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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), 

 

I. Pendahuluan  

1.1 Latar belakang 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 

syariat-syariat 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. Prospek perkembangan ekonomi dan keuangan 

syariah cukup besar baik secara global maupun di dalam negeri, serta telah banyak 
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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%.  

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. Masalah kedua 

tingkat pemahaman produk bank 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 

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). 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. 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 
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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. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris Pengaruh Kecukupan 

Modal, Efektivitas Dana Pihak Ketiga, Risiko Pembiayaan dan PPAP (pengaruh 

penyisihan penghapusan aktiva produktif) terhadap Profit Distributon Management 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2014. 

 

II. Landasan Teori 

2.1 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 “. 

2.2 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 : 
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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”. 

 

2.3 Profit Distribution Management 

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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2.4 Kecukupan Modal 

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 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.  

 

2.5 Efektifitas Dana Pihak Ketiga 

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).   

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.  

 

2.6 Risiko Pembiayaan 

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 
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pengembalian kredit  oleh  debitur. Semakin  tinggi  rasio  ini,  menunjukkan  kualitas  

pembiayaan bank  syariah  yang  semakin  buruk.  

 

2.7 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

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. 

 

2.8 Pengembangan Hipotesis 

 H1: Kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profit distribution 

management pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2012-2014.   

 H2: Efektivitas dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profit distribution 

management pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2012-2014. 

 H3: Risiko pembiayaan berpengaruh negatif terhadap profit distribution 

management pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2012-2014. 

 H4: PPAP berpengaruh negatif terhadap profit distribution management pada 

Perbankan Syariah di Indonesia periode 2012-2014. 

 

III. Metodologi Penelitian 

3.1 Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum 

Syariah yang terdaftar dalam Bank Indonesia sejumlah 11 bank. Dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa sampel dari keseluruhan jumlah bank umum syariah tersebut. 

Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling berdasarkan beberapa 

kriteria yaitu: 

a. Perusahaan dalam satu sektor industri yaitu sektor perbankan dan jenis bank yang 

digunakan adalah Bank Umum Syariah.  

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



 

7                                          Indonesia Banking School 
 

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) 

 

Tabel 3.1 

Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia 

Bank Syariah Tahun Berdiri 

PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia 1991 

PT Bank Syariah Mandiri 1999 

PT. Bank Syariah Mega Indonesia 2004 

PT Bank Syariah BRI 2008 

PT Bank Syariah Bukopin 2008 

PT BCA Syariah 2009 

PT Bank Panin Syariah 2009 

PT Bank Jabar dan Banten Syariah 2010 

PT Bank Victoria Syariah 2010 

PT Maybank Indonesia Syariah 2010 

PT Bank  Syariah BNI 2010 

Sumber data : diolah. 

Pada tabel 3.1 terlihat bahwa jumlah Bank Umum Syariah yang sudah 

terdaftar dan sesuai dengan periode yang di cari yaitu dibawah 2012 dimana 

memungkinkan bahwa data sudah tersedia setelah dilakukan pemeriksaan seluruh 

bank syariah tersebut telah memiliki laporan keuangan lengkap sehingga seluruh bank 

syariah yang terdaftar di di publikasi Bank Indonesia atau dari web bank masing - 

masing dari tahun 2012 -2014 dapat digunakan kedalam tahapan pengolahan data 

lebih lanjut. 
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3.2 Definisi Variabel Operasional 

 

                                       Tabel 3.2 

                      Ikhtisar Operasional Variabel 

Variabel Pengukuran Skala 

Profit Distribution 

Management 

(Y) 

 

Asset Spread = (ROA–Average ROIAH) 

 

 

Average RO AH 

 

 
total pendapatan yang harus dibagi

saldo rata rata instrumen bagi hasil deposan
 

 

Rasio 

Capital Adequacy 

Ratio 

(X1) 

 

CAR  
Modal Bank

Total ATMR
       

 

Rasio 

Financing Deposit 

Ratio 

(X2) 

 

    
Total pembiayaan

Total Dana Pihak  etiga
       

 

Rasio 

Non Performing 

Finance 

(X3) 

(X) 

 

    
Total pembiayaan bermasalah

Total Pembiayaan
       

 

Rasio 

Peyisihan 

Penghapusan 

Aktiva Produktif 

(X4) 

     
PPAP yang telah dibentuk

PPAP yang wajib dibentuk 
      

 

Rasio 

    Sumber : data diolah 

 

3.3 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  
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secara parsial maupun secara bersama- sama. Persamaan model yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

 

InPDMi,t = α + β1CARit + β2FDRit + β3NPFit + β4PPAPit  + e 

 

Keterangan : 

α     = Konstanta 

β1 – β5     = Koefiensi regresi 

PDM     = Profit Distribution Management  

CAR     = Kecukupan Modal (dalam logaritma natural) 

FDR     = Efektivitas Dana Pihak Ketiga 

NPF      = Risiko Pembiayaan 

PPAP      = Penyisihan Penghapusan Aktiva Tetap 

 

IV. Analisis dan Pembahasan 

4.1 Hasil Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

 

 

 PDM CAR FDR NPF PPAP 

 Mean  7.133030  20.70788  97.73515  3.080303  7.457576 

 Median  7.320000  17.27000  93.37000  2.960000  6.980000 

 Maximum  8.580000  59.41000  197.7000  7.100000  12.67000 

 Minimum  4.490000  11.10000  73.77000  0.100000  4.760000 

 Std. Dev.  0.962297  10.89322  23.02312  1.890774  1.962809 

 Skewness -1.266256  2.143949  3.106432  0.350985  0.956431 

 Kurtosis  4.369448  7.580013  13.07668  2.508531  3.203265 

      

 Jarque-Bera  11.39739  54.12357  192.6914  1.009667  5.087991 

 Probability  0.003350  0.000000  0.000000  0.603606  0.078552 
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  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.  

 

4.2 Hasil Uji Normalitas Data 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas 

 

 
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. 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2014
Observations 33

Mean      -9.35e-16
Median  -0.023431
Maximum  1.322063
Minimum -1.166858
Std. Dev.   0.610310
Skewness   0.211853
Kurtosis   2.359964

Jarque-Bera  0.810112
Probability  0.666939

 Sum  235.3900  683.3600  3225.260  101.6500  246.1000 

 Sum Sq. 

Dev.  29.63250  3797.192  16962.05  114.4009  123.2838 

      

 Observations  33  33  33  33  33 
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4.3 Hasil Uji Multikolonearitas 

Tabel 4.2 

Uji Multikolinearitas (Correlation Matric) 

 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 

PPAP -0.312079 -0.092466  0.201567  1.000000 

               Sumber : data diolah. 

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.  

 

4.4 Hasil Uji Autokorelasi 

Tabel 4.3 

Uji Autokorelasi 

 

 

              

Sumber: hasil olahan data 

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. 

 

 

 

 

Durbin-Watson Statistic   

DW-stat 1.654510 

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



 

12                                          Indonesia Banking School 
 

4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.4 

Uji Heteroskedastsitas 

Heteroskedasticity Test: Park 

Variable Coefficient t-statistic Prob. 

CAR -0.041438 -1.370099 0.1812 

FDR -0.022450 -1.932978 0.0631 

NPF 0.023926 0.152226 0.8801 

PPAP -0.032685 -0.276230 0.7843 

  Sumber : data diolah. 

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. 

 

4.6 Hasil Uji Chow 

Tabel 4.5 

Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 4.822536 (10,18) 0.0019 

Cross-section Chi-square 42.988828 10 0.0000 

                          Sumber : data diolah. 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa probabilitas cross-section 

Chi-square dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%) yang menunjukkan bahwa 

nilai cross-section Chi-square lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,0000 < 0,05). Hasil 
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Uji Chow ini menunjukkan bahwa Ho ditolak sehingga penelitian ini menggunakan 

model fixed effect.  

 

4.7 Hasil Uji Hausman 

Tabel 4.6 

Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 25.082773 4 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. 

 

4.8 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Tabel 4.7 

Uji Regresi Model Fixed Effect 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 11.03748 0.735128 15.01435 0.0000 

CAR 0.044601 0.012379 3.602832 0.0012 

FDR 0.017900 0.005510 3.248923 0.0030 

NPF 0.123724 0.063266 1.955616 0.0606 

PPAP 0.114012 0.062532 1.823254 0.0790 

                Sumber : data diolah. 
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 Berdasarkan tabel 4.7 uji regresi model fixed effect diatas maka diperoleh 

model persamaan regresi liniear berganda sebagai berikut : 

PDMit= 11.03748 + 0.044601 CARit + 0.017900 FDRit + 0.123724 NPFit + 0.114012 

PPAPit 

 

 

4.9 Pengaruh Variabel Dependen terhadap Independen 

 

Tabel 4.8 

Uji F 

R-squared 0.597762     Mean dependent var 7.133030 

Adjusted R-squared 0.540299     S.D. dependent var 0.962297 

S.E. of regression 0.652449     Akaike info criterion 2.122560 

Sum squared resid 11.91932     Schwarz criterion 2.349304 

Log likelihood -30.02225     Hannan-Quinn criter. 2.198853 

F-statistic 10.40263     Durbin-Watson stat 1.654510 

Prob(F-statistic) 0.000027    

     
           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.  

 

4.10 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profit Distribution 

Management (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 (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 
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PDM yang mengacu pada suku bunga dikarenakan bank sedang dalam kondisi yang 

aman. 

 

4.11 Pengaruh Financing Deposit Ratio (FDR) terhadap Profit Distribution 

Management (PDM) 

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. 

 

4.12 Pengaruh Non Performing Finance (NPF) terhadap Profit Distribution 

Management (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) 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 bahwa tingkat resiko yang masih ideal 

menyebabkan risiko pembiayaan tidak berpengaruh terhadap PDM.  
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4.13 Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Profit 

Distribution Management (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 0.114012. 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.  

 

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 
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Profit Distribution Management (PDM) dan sisanya sebesar 45.9701% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

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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