu old corporaterelation dan new-corporate.
a. Old corporate relation
Menekankan pada bentuk pelaksanaan aktifitas perusahaan secara terpisah
dimana setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa
adanya kesatuan diantara fungsi-fungsi tersebut.
b. New-corporate relation
Menekankan kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh Stakeholder-nya
sehingga perusahaan bukan hanya menempatkan dirinya sebagai bagian yang
bekerja secara sendiri dalam sistem sosial masyarakat karena profesionalitas
telah menjadi hal utama dalam pola hubungan ini
Menurut Magness (2008:251) Stakeholder dibagi menjadi dua yaitu Primary
Stakeholders dan Secondary Stakeholders :
a. Primary Stakeholders
Pihak yang mempunyai kepentingan secara ekonomi terhadap perusahaan dan
menanggung risiko (Misalnya : investor, kreditor, karyawan, komunitas lokal).
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Namun, disisi lain pemerintah juga termasuk kedalam golongan primary
Stakeholders.

b. Secondary Stakeholders
Dimana sifat hubungan keduanya saling mempengaruhi namun
kelangsungan hidup perusahaan secara ekonomi tidak ditentukan oleh
Stakeholder jenis ini. Contoh secondary Stakeholder : media dan kelompok
kepentingan seperti lembaga sosial masyarakat, serikat buruh, dan sebagainya.
Dalam kaitannya dengan bank, terutama bank syariah yang berada dalam
lingkungan dual banking system, nasabah simpanan (deposan) dan bank-bank
pesaing menjadi Stakeholder primer dan sekunder yang keberadaannya sangat
berpengaruh bagi jalannya operasi bank. Bagi bank, deposan merupakan
keberadaan vital, karena bank membutuhkan dana dari deposan sebagai salah
satu fungsi operasional untuk going concern dalam bentuk tabungan, deposito
dan giro. Hal tersebut mengakibatkan setiap bank (bank syariah ataupun bank
konvensional) untuk bersaing memperoleh pangsa pasar deposan, dimana bank
konvensional menggunakan suku bunga dan bank syariah dengan sistem bagi
hasilnya untuk menarik deposan.

Menurut Ghozali dan Chariri (2007:151) Teori Stakeholder adalah :
“perusahaan

bukanlah

entitas

yang

hanya

beroperasi

untuk

kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi
Stakeholdernya”.

Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh
dukungan yang diberikan oleh Stakeholder perusahaan. Stakeholder pada
dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi
pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Kemampuan
tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi
yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh,
kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi
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konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu,
”ketika Stakeholder mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi
perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara memuaskan
keinginan Stakeholder”.
Floating segment merupakan segmen yang peka terhadap harga dan
hukum islam. Dalam

segmen ini

sangat

tinggi

kemungkinan

deposan

memindahkan dananya pada bank lain (displacement fund) karena perbedaan
return antara bank konvensional dan bank syariah. Jika bank konvensional yang
mengacu pada BI rate memiliki tingkat return yang lebih tinggi, maka bank
syariah terpaksa (forced) melakukan Profit Distribution Management (PDM)
yang mengacu pada suku bunga (BI rate), sehingga tingkat return bagi hasil
di bank syariah tidak kalah bersaing. Oleh karena itu, PDM menjadi salah
satu

langkah

yang

digunakan

manajer

bank syariah untuk memanage

Stakeholder-nya dan bersaing dengan bank yang lain.

2.1.6

Profit Distribution Management (PDM)
Profit distribution dari sudut pandang syariah merupakan sistem bagi

hasil yang dilakukan bank syariah kepada para deposannya berdasarkan pada
nisbah yang telah disepakati kedua belah. Ataupun di dalam perbankan syariah
istilah bagi hasil biasa disebut dengan mudharabah dan disebut juga dengan
qiraadh.
Menurut Fawaz (2012 : 156) Istilah Mudharabah ini sendiri adalah suatu
akad perjanjian kerjasama usaha antara kedua belah pihak, adapun salah satu dari
keduanya memberi modal kepada yang lain (pihak pengelola) untuk
dikembangkan, sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan
ketentuan yang telah disepakati.
Profit Distibution Managemenet menjadi sangat penting bagi manajer
untuk meningkatkan kualitas kinerja bank syariah dalam memngelola pembagian
keuntungan. Menurut Susana hal ini juga akan membantu manajer untuk
melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian
yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.
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Motif untuk meningkatkan kinerja bank merupakan salah satu faktor manajer
bank melakukan PDM. Kinerja bank syariah sangat berhubungan erat dengan
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut, karena kualitas kinerja
perbankan akan sangat ditentukan oleh seberapa besar keuntungan yang diperoleh
bank. Jika kinerja bank memburuk maka akan mengakibatkan semakin rendahnya
tingat keuntungan sehingga akan berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan
masyarakat.
Berbagai

definisi

mengenai

Profit

Distribution

(PD)

banyak

bermunculan.
Menurut Mawardi ( 2005:115) Profit Distribution adalah :
“sebagai distribusi hasil usaha, distribusi pendapatan.”

Menurut Antonio (2001:123) metode distribusi bagi hasil adalah :
“merupakan faktor tidak langsung dalam menentukan besarnya bagi hasil
yang akan dibagikan”.
Menurut Agustianto (2011:119), bagi hasil adalah :
“keuntungan/hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi
maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah”.
Sundararajan (2009:99) menemukan bahwa beberapa bank dalam sampel
penelitiannya melakukan PDM yang mengacu pada suku bunga. Farook et al.
(2009:79), dalam sampel penelitiannya juga menemukan bahwa Indonesia
cenderung melakukan PDM yang lebih tinggi dari beberapa bank lainnya. Untuk
menghitung PDM yang mengacu pada suku bunga ini, dapat digunakan Asset
Spread.

2.1.7

Kecukupan Modal (KM) atau CAR
Rasio kecukupan modal atau dapat disebut Capital Adequacy Ratio

(CAR) merupakan alat ukur untuk meniai kinerja suatu bank/perusahaan, dengan
mengetahui besarnya CAR suatu bank maka dapat diketahui kinerja bank tersebut,
apakah kinerjanya bagus atau buruk. Kecukupan Modal menggambarkan
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kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi untuk menutup
risiko kerugian yang kemungkinan timbul dari penanaman dana dalam aset
produktif yang mengandung risiko, serta untuk pembiayaan dalam aset tetap dan
investasi.
Menurut Antonio (2009:138) Rasio CAR dapat digunakan untuk
mengukur kecukupan modal pada bank syariah. Sedangkan Menurut Mustofa
(2011:102) Capital Adequancy Ratio (CAR) merupakan kecukupan modal yang
menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi
dan

kemampuan

manajemen

bank

dalam

mengidentifikasi,

mengukur,

mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbu yang dapat berpengaruh
terhadap besarnya modal bank. CAR Menurut Achmad dan Kusumo (2003 : 109)
menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat ditutup oleh modal
bank yang tersedia, semakin tinggi CAR, semakin baik kondisi sebuah
perusahaan. Semakin besar rasio ini, maka kesehatan bank dikatakan membaik.
Berdasarkan ketentuan Bank for International Settlements menurut Muhammad
(2005 : 249), bank yang dinyatakan sebagai bank sehat harus memiliki CAR
paling sedikit sebesar 8% .

2.1.8

Efektifitas Dana Pihak Ketiga (EDPK) atau FDR
EDPK merupakan cerminan dari fungsi intermediasi bank, yaitu dalam

menyalurkan dana pihak ketiga ke pembiayaan. EDPK dapat diukur dengan rasio
Financing Deposit Ratio (FDR). Konsep FDR beranjak dari Loan to Deposit
Ratio (LDR). Istilah LDR lebih banyak digunakan dalam bank konvensional,
sedangkan FDR menurut Antonio (2001: 170) pada bank syariah tidak dikenal
istilah kredit (loan) namun pembiayaan (financing).
Menurut Mulyo dan Mutmainah (2012:146) :
“Semakin besar DPK yang telah terhimpun, guna disalurkan dalam
pembiayaan diharapkan akan memberikan keuntungan. Semakin banyak
dana yang disalurkan maka semakin efektif DPK. EDPK dapat diukur
dengan rasio FDR. Konsep FDR beranjak dari Loan to Deposit Ratio
(LDR).”
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Semakin tinggi dana yang tersalurkan oleh bank (85% -110%) menurut
ketentuan Bank Indonesia, dapat dikatakan bank dapat menjalankan fungsi
intermediary (perantara) dengan baik, begitu sebaliknya jika FDR bank berada
dibawah 85% maka bank tersebut dikatakan tidak dapat menjalankan fungsi
intermediary-nya (perantara) dengan baik. Menurut Hanum (2013:78) FDR dapat
menyatakan sejauh mana kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan
dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang
diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Sehingga jika pembiayaan yang diberikan
semakin besar biasanya akan meningkatkan pendapatan dan laba secara tidak
langsung juga akan mempengaruhi ROA bank. Peningkatan FDR dapat berarti
bahwa penyaluran dan kepembiayaan semakin besar, sehingga akan meningkatkan
laba. Peningkatan laba akan mempengaruhi kinerja bank yang diukur dengan
ROA semakin tinggi.
Pembiayaan (financing) dalam perbankan syariah merupakan penyaluran
dana kepada pihak ketiga, bukan bank dan bukan Bank Indonesia yang
dikeluarkan dalam bentuk produk bank.
Menurut Amalia dan Edwin (2007:137) :
“Penyaluran dana pada pihak ketiga harus berhubungan dengan sektor
riil dan tidak boleh adanya sifat spekulatif. Dana pihak ketiga dalam bank
syariah adalah giro, titipan (wadiah), tabungan dan deposito.”
2.1.9

Resiko Pembiayaan (RP) atau NPF
Risiko Pembiayaan digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan

pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Risiko Pembiayaan dapat diukur
dengan rasio Non Perfoming Financial (NPF). Non Performing Financing (NPF)
merupakan versi non performing loan (NPL) bagi bank syariah. NPF merupakan
rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga resiko kegagalan
pengembalian kredit oleh debitur yang mungkin akan terjadi. Menurut Komang
(2004:111), NPL merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam
menjaga risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Semakin tinggi
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rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah yang semakin
buruk.
Dalam memberikan pembiayaan, Bank harus melakukan analisis
terhadap kemampuan debitur dalam membayar kembali kewajibannya. Setelah
pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan
pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi
kewajibannya.

Suatu

pembiayaan

harus

dikelola

dengan

baik

untuk

meminimalisasi risiko yang ada. Menurut Muhammad (2005 : 359) Risiko
pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang
diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi
yang sedang dilakukan oleh pihak bank.

2.1.10

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
Suatu kebijakan cadangan bank, mengacu pada penyisihan kerugian.

Menurut Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/9/2003
tentang Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) Bagi Bank Syariah,
menyatakan bahwa bank syariah wajib membentuk PPAP untuk menutup risiko
kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana.
PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu
dari baki debet berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif sebagaimana
ditetapkan dalam PBI (Bank Indonesia, 2003). Menurut Azwir (2008:107)
Pembentukan PPAP merupakan salah satu upaya untuk membentuk cadangan dari
kemungkinan tidak tertagihnya penempatan dana/kredit guna meminimalisir
terjadinya kerugian dimasa datang, sehingga PPAP merupakan beban bagi bank.
Semakin besar PPAP menunjukkan kinerja bank yang buruk karena
besarnya kemungkinan dana/kredit yang tidak tertagih dari para kreditur. Adapun
menurut Widianingsih, (2011:139) bahwa bank wajib membentuk PPAP berupa
cadangan umum dan cadangan khusus untuk menutupi resiko kemungkinan
terjadinya kerugian dikemudian hari. Besarnya cadangan umum ditetapkan paling
kurang sebesar 1% dari seluruh aset produktif yang digolongkan lancar, tidak
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termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
Untuk cadangan khusus PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :
1. 5% dari aset produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus,
2. 15% dari aset produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi
nilai agunan,
3. 50% dari aset 41 produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi
nilai agunan dan
4. 100% dari aset produktif yang digolongkan

macet setelah dikurangi nilai

agunan.

2.2

Penelitian Terdahulu
Penelitian- penelitian yang terdahulu yang relevan dengan penelitian ini

diantaranya sebagai berikut :
1. Menurut Penelitian Mawardi (2005:143) melakukan penelitian yang berjudul
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Return Bagi Hasil Deposito
Mudharabah Muthlaqah, yang bertujuan untuk meneliti pengaruh tingkat bunga
deposito bank konvensional, tingkat FDR, NPF, dan effective rate pendapatan
bank terhadap return bagi hasil deposito mudharabah muthlaqah. Hasil
penelitian adalah semua variabel independen secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen. Secara parsial, hanya variabel tingkat
bunga deposito yang menunjukkan hubungan yang signifikan, sementara
variabel independen lainnya tidak signifikan.
2. Menurut Penelitian Mulyo dan Mutmainah yang berjudul faktor- faktor yang
mempengaruhi profit distribution manageent (PDM) pada perbankan Syariah di
Indonesia (2012:199) menyatakan kecukupan modal, proporsi pembiayaan non
investasi dan penyisihan penghapusan aktiva produktif secara parsial
berpengaruh positif tehadap profit distrubution management. Efektivitas dana
pihak ketiga dan proporsi dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh negatif
terhadap profit distribution management. Risiko pembiayaan, pertumbuhan
produk domestik bruto dan umur bank secara parsial tidak berpengaruh
terhadap profit ditribution management.
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3. Menurut Penelitian Vustany (2006:117) dengan penelitian yang berjudul
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Bagi Hasil Nasabah. Penelitian
tersebut bertujuan untuk meneliti pengaruh pendapatan bank, jumlah dana
pihak ketiga, deposite rate 12 bulan, BI rate dan FDR terhadap pemberian bagi
hasil nasabah. Hasil penelitian adalah pemberian bagi hasil nasabah secara
signifikan hanya dipegaruhi oleh variabel pendapatan, BI rate dan FDR,
sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi signifikan secara statistik adalah
jumlah dana pihak ketiga dan deposito rate 12 bulan.
4. Menurut Penelitian Azmy (2009:132) dengan penelitiannya yang berjudul
Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan
Mudharabah Pada Bank Umum Syariah. Tujuannya untuk meneliti pengaruh
FDR, NPF, CAR, tingkat inflasi, suku bunga dan pertumbuhan ekonomi
terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. Hasil penelitian adalah
variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan. Sedangkan
variabel independen secara parsial hanya CAR, inflasi dan suku bunga yang
berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan
mudharabah.
5. Menurut Penelitian Farook et al. (2009:245) dalam penelitiannya yang berjudul
Profit Distribution Management By Islamic Banks: An Empirical Investigation.
Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti apakah bank dalam sampelnya
melakukan profit distribution management dan pengaruh Religiousty,
Familiarity with Islamic banking, financial development, concentration market
GDP, LA/TA, Deposit, Reserve, dan Bank-Age terhadap extent of Profit
Distribution Management. Hasil penelitian adalah variabel religiousity,
financial development, LA/TA, dan reserve berpengaruh secara positif terhadap
extent of Profit Distribution Management, sedangkan familiarity with Islamic
banking, concentration market, deposit dan bank-age berpengaruh secara
negatif terhadap extent of Profit Distribution Management.
6. Menurut Penelitian Gagat (2012:126) dalam penelitiannya yang berjudul
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Profit Distribution Management Atas
Simpanan Deposan Pada Bank Syariah. Penelitian tersebut bertujuan untuk
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meneliti pengaruh Kecukupan Modal, PPNI (Proposi Pembiayaan Non
Investasi), PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), EDPK
(Efektivitas Dana Pihak Ketiga), PDPK (Proporsi Dana Pihak Ketiga), RP
(Rasio Pembiayaan), PPDB (Pertumbuhan Produk Domestik Bruto), UB
(Umur Bank) terhadap Profit Distribution Management. Hasil penelitiannya
adalah KM, PPNI, dan variabel PPAP secara parsial berpengaruh positif
terhadap Profit Distribution Management. Sedangkan variabel EDPK dan
PDPK secara parsial berpengaruh negatif terhadap Profit Distribution
Management. Dan variabel RP, PPDB, UB secara parsial tidak berpengaruh
terhadapa Profit Distribution Management.
7. Menurut Penelitian Sundararajan (2005:113) berjudul “analisis faktor- faktor
yang mempengaruhi profit distribution management”tentang profit distribution
management. Penelitian ini pun tidak menggunakan seluruh variabel menurut
dari penelitian Farook dkk. (2009:187). Hal ini dilakukan karena adanya
keterbatasan data yang harus disesuaikan dengan periode triwulan dan datadata yang tidak didapatkan.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu
No
1

2

Peneliti, Tahun, Judul

Metode
Penelitian
Penelitian
Nasrah -Regresi
Mawardi (2005) berjudul Berganda
Faktor-faktor
yang Jenis :
Mempengaruhi
-kuantitatif
Penetapan Return Bagi
Hasil
Deposito
Mudharabah Muthlaqah
Menurut
penelitian -Purposive
Mulyo dan Mutmainah Samling
(2012) berjudul faktor- Jenis :
faktor
yang -kuantitatif
mempengaruhi
profit
distribution management
pada perbankan syariah
di
indonesia
(2008-

Hasil Penelitian
-semua variabel independen
(tingkat bunga deposito,
FDR, NPF, effective rate
pendapatan
bank)
berpengaruh
signifikan
terhadap return bagi hasil
deposito mudharabah.
- kecukupan modal, proporsi
pembiayaan non investasi
dan penyisihan penghapusan
aktiva
produktif
berpengaruh positif
- Efektivitas dana pihak
ketiga dan proporsi dana
pihak ketiga berpengaruh
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2011).

3

Rovi Octaviano Vustany
(2006)
Faktor-faktor
Yang
Mempengaruhi
Pemberian Bagi Hasil
Nasabah

-Regresi
Berganda
Jenis :
-kuantitatif

4

M. Showwan Azmy
(2009) Analisis Faktorfaktor
Yang
Mempengaruhi Tingkat
Bagi Hasil Simpanan
Mudharabah Pada bank
Umum
Syariah
di
Indonesia
Sayd. Farook, M. Kabir
Hassan, dan Gregory
Clinch (2009) Profit
Distribution
Management By Islamic
Banks: An Empirical
Investigation
Gagat Panggah Mulyo
dan Hj. Siti Mutmainah
(2011)
Faktor-faktor
Yang
Mempengaruhi
Profit
Distribution
Management
Atas
Simpanan Deposan Pada
Bank
Syariah
Di
Indonesia

-Regresi
berganda
Jenis :
-kuantitatif

5

6

negatif
Risiko
pembiayaan,
pertumbuhan
produk
domestik bruto dan umur
bank tidak berpengaruh.
-pemberian
bagi
hasil
nasabah hanya dipengaruhi
oleh pendapatan bank, BI
rate dan FDR berpengaruh
signifikan.
-Variabel
Deposit
dan
deposito rate 12 bulan tidak
mempengaruhi pemberian
bagi hasil nasabah secara
signifikan
-variabel independen (FDR,
NPF, CAR, tingkat inflasi,
suku bunga pertumbuhan
ekonomi)
berpengaruh
signifikan terhadap tingkat
bagi
hasil
simpanan
mudharabah.

-Regresi
Berganda
Jenis :
-kuantitatif

-religiousity,
financial
development, LA/TA, dan
reserve berpengaruh secara
positif terhadap extent of
profit
distribution
management

-Regresi
Berganda
Jenis :
-kuantitatif

-kecukupan modal, proporsi
pembiayaan non investasi,
dan penyisihan penghapusan
aktiva
produktif
berpengaruh positif terhadap
Profit
Distribution
Managaement
-efektivitas dana pihak
ketiga, proporsi dana pihak
ketiga berpengaruh negative
terhadap profit ditribution
management
-risiko
pembiayaan,
pertumbuhan
produk
domestik bruto dan umur
bank tidak berpengaruh
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terhadap profit distribution
management
Sumber : data diolah

2.3

Kerangka Pemikiran
Variabel Independen

Variabel Dependen

Kecukupan Modal (X1)

Efektivitas Dana Pihak
Ketiga (X2)
Risiko Pembiayaan (X3)

Profit Distribution
Management

PPAP (X4)

Gambar. 2.1.
Model Penelitian

2.4
2.4.1

Hipotesis Penelitian
Pengaruh

Kecukupan

Modal

terhadap

Profit

Distribution

Management
Kecukupan Modal (KM) menggambarkan kemampuan bank dalam
mempertahankan modal yang mencukupi untuk menutupi risiko kerugian yang
mungkin timbul dari penanaman dana dalam aset-aset produktif yang
mengandung risiko, serta untuk pembiayaan dalam aset tetap dan investasi.
Kecukupan Modal diukur dengan rasio CAR (Capital Adequacy Ratio). CAR
yang tinggi membuat bank mampu meredam risiko-risiko yang muncul. Sehingga
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manajer bank lebih berani melakukan PDM yang mengacu pada suku bunga
dikarenakan bank sedang dalam kondisi yang aman. Sehingga berdasarkan uraian
tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1: Kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profit distribution
management pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2012-2014.
2.4.2

Pengaruh Efektivitas Dana Pihak Ketiga terhadap Profit Distribution
Management
Efektivitas Penyaluran Dana Pihak Ketiga (EDPK) menunjukkan

seberapa jauh kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan yang bersumber
dari dana deposan. EDPK dapat diukur dengan rasio FDR (Financing to Deposit
Ratio). Tingkat bagi hasil (profit distribution) yang akan diterima deposan akan
sangat bergantung pada jumlah dana yang disalurkan (tercermin dalam FDR),
karena makin produktif dana yang dititipkan disalurkan dalam pembiayaan maka
ada kemungkinan bagi hasil yang diterima lebih besar. Apabila EDPK yang
diukur dengan rasio FDR semakin tinggi, maka bagi hasil akan semakin tinggi
juga. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis
sebagai berikut :
H2: Efektivitas dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profit
distribution management pada Perbankan Syariah di Indonesia periode
2012-2014.
2.4.3

Pengaruh

Risiko

Pembiayaan

terhadap

Profit

Distribution

Management
Tingkat bagi hasil (profit distribution) yang akan diterima nasabah
akan sangat bergantung pada jumlah dana yang disalurkan dan seberapa baik
kualitas pembiayaan yang diberikan bank, karena hal ini akan mempengaruhi
perolehan laba dari penggunaan dana nasabah, hal ini bisa diindikasikan
melalui

tingkat Resiko Pembiayaan (RP)

yang diukur dengan

rasio NPF.

Semakin baik kualitas pembiayaan yang disalurkan bank, makin kecil tingkat
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NPF. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan tingkat NPF-nya. Bila NPF
bank cukup tinggi maka kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan
menjadi menurun dan akibatnya bagi hasil yang diberikan menjadi lebih kecil.
Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai
berikut:
H3: Risiko pembiayaan berpengaruh negatif terhadap profit distribution
management pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2012-2014.

2.4.4

Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
terhadap Profit Distribution Management

Menurut Bank Indonesia melalui PBI No 5/9/2003 tentang PPAP bagi
bank syariah menetapkan bahwa bank syariah wajib membentuk PPAP untuk
menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana. Walaupun
besarnya penyisihan dalam batasan persentase tertentu ditentukan oleh Bank
Indonesia, namun pihak manajemen bank masih diberikan keleluasaan untuk
menentukan kualitas aset berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PBI tersebut
serta membentuk cadangan PPAP melebihi cadangan yang wajib dibentuk.
Konsekuensinya, PPAP ini mendorong bank untuk lebih berani dalam mengambil
risiko dalam melakukan pembiayaan karena tahu bahwa PD ke nasabah
terlindungi. Menurut Farook et al (2009 :211) Terdapat kemungkinan bahwa bank
syariah lebih nyaman melakukan PDM jika terdapat cadangan tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: PPAP berpengaruh negatif terhadap profit distribution management pada
Perbankan Syariah di Indonesia periode 2012-2014.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data

sekunder dan jenis data regresi yang digunakan adalah data panel (pooled data),
yaitu gabungan antara data runtut waktu (time series) dari tahun 2012-2014
dengan data cross section. Sumber data diperoleh melalui website Bank Indonesia
atau pada website masing – masing bank syariah tersebut.

3.2

Populasi dan Sampel
Populasi adalah suatu himpunan unit (biasanya orang, obyek, transaksi atau

kejadian) di mana kita tertarik untuk mempelajarinya (Kuncoro, 2004). Populasi
yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang
terdaftar dalam Bank Indonesia sejumlah 11 bank.
Tabel 3.1
Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia
Bank Syariah
PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia
PT Bank Syariah Mandiri
PT. Bank Syariah Mega Indonesia
PT Bank Syariah BRI
PT Bank Syariah Bukopin
PT BCA Syariah
PT Bank Panin Syariah
PT Bank Jabar dan Banten Syariah
PT Bank Victoria Syariah
PT Maybank Indonesia Syariah
PT Bank Syariah BNI
Sumber : data diolah.

Tahun Berdiri
1991
1999
2004
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2010
2010

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa sampel dari keseluruhan
jumlah bank umum syariah tersebut. Pemilihan sampel menggunakan metode
purposive sampling berdasarkan beberapa kriteria yaitu:
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a. Perusahaan dalam satu sektor industri yaitu sektor perbankan dan jenis bank
yang digunakan adalah Bank Umum Syariah.
b. Bank Umum Syariah menerbitkan laporan keuangan tahunan dengan periode
tahun 2012-2014.
c. Memiliki data yang dibutuhkan yaitu CAR, NPF, FDR, PPAP dan Profit
Distribution Management (PDM).

Berdasarkan kriteria di atas daftar Bank Umum Syariah sejumlah 11 bank
umum syariah ( 33 observasi ) yang terdiri dari:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BRI Syariah
PT. Bank Syariah Mega Indonesia
PT. Bank Jabar Banten
PT. Bank Syariah Bukopin
PT. Bank BCA Syariah
PT. Bank BNI Syariah
PT. Bank Muamalat Indonesia
PT. Bank Panin Syariah
PT. Bank Victoria
PT. Bank Maybank Syariah

3.3
3.2.1

Metode Pengumpulan Data
Data yang dihimpun
Data yang dihimpun dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang

diperoleh melalui website Bank Indonesia, Laporan Keuangan Tahunan 20122014 masing-masing bank syariah, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah
(Otoritas Jasa Keuangan) dan Statistik Perbankan Syariah (Bank Indonesia).

3.2.2

Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder

sehingga metode pengumpulan data menggunakan cara non participant
observation. Cara yang dilakukan adalah mencatat seluruh data yang diperlukan
dalam penelitian ini sesuai yang tercantum di Laporan Keuangan Tahunan
masing-masing Bank Umum Syariah.
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3.4

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian
Untuk menguji hipotesis yang di ajukan, dalam penelitian ini terlebih dahulu

setiap variabel didefinisikan dan kemudian dijabarkan melalui operasionalisasi
variabel. Hal ini dilakukan agar setiap variabel dan indikator penilaian dapat
diketahui skala pengukurannya. Berikut adalah penjelasan rinci operasional
variabel yaitu :

3.4.1

Profit Distribution Management
Profit Distribution Management (PDM) merupakan aktivitas yang

dilakukan manajer dalam mengelola pendistribusian laba untuk memenuhi
kewajiban bagi hasil bank syari’ah kepada nasabahnya. Profit Distribution diatur
berdasarkan produk yang menjadi pilihan deposan terhadap bank, serta
persetujuan

nisbahnya.

Menurut

Iqbal

dan

Mirakhor

(2007)

―Laba

didistribusikan antara deposan dan bank berdasarkan rasio yang telah ditentukan
sebelumnya.
Menurut Sundararajan (2005) dalam Farook dkk., (2009) Bank Syari’ah
melakukan PDM berdasarkan hubungan yang kuat antara suku bunga pasar dan
distribusi bagi hasil deposannya dalam sampel penelitiannya‖. Untuk menghitung
PDM yang mengacu pada suku bunga dapat digunakan Asset Spread. Asset
Spread adalah Absolute Spread antara Return On Asset (ROA) dan average
Return On Investment Account Holder (ROIAH) yang merupakan rata-rata return
bagi hasil bagi nasabah.

3.4.2

Kecukupan Modal
Kecukupan Modal menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan

dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko
kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Untuk melihat kecukupan
modal dalam suatu bank dapat menggunakan rasio CAR atau Capital Adequacy
Ratio. Menurut Harahap (1997:307) “Rasio CAR ini menunjukkan kecukupan
modal yang ditetapkan lembaga pengatur yang khusus berlaku bagi industriindustri yang berada dibawah pengawasan pemerintah, misalnya Bank dan
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Asuransi. Rasio ini dimaksudkan untuk menilai keamanan dan kesehatan
perusahaan dari sisi modal pemiliknya. menurut Achmad dan Kusuno (2003)
Semakin besar rasio CAR akan semakin baik posisi modal.

3.4.2

Efektivitas Dana Pihak Ketiga
Efektivitas Dana Pihak Ketiga atau disebut juga Effectiveness of

Depositors Funds merupakan cerminan dari fungsi intermediasi bank, yaitu dalam
menyalurkan dana pihak ketiga kepembiayaan. Semakin tinggi rasio ini semakin
baik tingkat kesehatan bank, karena pembiayaan yang disalurkan bank lancar,
sehingga pendapatan bank semakin meningkat. Menurut Antonio (2001: 170)
Dalam perbankan syari’ah lebih dikenal istilah pembiayaan (Financing) bukan
kredit (Loan). Pembiayaan (Financing) merupakan penyaluran dana kepada pihak
ketiga, bukan bank dan bukan Bank Indonesia yang dikeluarkan dalam bentuk
produk bank.

3.4.3

Risiko Pembiayaan
Menurut Rifai (2009:798) ―Risiko Pembiayaan adalah risiko yang

terjadi akibat kegagalan pihak lawan (Counter Party) memenuhi kewajiban‖.
Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank
seperti pembiayaan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan dana
pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam banking book maupun trading book.
Risiko Pembiayaan dapat diukur dengan rasio Non Perfoming Financial (NPF).
Non Performing Financing (NPF) merupakan versi non performing loan (NPL)
bagi bank syariah. NPF merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank
dalam menjaga resiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur yang mungkin
akan terjadi. Menurut Komang (2004:111), NPL merupakan rasio untuk
mengukur kemampuan bank dalam menjaga risiko kegagalan pengembalian kredit
oleh debitur. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan
bank syariah yang semakin buruk.
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3.4.3.1

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktiv
PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase

tertentu dari baki debet berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif
sebagaimana ditetapkan dalam PBI (Bank Indonesia, 2003). Menurut Azwir
(2008:107) Pembentukan PPAP merupakan salah satu upaya untuk membentuk
cadangan dari kemungkinan tidak tertagihnya penempatan dana/kredit guna
meminimalisir terjadinya kerugian dimasa datang, sehingga PPAP merupakan
beban bagi bank.

Tabel 3.2
Ikhtisar Operasional Variabel
Variabel
Pengukuran
Profit Distribution
Management
Asset Spread = (ROA–Average ROIAH)
(Y)

Skala
Rasio

Average ROIAH
total pendapatan yang harus dibagi
saldo rata rata instrumen bagi hasil deposan
Capital Adequacy
Ratio
(X1)
Financing Deposit
Ratio
(X2)
Non Performing
Finance
(X3)

Modal Bank
Total ATMR

Rasio

Total pembiayaan
Total Dana Pihak Ketiga

Rasio

Total pembiayaan bermasalah

Rasio

CAR

Total Pembiayaan

(X)
Peyisihan
Penghapusan
Aktiva Produktif
(X4)
Sumber : data diolah

PPAP yang telah dibentuk
PPAP yang wajib dibentuk
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Rasio

3.5

Penelitian Terdahulu
Analisis regresi digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel.

Hubungan tersebut dapat dilihat dalam bentuk persamaan model yang
menhubungkan variabel terikat Y dengan satu atau lebih variabel bebas X. Selain
itu persamaan model ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat secara parsial maupun secara bersama- sama. Persamaan
model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
InPDMi,t = α + β1CARit + β2FDRit + β3NPFit + β4PPAPit + e
Keterangan :
α
β1 – β5
PDM
CAR
FDR
NPF
PPAP
3.6

= Konstanta
= Koefiensi regresi
= Profit Distribution Management
= Kecukupan Modal (dalam logaritma natural)
= Efektivitas Dana Pihak Ketiga
= Risiko Pembiayaan
= Penyisihan Penghapusan Aktiva Tetap

Metode Analisis Data

3.6.1 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik
3.6.1.1

Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali (2005) uji ini bertujuan menguji apakah pada model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi
yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi kolerasi. Menurut
Gujarati (2006:166) beberapa cara untuk mendeteksi keberadaan Multikolinearitas
dalam model regresi Ordinary Least Square / OLS yaitu:
a. Mendeteksi nilai koefisien determinasi (R2) dan nilai thitung. Jika R2 tinggi
(>0,8), maka dicurigai adanya masalah multikolienaritas.
b. Melakukan uji kolerasi derajat nol. Apabila koefisien korelasinya tinggi (>0,8)
maka dicurigai adanya masalah multikolinearitas.
c. Mendeteksi tolerance value atau variance inflation factor (VIF). Sebagai dasar
acuannya dapat disimpulkan :
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i.

Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan
bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model
regresi.

ii.

Jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan
bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Apabila terjadi multikolinearitas menurut Yana Rohmana (2010:149)
disarankan untuk melakukan cara sebagai berikut :
a. Tanpa ada perbaikan
b. Dengan perbaikan: adanya informasi sebelumnya (informasi appriori),
menghilangkan salah satu variabel independen, menggabungkan data CrossSection dan Data Time Series, Transformasi variabel, dan Penambahan data.

3.6.1.2 Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau
tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati
normal. Pengujian normalitas ini dapat dilakukan melalui analisis grafik dan
analisis statistik (Ghozali, 2005).
a. Analisis Grafik
Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan
melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan
distribusi yang mendekati normal. Metode lain yang dapat digunakan adalah
dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi
kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis
normal probability plot adalah sebagai berikut:
i. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi
memenuhi asumsi normalitas.
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ii. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah
garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model
regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Analisis Statistik
Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan pula melalui analisis
statistik yang salah satunya dapat dilihat melalui uji Jarque-Berra. Data
terdistribusi normal jika memenuhi salah satu diantara dua kriteria berikut ini:
i. Jika nilai JB < X2 tabel, maka residualnya terdistribusi normal
ii. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka data terdistribusi normal

3.6.1.3

Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedastisitas
atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu asumsi pada metode regresi
adalah bahwa error memiliki keragaman yang sama pada setiap sampel, dan
asumsi ini disebut homoskedastisitas. Jika keragaman residual atau error bersifat
konstan maka data ini bersifat heteroskedastisitas. Menurut (Agus Widarjono,
2005:147) untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas beberapa cara yang dapat
digunakan yaitu:
a. Metode grafik dengan kriteria sebagai berikut :
i. Jika grafik mengikuti pola tertentu misalnya linear, kuadratik, atau
hubungan lain berarti pada model tersebut terjadi heteroskedastisitas.
ii. Jika pada grafik plot tidak mengikuti pola atau aturan tertentu maka pada
model tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.
b. Uji Park, yakni menggunakan grafik yang menggambarkan keterkaitan nilainilai variabel bebas dengan nilai-nilai taksiran variabel penggangu yang
dikuadratkan.
c. Uji Glejser, yakni dengan cara meregresi nilai taksiran absolut variabel
penggangu terhadap variabel X.
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d. Uji White, yakni pengujian dengan cara meregresi residual kuadrat dengan
variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Ini
dilakukan dengan membandingkan χ2hitung > χ2tabel.

Pengujian hipotesis dalam uji heteroskedatisitas yaitu :
Ho = tidak ada heteroskedastisitas
Ha = ada heteroskedastisitas
Jika p-value Obs*R-squared ≤ α, maka Ho ditolak.

3.6.1.4

Uji autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model

regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan
kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada
problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi.
Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik melalui uji DurbinWatson (DW test) (Ghozali, 2005).
Menurut Ghozali (2005) dapat dilakukan uji statistik melalui uji DurbinWatson (DW test) dengan kriteria pengambilan keputusan menurut sebagai
berikut :
< 1,0 = ada autokorelasi
1,0 – 1,54 = tanpa kesimpulan
1,55 – 2,46 = tidak ada autokorelasi
2,47 – 2,90 = tanpa kesimpulan
> 2,91 = ada autokorelasi

Pengujian hipotesis dalam uji autokolerasi yaitu :
Ho = tidak terdapat autokorelasi
Ha = terdapat autokorelasi
Jika p-value Obs*R-squared ≤ α=5%, maka Ho ditolak berarti tidak ada
autokorelasi.
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3.7

Analisis Regresi
Nilai koefisien regresi disini sangat menentukan sebagai dasar analisis. Jika

koefisien b bernilai positif (+) maka dapat dikatakan terjadi pengaruh searah
antara variabel independen dengan variabel dependen, setiap kenaikan nilai
variabel independen akan mengakibatkan kenaikan variabel dependen. Demikian
pula sebaliknya, bila koefisien nilai b bernilai negatif (-), hal ini menunjukkan
adanya pengaruh negatif dimana kenaikan nilai variabel independen akan
mengakibatkan penurunan nilai variabel dependen. Dalam pemilihan teknik
estimasi model regresi data panel ada 3 teknik yang dapat digunakan, yaitu:
a. Model dengan metode OLS (Common Effect)
b. Model Fixed Effect
c. Model Random Effect
Langkah pertama yang dilakukan adalah uji-F ini digunakan untuk memilih
metode OLS tanpa variabel dummy atau fixed effect. Kedua, uji langrange
multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara OLS tanpa variabel dummy atau
random effect. Ketiga, untuk memilih antara fixed effect atau random effect dapat
menggunakan uji yang dikemukakan oleh Hausman yaitu Hausmant Test.
Beberapa ketentuan statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi Chi-square
statistic dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen yaitu:
a. Jika nilai statistic Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang
tepat adalah model fixed effect.
b. Jika nilai statistic Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang
tepat adalah model random effect.

3.8

Pengujian Hipotesis
Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur

dari goodness of fit nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai
statistik t, nilai statistik F, dan nilai koefisien determinansi (R2). Perhitungan
statistik disebut signifikan secara statistik, apabila uji nilai statistiknya berada
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dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya, disebut tidak
signifikan bila uji nilai statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima.

3.8.1 Uji Parsial (Uji t)
Uji t merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel penduga atau
variabel bebas. Uji t dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai hasil uji
(t-statistik) pada hasil regresi dengan t-tabel. Jika nilai t-stat > t-tabel, maka Ho
ditolak dan menerima Ha. Selain itu pengujian hipotesis dapat juga dilakukan
dengan membandingkan α dengan nilai p value. Jika nilai p value ≤ α maka Ho
ditolak dan menerima
Hipotesis yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut :
Ho : Variabel independen secara parsial berpengaruh negatif terhadap
variabel dependen.
Ha : Variabel independen secara parsial berpengaruh positif terhadap
variabel dependen

3.8.2 Uji Simultan (Uji F)
Uji nilai F digunakan untuk menguji apakaj variable independen (X1, X2,
X3, X4, X5, X6, X7, X 8) berpengaruh positif terhadap variabel dependen (Y). Jika
Sig F < α 5%, maka terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen
terhadap variabel dependen.
Ho: Variabel independen secara bersama- sama berpenagruh negatif terhadap
variabel dependen
Ha: Variabel independen secara bersama- sama berpenagruh positif terhadap
variabel dependen
3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini
mengukur kebaikan sesuai (goodness of fit) dari persamaan regresi yaitu seberapa
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besar proporsi variasi variable dependen dijelaskan oleh semua variable
independen. Nilai koefisien determinansi adalah antara 0 dan 1 (Ghozali, 2005).
Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti semakin baik variabel–variabel
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan jika nilai R2 sama dengan 0
berarti variable dependen tidak dapat dijelaskan sama sekali oleh variable
independennya.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
a.

Bank Syariah Mandiri
Salah satu bank konvensional yang terkena dampak krisis ini adalah PT

Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai
(YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Untuk mengatasi
masalah ini, BSB berusaha untuk mengupayakan merger untuk mendapatkan
investor asing.
Diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 menjadi titik dimana Bank
Mandiri mulai membentuk layanan perbankan syariah. Setelah proses merger,
Bank Mandiri membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah untuk
membuat layanan transaksi syariah (dual banking system). UU ini juga
menjadi landasan Tim Pengembang Perbankan Syariah untuk mengubah PT
Bank Susila Bakti menjadi bank syariah. Tim ini mempersiapkan segalanya,
mulai dari system dan infrastruktur. Dan seperti yang tercantum dalam Akta
Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999, bank ini berubah
nama dan menjadi PT Bank Syariah Mandiri.
PT. Bank Syariah Mandiri atau lebih sering disebut BSM berdiri pada
tanggal 25 Oktober 1999 dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Nopember
1999. PT Bank Syariah Mandiri saat ini hadir, tampil dan tumbuh sebagai
bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani,
yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan
nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah
Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama
membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

b. Bank BRI Syariah
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Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,
terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan
izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya
o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT.
Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah
merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional,
kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah
Islam.
Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar
berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi
aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus
pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi
bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan
perbankan.
Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi
dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan
jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor
Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada
kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan
prinsip Syariah.

c.

Bank Syariah Mega Indonesia
Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang

didirikan pada 14 Juli 1990 tersebut diakuisisi CT Corpora dahulu bernama
Para Group melalui PT Para Global Investindo dan PT Para Rekan Investama
pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi
bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan
tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi
menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004.
Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai
upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum
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syariah. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, bank ini berganti
nama menjadi PT Bank Mega Syariah. Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega
Syariah telah menjadi bank devisa.

d. Bank Syariah Bukopin
Bank Syariah Bukopin dimulai dari sebuah bank umum, PT Bank
Persyarikatan Indonesia yang diakuisisi oleh PT Bank Bukopin Tbk untuk
dikembangkan menjadi bank Syariah. Bank Syariah Bukopin mulai
beroperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah
setelah memperoleh izin operasi Syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 27
Oktober 2008 dan pada tanggal 11 Desember 2008 telah diresmikan oleh
Wakil Presiden Republik Indonesia.
Komitmen penuh dari PT Bank Bukopin Tbk sebagai pemegang
saham mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka
untuk menjadikan PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank syariah dengan
pelayanan terbaik dan pada tanggal 10 Juli 2009 melalui Surat Persetujuan
Bank Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan Hak dan
Kewajiban Usaha Syariah-nya kedalam PT Bank Syariah Bukopin.

e.

Bank BNI Syariah
Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem

perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil,
transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap
sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang
No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha
Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang,
Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus
berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.
Berdasarkan

Keputusan

Gubernur

Bank

Indonesia

Nomor

12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha
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kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun
2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin
off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010
dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS).
Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal
berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19
tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21
tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah
terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran
terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.
Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di
Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang
1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan
operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap
aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai
oleh KH.Ma’ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian
dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

f. Bank Mualamat Indonesia
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani
1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27
Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen
Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha
Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat,
terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada
saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara
silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan
komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp
106 miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan,
Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa.
Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah
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pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk
yang terus dikembangkan.
g. Bank Jabar dan banten
Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit
Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan
jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional
Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat

dan

Banten

Tbk.

berpandangan

bahwa

untuk

mempercepat

pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang
menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah
menjadi Bank Umum Syariah. Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan bank bjb syariah
berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi
dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.
h. Bank Panin Syariah
Panin Bank merupakan salah satu bank komersial utama di Indonesia.
Didirikan pada tahun 1971 hasil merger dari Bank Kemakmuran, Bank
Industri Jaya, dan Bank Industri Dagang Indonesia. Panin Bank
mencatatkan sahamnya di Bursa

Efek

Jakartatahun 1982 yang

menjadikannya sebagai bank pertama yang diperdagangkan secara terbuka
di bursa. Per Juni 2009, Panin Bank tercatat sebagai bank ke-7 terbesar di
Indonesia dari segi total aset Rp.71,2 triliun, dengan permodalan mencapai
Rp. 9,8 triliun dan CAR 23,9%. Panin Bank memiliki jaringan usaha lebih
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dari 450 di berbagai kota besar di Indonesia dan lebih dari 18.500 ATM
ALTO dan jaringan ATM Bersama, Internet Banking, Mobile Banking,
Phone

Banking,

dan

Call

Centre

serta kartu

debit bekerja

sama

denganMasterCard, Cirrus, Maestro yang diakses secara internasional.
i. Bank Victoria Syariah
PT. Bank Victoria Syariah (d/h. PT. Bank Swaguna) didirikan di
kota Cirebon pada tahun 1966 dan mulai beroperasi tanggal 7 Januari 1967.
Akuisisi saham PT. Bank Swaguna sebesar 99,80% oleh PT. Bank Victoria
International Tbk telah disetujui oleh Bank Indonesia pada tanggal 3
Agustus 2007. September 2007 Bank telah meningkatkan modal disetor
menjadi Rp 90 milyar dan pada Maret 2008 modal disetor Bank meningkat
menjadi Rp 110 milyar. PT. Bank Victoria Syariah telah mendapatkan Izin
Operasional sebagai Bank Syariah bedasarkan SK Gubernur Bank Indonesia
No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010. 1 April 2010
beroperasi secara penuh Sebagai Bank Umum Syariah (BUS).
j. Bank BCA Syariah
Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam
beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi
syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan
layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni
2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi,
.PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama
Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA
Syariah. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat
Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris
Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan
kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank
BCA Syariah.
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Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman
Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02
tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan
1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar
99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki
oleh PT BCA Finance. Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank
konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank
Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010
tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5
April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.
k. Bank Maybank Indonesia Syariah
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank Indonesia” atau
“Bank”) adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang
merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank), salah
satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, PT
Bank Maybank Indonesia Tbk bernama PT Bank Internasional Indonesia
(BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan ijin sebagai bank
devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di
bursa efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah mergermenjadi Bursa Efek
Indonesia) pada 1989.
Maybank Indonesia merupakan salah satu bank terbesar di
Indonesia yang terkoneksi dengan jaringan regional maupun internasional
Grup Maybank. Per 31 Desember 2014 Maybank Indonesia memiliki 455
cabang termasuk cabang Syariah dan kantor fungsional mikro yang tersebar
di Indonesia serta dua cabang luar negeri (Mauritius dan Mumbai, India), 13
Mobil Kas Keliling dan 1.530 ATM termasuk CDM (Cash Deposit
Machine) yang terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM tergabung dalam
jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS dan terhubung
dengan 3.500 ATM Maybank di Singapura dan Malaysia melalui jaringan
MEPS.
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4.2 Analisis Hasil Penelitian
4.2.1

Analisis Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang nilai minimum,

nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standart deviasi untuk data yang
digunakan dalam penelitian ini. Tabel hasil pengujian data analisis deskriptif
ini mendeskripsikan variabel yang terdiri dari Pembiayaan Murabahah
sebagai variabel dependen, sedangkan Total Dana Pihak Ketiga, Capital
Adequacy Ratio, Non Performing Finance dan Margin Murabahah sebagai
variabel

independen.

Berdasarkan

hasil

pengolahan

data

dengan

menggunakan Eviews 7.0 diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut :

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

PDM
7.133030
7.320000
8.580000
4.490000
0.962297
-1.266256
4.369448

CAR
20.70788
17.27000
59.41000
11.10000
10.89322
2.143949
7.580013

FDR
97.73515
93.37000
197.7000
73.77000
23.02312
3.106432
13.07668

NPF
3.080303
2.960000
7.100000
0.100000
1.890774
0.350985
2.508531

PPAP
7.457576
6.980000
12.67000
4.760000
1.962809
0.956431
3.203265

Jarque-Bera
Probability

11.39739 54.12357
0.003350 0.000000

192.6914
0.000000

1.009667
0.603606

5.087991
0.078552

Sum
235.3900 683.3600
Sum Sq. Dev. 29.63250 3797.192

3225.260
16962.05

101.6500
114.4009

246.1000
123.2838

33

33

33

Observations

33

33

Sumber : data diolah.
Berdasarkan hasil tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa total keseluruhan
observasi yang diolah oleh penulis adalah sebanyak 33 observasi yang terdiri dari
11 bank umum syariah dan waktu penelitian dari tahun 2012 hingga tahun 2014.
Uraian statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian dengan dasar penjelasan
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mengacu pada teori peran setiap angka pada hasil uji statistik deskriptif yang
dijelaskan oleh Winarno (2011) sebagai berikut :
a.

Mean, adalah rata-rata dari beberapa angka yang diperoleh dengan cara
menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan banyaknya data. Dari
tabel 4.1 diatas mean Profit Distribution Management (PDM), artinya bahwa
rata-rata pembagian keuntungan kepada nasabah bank umum syariah
meningkat sebesar 71.33%. Mean Capital Adequacy (CAR) , artinya bahwa
rata-rata CAR bank umum syariah sebesar 207.07% sudah mencapai
ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang mensyaratkan minimum CAR
sebesar 8%. Mean Financing Deposit Ratio (FDR), artinya rata-rata
penyaluran dana pihak ketiga bank umum syariah sebesar 97.73% sudah
mencapai ketentuan Bank Indonesia yang mensyaratkan (85% -110%) dapat
dikatakan bank dapat menjalankan fungsi intermediary (perantara) dengan
baik. Mean Non Performing Finance (NPF), artinya rata-rata pembiayaan
bermasalah sebesar 30.80% yang sudah terlalu meninggi dimana dapat
dikatakan semakin besar rasio ini menunjukkan pembiayaan bank syariah
semakin buruk. Mean PPAP mengartikan kinerja bank yang buruk, karena
rata-rata cadangan umum bank umum syariah sebesar 74.57% dimana
menunjukan besarnya dana/kredit yang tidak tertagih dari para kreditur

b.

Median, adalah nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah dari data yang
diurutkan dari terkecil hingga yang terbesar. Dari tabel 4.1 diatas median
PDM adalah 7.30000. Untuk variabel independen median CAR adalah
17.27000, median FDR adalah 93.37000, median NPF adalah 2.960000 dan
median PPAP adalah 6.980000.

c.

Maximum, adalah nilai angka terbesar dari kumpulan data. Dari tabel 4.1
diatas nilai terbesar PDM adalah 8.580000 atau sebesar 8.58% yang
merupakan pembagian keuntungan kepada nasabah Bank Syariah Mega
Indonesia periode 2013. Nilai terbesar CAR adalah 59.41000 atau sebesar
59.41% yang dimiliki Maybank Syariah periode 2013. Nilai terbesar FDR
adalah 197.7000 atau sebesar 197.70% yang merupakan dana pihak ketiga
nasabah terbesar yang dimiliki Bank Maybank Syariah periode 2012. Nilai
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terbesar NPF adalah 7.100000 atau sebesar 7.10% yang merupakan kredit
bermasalah terbesar yang dimiliki Bank Victoria Syariah periode 2014. Nilai
terbesar PPAP adalah 12.67000 atau sebesar 12.67%

yang merupakan

cadangan umum Bank Syariah Mandiri periode September 2013.
d.

Minimum, adalah nilai angka terendah dari kumpulan data. Dari tabel 4.1
diatas nilai terendah PDM adalah 4.490000 atau sebesar 4.49% yang
merupakan pembagian keuntungan Bank Maybank Syariah periode 2012.
Nilai terendah CAR adalah 11.10000 atau sebesar 11.10% yang dimiliki Bank
Syariah Bukopin periode 2013. Nilai terendah FDR adalah 73.770000 atau
sebesar 73.77% dana pihak ketiga bank Victoria Syariah periode 2012. Nilai
terendah NPF adalah 0.100000 atau sebesar 0.10% yang merupakan kredit
bermasalah Bank BCA Syariah periode 2013. Nilai terendah PPAP adalah
4.760000 atau sebesar 4.76% yang merupakan cadangan umum Bank BCA
Syariah periode 2013.

e.

Standard Deviation, adalah ukuran penyebaran data masing-masing variabel.
Dari tabel 4.1 Mengindikasikan bahwa sebagian besar data Car Adequacy
Ratio (CAR) sebesar 10.89322, memiliki partisipasi yang cukup besar dalam
Pembagian keuntungan dalam Bank Umum Syariah di Indonesia. Data
Financing Deposit Ratio (FDR) sebesar 23.023312 diartikan, memiliki
partisipasi yang cukup besar dalam Pembagian keuntungan dalam Bank
Umum Syariah di Indonesia. Data Non Performing Finance (NPF) sebesar
1.890774 diartikan, tidak memiliki partisipasi yang cukup besar dalam
Pembagian keuntungan dalam Bank Umum Syariah di Indonesia. Data
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebesar 1.962809 diartikan, tidak
memiliki partisipasi yang cukup besar dalam Pembagian keuntungan dalam
Bank Umum Syariah di Indonesia.

4.2.2

Uji Normalitas Data
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

variabel dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai distribusi
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normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau
mendekati normal. Data terdistribusi normal jika memenuhi salah satu
diantara dua kriteria berikut ini:
a. Jika nilai JB < X2 tabel, maka residualnya terdistribusi normal
b.Jika nilai probabilitas >0,05 maka data terdistribusi normal

Berikut ini merupakan hasil dari pengujian normalitas menggunakan Eviews
7.0 yaitu sebagai berikut :

Gambar 4.1
Uji Normalitas
9

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2014
Observations 33
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Jarque-Bera
Probability

0.810112
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1.5

Sumber : data diolah.

Berdasarkan Gambar 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa residual
dalam penelitian ini telah terdistribusi normal. Nilai probabilitas sebesar
0.666939 yang telah melebihi dari nilai α sebesar 0,05 maka H0 diterima dan
menunjukkan data penelitian terdistribusi normal.
4.2.3

Uji Asumsi Klasik
4.2.3.1 Uji Multikolonearitas
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Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel
bebas/ independen. Multikolinearitas terjadi karena ada korelasi
sempurna antara satu varaibel beba dengan variabel bebas lain. Pada
model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak
terjadi kolerasi. Berikut ini merupakan hasil uji multikolinearitas
menggunakan Eviews 7.0 sebagai berikut :
Tabel 4.2
Uji Multikolinearitas (Correlation Matric)
CAR
CAR
1.000000
FDR
0.412134
NPF
-0.220484
PPAP
-0.312079
Sumber : data diolah.

FDR
0.412134
1.000000
-0.042888
-0.092466

NPF
-0.220484
-0.042888
1.000000
0.201567

PPAP
-0.312079
-0.092466
0.201567
1.000000

Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada atau
tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menguji
koefisien korelasi, apabila koefisien cukup tinggi diatas 0,8 maka
diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam persamaan model
penelitian. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah dibawah
0,8 maka diduga tidak ada masalah multikolinearitas dalam
persamaan model penelitian.
Berdasarkan

tabel

hasil

uji

multikolinearitas

diatas

menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara variabel independen
masih berada dibawah batas minimum 0,8. Dari tabel 4.2 diatas nilai
korelasi variabel independen tertinggi mencapai 0.412134 yaitu
koefisien yang menunjukkan pengaruh antara CAR dengan FDR
sedangkan korelasi variabel independen terendah mencapai 0.312079 yaitu koefisien yang menunjukkan pengaruh antara CAR
dengan PPAP, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan model
dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas.
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4.2.3.2 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam
suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu
pada periode t dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Jika
terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model
regresi yang baikadalah yang bebas autokorelasi. Berikut ini adalah
hasil uji autokorelasi persamaan model penelitian yaitu:
Tabel 4.3
Uji Autokorelasi
Durbin-Watson Statistic
DW-stat
Sumber: hasil olahan data

1.654510

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji autokorelasi menunjukkan
bahwa nilai Durbin-Watson stat sebesar 1.654510 yang diantara 1.54
– 2.46 (daerah tidak ada autokorelasi), maka Ho diterima sehingga
persamaan model penelitian ini telah bebas dari masalah
autokorelasi.
4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah
yang terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas
pada persamaan penelitian ini dengan melakukan Uji Park. Berikut
ini adalah hasil uji heteroskedastisitas park sebagai berikut :

Tabel 4.4
Uji Heteroskedastsitas
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Heteroskedasticity Test: Park
Variable
Coefficient
CAR
-0.041438
FDR
-0.022450
NPF
0.023926
PPAP
-0.032685
Sumber : data diolah.

t-statistic
-1.370099
-1.932978
0.152226
-0.276230

Prob.
0.1812
0.0631
0.8801
0.7843

Hasil Uji Park pada tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa
probabilitas koefisien masing-masing variabel independen lebih
besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji
heteroskedastisitas ini diterima. Dengan demikian, penelitian ini
terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
4.2.4

Model Regresi Linear
4.2.4.1 Pemilihan Fixed Effect dan Commant Effect
Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis regresi

yang berlaku pada semua objek pada semua waktu adalah metode
common effect. Namun, kondisi setiap objek pada suatu waktu akan
sangat berbeda dengan kondisi objek lainnya pada waktu yang
berbeda, sehingga untuk membedakannya maka digunakan model
regresi fixed effect. Dalam penelitian ini menggunakan Uji Chow
untuk menentukan jenis pendekatan yang akan digunakan adalah
metode common effect atau fixed effect.
Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :
Ho : metode common effect
Ha : metode fixed effect
Jika hasil analisis tersebut Ho ditolak, maka selanjutnya akan
dilakukan Uji Hausman untuk menentukan apakah jenis pendekatan
yang akan digunakan metode random effect atau fixed effect. Kriteria
pengambilan keputusannya adalah :
Ho : metode random effect
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Ha : metode fixed effect
Berikut ini merupakan hasil dari Uji Chow yang dilakukan atas
persamaan model penelitian yaitu :
Tabel 4.5
Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

d.f.

Prob.

(10,18)
10

0.0019
0.0000

menunjukkan

bahwa

4.822536
42.988828

Sumber : data diolah.
Berdasarkan

tabel

4.5

diatas

probabilitas cross-section Chi-square dengan tingkat signifikansi
sebesar 0,05 (5%) yang menunjukkan bahwa nilai cross-section Chisquare lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,0000 < 0,05). Hasil Uji
Chow ini menunjukkan bahwa Ho ditolak sehingga penelitian ini
menggunakan model fixed effect.
Untuk langkah selanjutnya diharuskan melakukan Uji Hausman.
Berikut ini merupakan hasil Uji Hausman dari persamaan model
penelitian yaitu :

Tabel 4.6
Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
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Chi-Sq.
Statistic Chi-Sq. d.f.

Test Summary
Cross-section random

25.082773

4

Prob.
0.0000

Sumber : data diolah.
Berdasarkan

tabel

4.6

hasil

Uji

Hausman

diatas

menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section random adalah
0,0000 < 0,05. Dengan hasil tersebut, maka Ho ditolak menunjukkan
bahwa model regresi yang digunakan dalam persamaan model
penelitian ini adalah model fixed effect.
4.2.4.2 Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui
hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel
dependen yang dapat ditunjukkan dengan hubungan positif atau
hubungan negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel
dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan
atau penurunan. Berikut ini merupakan hasil pengujian regresi
dengan menggunakan metode fixed effect adalah:
Tabel 4.7
Uji Regresi Model Fixed Effect
Variable
C
CAR
FDR
NPF
PPAP

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

11.03748
0.044601
0.017900
0.123724
0.114012

0.735128
0.012379
0.005510
0.063266
0.062532

15.01435
3.602832
3.248923
1.955616
1.823254

0.0000
0.0012
0.0030
0.0606
0.0790

Sumber : data diolah.
Berdasarkan tabel 4.7 uji regresi model fixed effect diatas
maka diperoleh model persamaan regresi liniear berganda sebagai
berikut :
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PDMit= 11.03748 + 0.044601 CARit + 0.017900 FDRit + 0.123724
NPFit + 0.114012 PPAPit
Persamaan regresi linear berganda diatas dapat diinterpretasikan
sebagai berikut:
a. Koefisien konstanta sebesar 11.03748 yang memiliki arti jika
variabel Capital Adequancy Ratio (CAR), Financing Deposit
Ratio (FDR), Non Perfoming Financial (NPF) dan Penyisihan
Penghapusan Aset Produktif (PPAP) bernilai konstan maka nilai
PDM mengalami kenaikan sebesar 11.03748 persen.
b. Koefisien regresi yang dimiliki CAR sebesar 0.044601 . Hal ini
menunjukkan bahwa Profit Distribution Management (PDM)
akan mengalami kenaikan sebesar 0.044601 persen untuk setiap
peningkatan satu persen Capital Adequancy Ratio (CAR) dan
asumsi variabel lain adalah konstan.
c.

Koefisien regresi yang dimiliki Financing Deposit Ratio (FDR)
sebesar

0.017900.

Hal

ini

menunjukkan

bahwa

Profit

Distribution Management (PDM) akan mengalami kenaikan
sebesar 0.017900 persen untuk setiap peningkatan satu persen
Financing Deposit Ratio (FDR) dan asumsi variabel lain adalah
konstan.
d.

Koefisien regresi yang dimiliki NPF sebesar 0.123724. Hal ini
menunjukkan bahwa Profit Distribution Management (PDM)
akan mengalami kenaikan sebesar 0.123724 untuk setiap
peningkatan satu persen Non Performing Finance (NPF) dan
asumsi variabel lain adalah konstan.

e.

Koefisien regresi yang dimiliki PPAP sebesar 0.123724. Hal ini
menunjukkan bahwa Profit Distribution Management (PDM)
akan mengalami peningkatan sebesar 0.123724 persen untuk
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setiap kenaikan satu persen PPAP dan asumsi variabel lain
adalah konstan.
4.2.5 Teknik Pengujian Hipotesis
4.2.5.1 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen
secara Parsial (Uji t)
Uji Parsial ini digunakan untuk melihat seberapa besar variabel
independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Pengujian
parsial dalam penelitian ini dilakukan untuk mengambil keputusan atas
kelima hipotesis yang telah diduga sehingga dapat menjawab dan
memberikan kesimpulan atas kelima perumusan masalah dalam penelitian
ini.
Berdasarkan tabel 4.7 diatas bahwa jika nilai p-value < α
(0,05) maka Ho ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel Capital
Adequacy Ratio (CAR), Financing Deposit Ratio (FDR), Non Perfoming
Financial (NPF) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Profit Distribution
Management (PDM).
a.

Pengujian hipotesis pada CAR
Ho1: CAR tidak memiliki pengaruh terhadap PDM
Ha1: CAR memiliki pengaruh terhadap PDM
Berdasarkan tabel 4.7 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas
CAR yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar (0.0012 <
0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.044601. Dari hasil
tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak artinya variabel CAR
(Kecukupan Modal) memiliki pengaruh positif dan signifikani
terhadap Profit Distribution Management (PDM)

b. Pengujian hipotesis pada FDR
Ho2 : FDR tidak memiliki pengaruh terhadap PDM
Ha2 : FDR memiliki pengaruh terhadap PDM
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Berdasarkan tabel 4.7 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas FDR
yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar (0.0030 < 0,05)
dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.017900. Dari hasil tersebut
dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak artinya variabel FDR (Efektivitas
Dana Pihak Ketiga) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
Profit Distribution Management (PDM).
c.

Pengujian hipotesis pada NPF
Ho3 : NPF tidak memiliki pengaruh terhadap PDM
Ha3 : NPF memiliki pengaruh terhadap PDM
Berdasarkan tabel 4.7 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas NPF
yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar (0.0606 > 0,05)
dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.123724 . Dari hasil tersebut
dapat disimpulkan bahwa Ho diterima artinya variabel NPF (Non
Performing Finance) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan
terhadap Profit Distribution Management (PDM).

d. Pengujian hipotesis pada PPAP
Ho4 : PPAP tidak memiliki pengaruh terhadap PDM
Ha4 : PPAP memiliki pengaruh terhadap PDM
Berdasarkan tabel 4.7 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas
PPAP yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar (0.0790 >
0.05) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.118359. Dari hasil
tersebut disimpulkan bahwa Ho diterima artinya variabel PPAP
(cadangan umum bank) memiliki pengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap Profit Distribution Management (PDM).

4.2.5.2

Pengaruh Variabel Independen terhadap variabel Dependen
secara bersama- sama (Uji F)
Uji F atau pengujian simultan secara bersama-sama digunakan

untuk mengetahui apakah variabel independen CAR, FDR, NPF, dan
PPAP berpengaruh terhadap variabel dependen PDM. Pengambilan
keputusan dalam pengujian ini dengan membandingkan nilai probabilitas F
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dengan signifikansi α = 5%. Jika nilai F-statistic < α, maka Ho ditolak.
Berikut ini merupakan hasil regresi uji F dalam penelitian yaitu:
Tabel 4.8
Uji F
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.597762
0.540299
0.652449
11.91932
-30.02225
10.40263
0.000027

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

7.133030
0.962297
2.122560
2.349304
2.198853
1.654510

Sumber : data diolah.
Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan probability F-statistic
yang kurang dari probabilitas α = 5% sebesar 0,000027< 0,05 maka Ho
ditolak sehingga kesimpulannya bahwa variabel independen CAR, FDR,
NPF, dan PPAP secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi
variabel dependen PDM.
4.2.5.3

Koefisien Determinasi (R2)
Adjusted R2 adalah koefisien determinasi yang menjelaskan

berapa besar proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat
dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama. Koefisien
determinasi (goodness of fit) merupakan ukuran baik atau tidaknya model
regresi yang diestimasi.
Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted
R-squared sebesar 0.540299 atau sebesar 54.0299% . Hal ini menunjukkan
bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing Deposit Ratio FDR),
Non Performing Finance (NPF), dan Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif (PPAP) mampu menjelaskan pengaruh sebesar 54.0299%
terhadap Profit Distribution Management (PDM) dan sisanya sebesar
45.9701% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model
penelitian ini.
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4.3

Analisis Pembahasan Hasil Penelitian
4.3.1 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profit
Distribution Management (PDM)
Capital Adequacy Ratio atau rasio permodalan merupakan modal
dasar yang harus dipenuhi bank yang digunakan untuk kepercayaan
masyarakat terhadap kinerja bank. Faktor utama yang mempengaruhi
jumlah modal bank adalah modal minimum yang ditentukan lembaga
wewenang bank sentral. Adanya cadangan modal (CAR) yang menunjukkan
kinerja keuangan bank mampu memelihara modalnya untuk memberikan
cadangan atas pembiayaan bermasalah.
Berdasarkan tabel 4.7 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas
CAR yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar (0.0012 < 0,05)
dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.044601. Dari hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa Ho ditolak artinya variabel CAR (Capital Adequacy
Ratio) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDM (Profit
Disttribution Management) dengan tingkat signifikansi 5% yang artinya
semakin besar rasio CAR suatu bank maka semakin membuat bank mampu
meredam risiko-risiko yang muncul. Dengan demikan, bank lebih berani
melakukan PDM yang mengacu pada suku bunga dikarenakan bank sedang
dalam kondisi yang aman.

4.3.2 Pengaruh Financing Deposit Ratio (FDR) terhadap Profit Distribution
Management (PDM)
Effectiveness of Depositors Funds merupakan cerminan dari fungsi
intermediasi bank, yaitu dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke
pembiayaan. Effectiveness of Depositors Funds dihitung menggunakan
Financing to Deposit Ratio (FDR). Semakin tinggi rasio ini (menurut Bank
Indonesia 85%-100%), semakin baik tingkat kesehatan bank, karena
pembiayaan yang disalurkan bank lancar, sehingga pendapatan bank
semakin meningkat.
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Berdasarkan tabel 4.7 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas
FDR yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar (0.0030 < 0,05)
dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.017900. Dari hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa Ho ditolak artinya variabel Financing Deposit Ratio
(FDR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Profit Distribution
Management (PDM) dengan tingkat signifikansi 5%. Yang artinya, Semakin
tinggi dana yang tersalurkan oleh bank (85% -110%) menurut ketentuan
Bank Indonesia, dapat dikatakan bank dapat menjalankan fungsi
intermediary (perantara) dengan baik, begitu sebaliknya jika FDR bank
berada dibawah 85% maka bank tersebut dikatakan tidak dapat menjalankan
fungsi intermediary-nya (perantara) dengan baik.
4.3.3 Pengaruh Non Performing Finance (NPF) terhadap Profit
Distribution Management (PDM).
Pembiayaan yang diberikan membuat peluang besar adanya risiko
kredit atau pembiayaan bermasalah yang akan dihadapi bank. NPF yang
tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit
karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga
menghambat bank dalam penyaluran pembiayaan, sehingga mengurangi
jumlah pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank.
Berdasarkan tabel 4.7 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas
NPF yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar (0.0606 > 0,05)
dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.123724. Dari hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa Ho diterima artinya variabel NPF (Non Performing
Finance) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Profit
Distribution Management (PDM) dengan tingkat signifikansi 5%. Bank
Insonesia melalui surat edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31
Mei 2004 menetapkan kriteria rasio NPL yang ideal di bawah 6%.
Bedasarkan data statistik deskriptif di tabel 4.1, rata- rata resiko pembiayaan
berada pada nilai 3.080303, nilai tersebut dibawah angka 6%, yang berarti
telah memenuhi kreiteria bank Indoensia. Dengan demikian dapat dikatakan
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bahwa tingkat resiko yang masih ideal menyebabkan risiko pembiayaan
tidak berpengaruh terhadap PDM.

4.3.4 Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
terhadap Profit Distribution Management (PDM).
Suatu kebijakan cadangan bank, mengacu pada penyisihan kerugian.
Menurut Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.
5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) Bagi
Bank Syariah, menyatakan bahwa bank syariah wajib membentuk PPAP
untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana.
Semakin besar PPAP menunjukkan kinerja bank yang buruk karena
besarnya kemungkinan dana/kredit yang tidak tertagih dari para kreditur.
Adapun menurut Widianingsih, (2011:139) bahwa bank wajib membentuk
PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk menutupi resiko
kemungkinan terjadinya kerugian dikemudian hari. Besarnya cadangan
umum ditetapkan paling kurang sebesar 1% dari seluruh aset produktif
yang digolongkan lancar, tidak termasuk

Sertifikat Wadiah Bank

Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
Berdasarkan tabel 4.7 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas PPAP
yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar (0.0790 > 0,05) dengan nilai
koefisien regresi sebesar 0.114012. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa Ho
diterima artinya variabel Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif memiliki
pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Profit Distribution Management
(PDM) dengan tingkat signifikansi 5%. Dalam pengelolaan keuangan di bank,
cadangan kerugian sangat penting untuk menghadapi peristiwa di masa yang akan
datang. PPAP mendorong bank untuk berani mengambil resiko dalam melakukan
pembiayaan karena tahu profit distribusi nasabah terlindungi. Bank akan merasa
lebih nyaman melakukan PDM bila terdapat cadangan tersebut.

4.4 Implikasi Manajerial
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Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisa pengaruh
Non Performing Finance (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing
Deposit Ratio (FDR) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
terhadap Profit Distribution Management (PDM). dapat diketahui bahwa CAR
dan FDR memiliki pengaruh positif yang signifikan sedangkan NPF dan PPAP
tidak memiliki pengaruh terhadap PDM.
Pengaruh Signifikan yang terjadi antara CAR dengan Profit Distribution
Management (PDM), bahwa Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap
Profit Distribution Management. CAR yang tinggi membuat bank mampu
meredam risiko-risiko yang muncul, sehingga manajer bank lebih berani
melakukan PDM yang mengacu pada suku bunga dikarenakan bank sedang
dalam kondisi yang aman. Jika dikaitkan dengan teori stakeholder, bank syariah
akan meningkatkan PDM yang mengacu pada suku bunga untuk memuaskan
deposannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan Mulyo dan Mutmainah (2012)
yang menyimpulkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap PDM.
Pengaruh Signifikan yang terjadi antara FDR dengan Profit Distribution
Management (PDM), menunjukan FDR akan berpengaruh meningkatkan
perolehan pendapatan sehingga bank syariah akan memberikan return bagi hasil
yang tinggi untuk investor atau deposan. Semakin tinggi FDR, menunjukkan bank
syariah mampu menjalankan fungsi penyaluran keuangan maka bagi hasil akan
semakin tinggi juga. Hal tersebut bila dikaitkan dengan teori stakeholder, maka
bank syariah akan meningkatkan PDM dengan asumsi pembiayaan lancar. Hasil
penelitian ini berbeda dengan Mulyo dan Mutmainah (2012) yang menyimpulkan
bahwa FDR berpengaruh positif terhadap PDM.
Pengaruh Signifikan yang terjadi antara NPF dengan Profit Distribution
Management (PDM) Bank

Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia

No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 menetapkan kriteria rasio NPL yang ideal di
bawah 6%. Berdasarkan data statistik deskriptif di tabel 4.1, rata-rata risiko
pembiayaan berada pada nilai 3.080303. Nilai tersebut dibawah angka 6%, yang
berarti telah memenuhi kriteria Bank Indonesia. Dengan

demikian

dapat

dikatakan bahwa tingkat risiko pembiyaan yang masih ideal menyebabkan risiko
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pembiyaan tidak berpengaruh terhadap PDM. Hasil penelitian ini sesuai dengan
Mulyo dan Mutmainah (2012) yang menyimpulkan bahwa risiko pembiayaan
tidak berpengaruh terhadap PDM.
Pengaruh signifikan yang terjadi antara Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif (PPAP) dengan Profit Distribution Management (PDM), Dalam
pengelolaan keuangan di bank, cadangan kerugian sangat penting untuk
menghadapi peristiwa di masa yang akan datang. PPAP mendorong bank untuk
berani mengambil resiko dalam melakukan pembiayaan karena tahu profit
distribusi nasabah terlindungi. Bank akan merasa lebih nyaman melakukan PDM
bila terdapat cadangan tersebut.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai perumusan masalah dalam
penelitian ini didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.

Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap Profit Distribution Management (PDM). Variabel
Financing Deposit Ratio (FDR) memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap Profit Distribution Management (PDM). Variabel Non Performing
Finance (NPF) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
Profit Distribution Management (PDM). Variabel Penyisihan Penghapusan
Aktiva Produktif (PPAP) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan
terhadap Profit Distribution Management (PDM).

2.

Variabel independen CAR, FDR, NPF, dan PPAP secara bersama-sama dan
signifikan mempengaruhi variabel dependen Profit Distribution Management
(PDM).

3.

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.540299 atau sebesar 54.0299% . Hal ini
menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing Deposit
Ratio FDR), Non Performing Finance (NPF), dan Penyisihan Penghapusan
Aktiva Produktif (PPAP) mampu menjelaskan pengaruh sebesar 54.0299%
terhadap Profit Distribution Management (PDM) dan sisanya sebesar
45.9701% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model
penelitian ini.
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5.2

Keterbatasan dan Saran
5.2.1 Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Variabel yang mempengaruhi Profit Distribution Management yang
diteliti hanya meliputi Capital Adequacy Ratio, Financing Deposit Ratio,
Non Performing Finance dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
2. Periode

pengamatan

hanya

tiga

tahun

sehingga

belum

dapat

menggambarkan praktik Profit Distribution Management Perbankan
Syariah dalam jangka panjang.
5.2.2 Saran
Saran- saran dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Deposan hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor Capital Adequacy
Ratio, Efektivitas Dana Pihak Ketiga, dan Penyisihan Penghapusan
Aktiva Produktif, karena terbukti variabel-variabel tersebut berpengaruh
terhadap PDM.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan
lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel-variabel
internal perusahaan lain sebagai variabel independen, misalnya: rasio
BOPO, NIM. Selain itu dapat digunakan variabel-variabel eksternal
perusahaan, misalnya: tingkat suku bunga bank, BI Rate, dan lain-lain.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang
lebih banyak dan tahun pengamatan yang lebih lama.
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LAMPIRAN
LAMPIRAN I DATA CAR, FDR, NPF dan PPAP

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

NAMA BANK
Bank Syariah Mandiri
Bank Syariah Mandiri
Bank Syariah Mandiri
Bank Muamalat
Bank Muamalat
Bank Muamalat
Bank BNI Syariah
Bank BNI Syariah
Bank BNI Syariah
Bank BRI Syariah
Bank BRI Syariah
Bank BRI Syariah
Bank Mega Syariah
Bank Mega Syariah
Bank Mega Syariah
Bank BJB Syariah
Bank BJB Syariah
Bank BJB Syariah
Bank Panin Syariah
Bank Panin Syariah
Bank Panin Syariah
Bank Syariah Bukopin
Bank Syariah Bukopin
Bank Syariah Bukopin
Bank Victoria Syariah
Bank Victoria Syariah
Bank Victoria Syariah
Bank BCA Syariah
Bank BCA Syariah
Bank BCA Syariah
Maybank Syariah
Maybank Syariah
Maybank Syariah

TAHUN PDM CAR FDR
5.99 13.82 94.14
2012
6.93 20.12 89.37
2013
6.19 14.76 82.13
2014
7.32 11.57 94.15
2012
6.87 17.27 99.99
2013
6.94 14.15 84.14
2014
7.98 14.15 84.99
2012
8.02 16.23 97.89
2013
7.53 18.42 92.58
2014
7.09 11.35 100.96
2012
7.43 14.49 102.70
2013
7.21 12.89 93.90
2014
6.84 13.51 88.88
2012
8.58 12.99 93.37
2013
8.32 18.82 93.61
2014
6.57 21.09 87.89
2012
6.87 17.99 97.40
2013
7.02 15.78 84.02
2014
7.54 32.20 123.88
2012
7.42 20.83 90.40
2013
7.32 25.69 94.04
2014
7.13 12.78 92.29
2012
8.01 11.10 100.29
2013
8.07 15.85 92.89
2014
7.02 28.80 73.77
2012
7.88 18.40 84.65
2013
7.69 15.27 95.19
2014
7.80 31.50 79.90
2012
7.65 22.35 83.34
2013
7.94 29.57 91.17
2014
4.49 28.08 197.70
2012
4.69 59.41 105.87
2013
5.04 52.13 157.77
2014
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NPF
2.82
4.32
6.84
2.09
1.35
6.43
2.02
1.86
1.86
3.00
4.06
4.60
2.67
2.98
3.89
2.96
1.86
5.84
0.20
1.02
0.53
4.57
4.27
4.07
3.19
3.71
7.10
1.10
0.10
0.12
4.49
4.69
5.04

PPAP
10.79
11.65
12.67
9.89
9.99
10.01
7.81
8.01
8.77
6.93
6.57
4.89
7.47
8.73
9.15
6.22
6.98
7.02
6.55
7.03
7.32
5.56
6.40
6.07
5.28
5.87
6.08
6.65
4.76
5.76
7.28
5.62
6.32

LAMPIRAN II Data Output Hasil Penelitian

1. Uji Statistik Deskriptif

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

PDM
7.133030
7.320000
8.580000
4.490000
0.962297
-1.266256
4.369448

CAR
20.70788
17.27000
59.41000
11.10000
10.89322
2.143949
7.580013

FDR
97.73515
93.37000
197.7000
73.77000
23.02312
3.106432
13.07668

NPF
3.080303
2.960000
7.100000
0.100000
1.890774
0.350985
2.508531

PPAP
7.457576
6.980000
12.67000
4.760000
1.962809
0.956431
3.203265

Jarque-Bera
Probability

11.39739
0.003350

54.12357
0.000000

192.6914
0.000000

1.009667
0.603606

5.087991
0.078552

Sum
Sum Sq. Dev.

235.3900
29.63250

683.3600
3797.192

3225.260
16962.05

101.6500
114.4009

246.1000
123.2838

Observations

33

33

33

33

33

2. Uji Fixed Effect
Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: PDM
Method: Panel Least Squares
Date: 02/13/16 Time: 00:53
Sample: 2012 2014
Periods included: 3
Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 33
Variable
C
CAR
FDR
NPF
PPAP
R-squared
Adjusted R-squared

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

11.03748
0.044601
0.017900
0.123724
0.114012

0.735128
0.012379
0.005510
0.063266
0.062532

15.01435
3.602832
3.248923
1.955616
1.823254

0.0000
0.0012
0.0030
0.0606
0.0790

0.597762
0.540299

Mean dependent var
S.D. dependent var
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7.133030
0.962297

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

0.652449
11.91932
-30.02225
10.40263
0.000027

Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

2.122560
2.349304
2.198853
1.654510

3. Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

d.f.

Prob.

4.822536
42.988828

(10,18)
10

0.0019
0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: PDM
Method: Panel Least Squares
Date: 03/02/16 Time: 17:49
Sample: 2012 2014
Periods included: 3
Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 33
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
CAR
PPAP
NPF
FDR

11.03748
-0.044601
-0.114012
-0.123724
-0.017900

0.735128
0.012379
0.062532
0.063266
0.005510

15.01435
-3.602832
-1.823254
-1.955616
-3.248923

0.0000
0.0012
0.0790
0.0606
0.0030

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression

0.597762
0.540299
0.652449

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
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7.133030
0.962297
2.122560

Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

11.91932
-30.02225
10.40263
0.000027

Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

2.349304
2.198853
1.654510

4. Uji Hausman
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.

25.082773

4

0.0000

Cross-section random effects test comparisons:
Variable

Fixed

Random

Var(Diff.)

Prob.

CAR
PPAP
NPF
FDR

0.017103
0.189692
0.038392
0.003849

-0.036481
-0.063665
-0.062285
-0.014537

0.000240
0.016871
0.001775
0.000038

0.0005
0.0511
0.0169
0.0029

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

4.869770
0.017103
0.189692
0.038392
0.003849

1.324237
0.018473
0.143530
0.066064
0.007496

3.677417
0.925843
1.321617
0.581131
0.513491

0.0017
0.3668
0.2028
0.5684
0.6139

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: PDM
Method: Panel Least Squares
Date: 03/02/16 Time: 17:50
Sample: 2012 2014
Periods included: 3
Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 33
Variable
C
CAR
PPAP
NPF
FDR

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

0.890672
0.805639
0.424242
3.239662
-8.527834
10.47444
0.000006

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

7.133030
0.962297
1.425929
2.106160
1.654806
2.783630

5. Uji Normalitas
9

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2014
Observations 33

8
7
6
5
4
3
2
1
0

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-9.35e-16
-0.023431
1.322063
-1.166858
0.610310
0.211853
2.359964

Jarque-Bera
Probability

0.810112
0.666939

1.5

6. Uji Multikolinearitas

CAR
FDR
NPF
PPAP

CAR
1.000000
0.412134
-0.220484
-0.312079

FDR
0.412134
1.000000
-0.042888
-0.092466

NPF
-0.220484
-0.042888
1.000000
0.201567
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PPAP
-0.312079
-0.092466
0.201567
1.000000

7. Uji Autokerelasi

Durbin-Watson Statistic
DW-stat

1.654510

8. Uji Heteroskidastisitas
Dependent Variable: LOG(RES2)
Method: Panel Least Squares
Date: 02/13/16 Time: 00:59
Sample: 2012 2014
Periods included: 3
Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 33
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

CAR
FDR
NPF
PPAP

-0.041438
-0.022450
0.023926
-0.032685

0.030245
0.011614
0.157173
0.118326

-1.370099
-1.932978
0.152226
-0.276230

0.1812
0.0631
0.8801
0.7843

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

0.044327
-0.054536
1.654537
79.38727
-61.30917
1.379764

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

-3.302560
1.611186
3.958132
4.139527
4.019166

9. Analisis Regresi Berganda

Variable
C
CAR
FDR
NPF
PPAP

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

11.03748
0.044601
0.017900
0.123724
0.114012

0.735128
0.012379
0.005510
0.063266
0.062532

15.01435
3.602832
3.248923
1.955616
1.823254

0.0000
0.0012
0.0030
0.0606
0.0790
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