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ABSTRAK 
 

Nasta Inah 
F0105072 

 
ANALISIS PENGARUH MODAL, DANA PIHAK KETIGA, DAN 

PEMBIAYAAN TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL  
BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2006-2008 

 
Pendapatan operasional yang diperoleh bank syariah dipengaruhi oleh 

banyak faktor antara lain faktor modal, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan 
pembiayaan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh modal, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan pembiayaan terhadap pendapatan 
operasional bank syariah di Indonesia selama kurun waktu tahun 2006-2008. 
Hipotesis penelitian ini adalah variabel modal diduga berpengaruh positif terhadap 
pendapatan operasional bank syariah, DPK diduga berpengaruh negatif terhadap 
pendapatan operasional bank syariah, pembiayaan diduga berpengaruh positif 
terhadap pendapatan operasional bank syariah. 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan periode penelitian 
selama kurun waktu tahun 2006-2008, yang diperoleh dari laporan publikasi Bank 
Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan Bank Syariah Mega 
Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data 
panel (Panel Data Regression) yang disertai dengan uji statistik dan uji asumsi 
klasik.  

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan model efek tetap atau 
fixed effect model, menunjukkan bahwa secara parsial variabel modal berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan operasional bank syariah dengan 
koefisien 0,114635. Variabel DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
pendapatan operasional bank syariah dengan koefisien -0,170679. Variabel 
pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan operasional 
bank syariah dengan koefisien 0,301730. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diberikan beberapa saran 
sebagai berikut : (1) Dengan semakin meningkatnya simpanan dana pihak ketiga, 
manajemen bank syariah harus memaksimalkan likuiditas yang dimiliki tersebut 
pada pembiayaan-pembiayaan yang produktif. Sehingga dengan meningkatnya 
aktiva produktif akan meningkatkan pendapatan bank syariah, (2) tambahan 
modal diperlukan untuk meningkatkan pendapatan bank syariah. Selain itu juga 
untuk mempertahankan kondisi permodalan yang sehat, sehingga rasio kecukupan 
modal bank syariah terjaga dalam kondisi sehat, (3) peningkatan penyaluran 
pembiayaan akan dapat meningkatkan pendapatan bank syariah dari margin atau 
bagi hasil pembiayaan tersebut. Akan tetapi dalam kegiatan penyaluran 
pembiayaan bank syariah harus lebih selektif, serta memperhatikan prinsip 5C 
(character, capability, collateral, condition, capital) agar risiko adanya 
pembiayaan macet dapat diminimalisir. 

 
Kata Kunci : Pendapatan Operasional, modal, DPK, pembiayaan, dan model 
regresi data panel.  
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MOTTO 

 

 

 

“Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, “Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan 

bismillahirrahmanirrahim adalah terputus” 

(Tafsir Ibnu Khasir) 

 

 

“Jika ingin meraih sesuatu, yakinlah bahwa kita mampu, berusaha dengan keras dan 

sebaik mungkin, kemudian berdoa. Serahkan semua pada Allah SWT.”  

(Penulis) 

 

 

“Tuhan mengabulkan do’a kita dengan tiga cara. Pertama, apabila Ia mengatakan YA, 

maka kita mendapatkan apa yang kita minta. Kedua, apabila Ia mengatakan TIDAK, 

maka kita akan mendapatkan yang lebih baik. Ketiga, apabila Ia mengatakan TUNGGU, 

maka kita akan mendapatkan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya.”  

(Anonim) 
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B A B  I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Bank syariah, atau biasa disebut Islamic Banking di negara lain 

berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya 

terletak pada landasan operasional yang digunakan. Bank konvensional 

beroperasi berlandaskan bunga. Sedangkan bank syariah beroperasi 

berdasarkan bagi hasil , ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini 

didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang 

dilarang oleh agama Islam. Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga 

terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam 

untuk membayar lebih daripada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah 

peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sedangkan 

sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika 

peminjam dan yang meminjamkan  berbagi dalam risiko dan keuntungan 

dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang 

dirugikan oleh pihak lain. 

Bank syariah telah muncul di Indonesia semenjak tahun 1992 dengan 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Dilihat dari aspek hukumnya, dasar 

adanya perkembangan bank syariah di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 

1997. Namun, bank syariah diatur secara formal sejak diamandemennya UU 

No. 7 Tahun 1997 dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 
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1999 tentang Bank Indonesia. Sejak saat itu bank syariah mulai berkembang 

di Indonesia dengan prinsip bagi hasil. 

Jumlah bank syariah telah berkembang pesat semenjak tahun 1998, 

dimana seperti kita ketahui pada saat itu Indonesia sedang dilanda krisis 

ekonomi yang mengguncang kondisi perekonomian Indonesia bahkan Asia 

Tenggara. Akan tetapi, bank syariah dengan prinsip bagi hasil mampu 

menunjukkan ketahanannya terhadap krisis. Bahkan beberapa tahun 

belakangan ini perkembangan struktur perbankan syariah mengalami 

peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah bank dan jangkauan pelayanan 

perbankan syariah yang terus meningkat. 

Tabel 1.1 
Perkembangan Jumlah dan Kantor Bank Syariah 

Kelompok Bank 2006 2007 2008 

Bank Umum Syariah 3 3 5 

Unit Usaha Syariah 20 26 27 

Jumlah Kantor BUS dan UUS 509 568 790 

BPRS 105 114 131 

 Sumber : Bank Indonesia (diolah) 

 Jaringan operasi perbankan syariah meningkat signifikan yang 

didukung oleh kebijakan office channeling, yang ditetapkan dalam Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 8/3PBI/2006 tentang layanan syariah dapat dilakukan 

di kantor cabang konvensional. Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) 

meningkat sebanyak 2 BUS dari tahun 2006 terdapat 3 BUS yaitu Bank 

Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Pada 

tahun 2008 meningkat menjadi 5 BUS, yakni ditambah dengan kehadiran 

Bank BRI Syariah dan Bank Bukopin Syariah. Jumlah Unit Usaha Syariah 
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(UUS) bertambah sebanyak 7 UUS, dari tahun 2006 sebanyak 20 UUS pada 

akhir tahun 2008 menjadi 27 UUS. Selain itu, jumlah kantor cabang dan 

kantor dibawah cabang bertambah sebanyak 222 kantor. Hal ini 

mengakibatkan jumlah kantor bank syariah pada akhir 2008 mencapai 790 

kantor yang dioperasikan oleh 5 Bank Umum Syariah (BUS) dan 27 UUS. 

Perluasan jaringan pelayanan perbankan syariah berhasil menarik 

nasabah baru dalam jumlah yang signifikan. Berdasarkan laporan Bank 

Indonesia, sepanjang tahun 2007 terjadi peningkatan jumlah rekening 

sebanyak 853.377 yang berasal dari nasabah individu sebanyak 97,7% dan 

nasabah korporasi 2,3%. Peningkatan jumlah nasabah tersebut juga 

mendorong perkembangan DPK perbankan syariah pada tahun 2007. 

Pertumbuhan DPK mencapai 35,5% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun 

2006 sebesar 32,7%, sehingga pada tahun 2007 DPK yang dihimpun menjadi 

sebesar Rp 28 triliun. Pertumbuhan DPK yang tinggi terutama dialami Unit-

Unit Usaha Syariah bank konvensional melalui strategi office channeling. 

Jumlah konsumen perbankan syariah naik dari tahun 2007 yang 

sebesar 2,845 juta menjadi 3,799 juta pada periode November 2008. DPK 

yang berhasil dihimpun pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 36,85 triliun, 

meningkat sebesar Rp 8,85 triliun dari tahun 2007. Sedangkan untuk 

penyaluran kredit per November 2008 meningkat menjadi 589 ribu nasabah 

dari tahun 2007 sebanyak 512 ribu nasabah (Try, 2009). 

Krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat (USA) hingga kini 

terus mengguncang perekonomian global. Trauma akan krisis ekonomi 

Amerika Serikat di tahun 1929 yang sering disebut great depression seakan 
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terulang kembali. Pada saat itu,  kesulitan keuangan, meningkatnya angka 

pengangguran hingga kelaparan menjadi dampak krisis yang sangat nyata. 

Dampak dari krisis ekonomi dan finansial di USA telah merambah ke negara-

negara di Eropa dan Asia termasuk Indonesia. Perusahaan-perusahaan multi 

raksasa banyak yang jatuh (collapse), bank-bank internasional dan 

pemerintahan di berbagai negara di dunia mengucurkan dana dalam jumlah 

besar ke pasar uang untuk meredakan guncangan krisis.  

Krisis ini menunjukkan rapuhnya sistem ekonomi kapitalis yang 

dianut negara adidaya tersebut dan mayoritas negara-negara di dunia. Di 

tengah krisis keuangan global yang melanda dunia dengan sistem ekonomi 

kapitalisnya, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya 

dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap  stabil dan 

memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang 

sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di 

bank-bank syariah. Bahkan industri keuangan syariah mengalami 

pertumbuhan sebesar 1 triliun dollar. Kesuksesan bank syariah ini disebabkan 

para investor lebih nyaman jika menanamkan investasinya di lembaga-

lembaga keuangan syariah mengedepankan keadilan, menjauhi riba serta 

seluruh investasi dan produknya dilakukan secara etis dan bertanggungjawab 

dari sisi sosial (Sholehudin, 2008).  

Pencapaian perbankan syariah di Indonesia sungguh membanggakan 

dan terus mengalami high growth. Berdasarkan laporan akhir tahun 2007, 

perkembangan perbankan syariah di Indonesia terjaga dengan tingkat yang 

cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir mencapai dari 
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60% pertahun. Dalam periode laporan, total aset perbankan syariah meningkat 

Rp 9,8 triliun atau sebesar 36,7%. Sehingga pangsa perbankan syariah 

terhadap industri perbankan nasional naik dari 1,6% menjadi 1,8%. Fungsi 

intermediasi yang ditunjukkan oleh FDR meningkat dari 98,9% menjadi 

99,8%. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan DPK sebesar 35,5% yang 

dialokasikan ke Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) yang tumbuh sebesar 

36,7%. Pertumbuhan tersebut mendorong peningkatan pangsa pembiayaan 

perbankan syariah terhadap total kredit perbankan nasional dari 2,6% menjadi 

2,8%. Sedangkan dalam kaitannya dengan pemenuhan kecukupan modal 

(CAR) bank umum syariah, meskipun terjadi sedikit penurunan yaitu dari 

13% pada tahun 2006 menjadi 11,8% namun masih di atas ketentuan minimal 

yang harus dijaga yaitu sebesar 8%. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa 

kinerja perbankan syariah secara nasional membaik. 

Berdasarkan data statistik Bank Indonesia (BI), pada akhir Januari 

2009 aset perbankan syariah di luar BPRS mencapai Rp 51,81 triliun. 

Meningkat sebesar 44,4% dibandingkan periode akhir Januari 2008 yakni 

sebesar Rp 35,87 triliun. Sedangkan dibandingkan periode akhir desember 

2008 dimana aset perbankan syariah sebesar Rp 49,55 triliun, aset perbankan 

syariah pada Januari 2009 itu meningkat Rp 2,25 triliun atau 4,5%. 
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Tabel 1.2 
Perkembangan Aset Perbankan Syariah 

(Dalam Miliar Rupiah) 

Kelompok Bank 2006 2007 2008 

Bank Umum Syariah 21.151 27.286 34.036 

Unit Usaha Syariah 5.571 9.252 15.519 

Total Aset 26.722 36.573 49.555 

 Sumber : Data Statistik Bank Indonesia (diolah) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa aset perbankan 

syariah meningkat setiap tahunnya. Pada akhir tahun 2006, total aset 

perbankan syariah yang meliputi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah sebanyak Rp 26.722 Miliar, dan pada akhir tahun 2007 meningkat 

sebesar 36,86% menjadi Rp 36.573 Miliar. Sedangkan pada akhir tahun 2008, 

total aset perbankan syariah mencapai Rp 49.555 Miliar, meningkat sebesar 

35,50% dari periode sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan 

aset perbankan syariah selama 3 tahun terakhir di atas 30% setiap tahunnya. 

Data statistik BI menunjukkan, pendapatan operasional bank syariah 

di luar BPRS mencapai Rp 635 miliar per Januari 2009, naik 33% dari Rp 477 

miliar pada Januari 2008. Akan tetapi laba bersihnya hanya tumbuh 8% dari 

Rp 77 miliar menjadi Rp 83 miliar. Namun hal tersebut masih bisa 

dibanggakan, sebab di tengah krisis finansial global banyak bank 

konvensional yang mencatat penurunan laba (Arthur Gideon, 2008). 

Tujuan fundamental dari bisnis perbankan adalah memperoleh 

keuntungan optimal dengan jalan memberikan layanan jasa keuangan kepada 

masyarakat. Bagi pemilik saham menanamkan modalnya pada bank bertujuan 

untuk memperoleh penghasilan berupa deviden atau mendapatkan keuntungan 
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melalui meningkatnya harga saham yang dimiliki (Mudrajad Kuncoro dalam 

Imam Gozali, 2007). 

Bank yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama dengan 

tingkat profitabilitas yang tinggi, mampu membagikan deviden dengan baik 

dan prospek usahanya dapat selalu berkembang serta dapat memenuhi 

ketentuan prudential banking regulation dengan baik, maka kemungkinan 

nilai saham dari bank yang bersangkutan di pasar sekunder dan jumlah Dana 

Pihak Ketiga (DPK) yang dikumpulkan akan meningkat. Kenaikan nilai 

saham dan jumlah DPK merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan 

masyarakat pada bank yang bersangkutan. Kepercayaan dan loyalitas pemilik 

dana terhadap bank merupakan faktor yang sangat membantu dan 

mempermudah pihak manajemen bank untuk menyusun strategi bisnis yang 

baik. Sebaliknya para pemilik dana yang kurang menaruh kepercayaan kepada 

bank yang bersangkutan maka loyalitasnya juga sangat tipis, hal ini sangat 

tidak menguntungkan bagi bank yang bersangkutan karena pemilik dana ini 

sewaktu-waktu dapat menarik dananya dan memindahkannya ke bank lain. 

Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan 

melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Laporan keuangan bank 

berupa neraca memberikan informasi kepada pihak di luar bank misalnya 

bank sentral,  masyarakat umum dan investor mengenai gambaran posisi 

keuangannya, dimana informasi tersebut dapat digunakan oleh pihak eksternal 

untuk menilai besarnya resiko yang ada pada suatu bank. Neraca bank adalah 

laporan dalam bentuk daftar yang disusun secara sistematik yang menyajikan 

informasi perbandingan dana atau investasi dana pada periode yang 
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dilaporkan, apa yang menjadi kewajiban bank (utang), dan modal bank pada 

suatu saat atau tanggal tertentu yang sekaligus menunjukkan sumber dana 

yang ada pada aktiva (Kuncoro, 2002 : 541). 

Laporan laba rugi memberikan gambaran mengenai perkembangan 

bank yang bersangkutan. Laporan laba rugi yang umum dipergunakan oleh 

bank terdiri dari penerimaan yang terutama berasal dari pendapatan bunga 

(interest income) dari kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah, 

penerimaan nonbunga (noninterest income) yang berasal dari transaksi 

investasi berbentuk surat berharga, serta dari pemberian jasa perbankan. 

Selain itu, dalam laporan laba rugi juga terdapat biaya yang merupakan beban 

bank yang terdiri dari biaya bunga atas beberapa pos pasiva neraca bank 

(interest expense), dan biaya nonbunga (noninterest expense) (Kuncoro, 2002 

: 545).  

Pengukuran tingkat kesehatan bank harus dilakukan oleh bank 

konvensional maupun bank syariah karena terkait dengan kepentingan semua 

pihak seperti pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna 

jasa perbankan, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank serta pihak 

lain. Informasi mengenai kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak-

pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip 

kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen 

resiko.  

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini ingin menganalisis 

bagaimana kinerja bank umum syariah di Indonesia di tengah krisis finansial 

global dilihat dari pendapatan yang berhasil dicapai oleh bank syariah. Oleh 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

24 

sebab itu, penelitian ini mengambil judul ” Analisis Pengaruh Modal, Dana 

Pihak Ketiga, dan Pembiayaan Terhadap Pendapatan Operasional Bank 

Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2006-2008”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pengaruh modal terhadap pendapatan operasional bank 

syariah di Indonesia periode tahun 2006-2008? 

2. Bagaimanakah pengaruh dana pihak ketiga  terhadap pendapatan 

operasional bank syariah di Indonesia periode tahun 2006-2008? 

3. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan operasional 

bank syariah di Indonesia periode tahun 2006-2008? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh modal terhadap pendapatan operasional bank 

syariah di Indonesia periode tahun 2006-2008. 

2. Untuk mengetahui  pengaruh dana pihak ketiga  terhadap pendapatan 

operasional bank syariah di Indonesia periode tahun 2006-2008. 

3. Untuk mengetahui  pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan 

operasional bank syariah di Indonesia periode tahun 2006-2008. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam perbaikan kinerja dunia perbankan, khususnya pada bank 

syariah. 

2. Bagi pihak pengelola Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri serta Bank 

Syariah Mega Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan evaluasi serta pertimbangan penyusunan kebijakan dalam upaya 

pengembangan perbankan syariah di Indonesia.  

3. Dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat luas tentang kinerja 

perbankan syariah di Indonesia dan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi atau acuan 

bagi penelitian selanjutnya untuk lebih dikembangkan dan disempurnakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

26 

B A B  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Bank Syariah 

Bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan 

dana maupun dalam rangka penyaluran dananya dilaksanakan atas dasar 

prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. 

Menurut Ascarya dan Diana Yumanita (2005), bank syariah adalah 

bank yang melandaskan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu 

aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk 

penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan 

lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dengan dimensi keberhasilan 

adalah dunia dan akhirat dan sangat memperhatikan kebersihan sumber, 

kebenaran proses dan kemanfaatan hasil. 

Bank Indonesia memberikan pengertian bahwa Bank Syariah 

merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja 

berdasarkan etika dan system nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga 

(riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian 

(maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), 

berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.  

Bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan 

jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga 

mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Menurut pandangan 

Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik 
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dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam 

tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau 

mengalami kerugian. 

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah 

adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Al Hadist. Kegiatan 

operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al 

Qur’an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Larangan terutama berkaitan 

dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Dalam hukum 

Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan 

terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syariah 

merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar 

perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga.  

B. Prinsip Dasar Perbankan Syariah  

Bank syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya mengikuti 

aturan-aturan dan norma-norma Islam, antara lain : 

1) Bebas dari bunga (riba) 

2) Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian 

(maysir) 

3) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar) 

4) Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil) 

5) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. 
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1. Pelarangan Riba 

Bank syariah beroperasi tidak berdasarkan bunga, sebagaimana 

yang lazim dilakukan oleh bank konvensional, karena bunga mengandung 

unsur riba yang jelas-jelas dilarang dalam Al Qur’an. Riba berarti 

”tambahan”, yaitu pembayaran ”premi” yang harus dibayarkan oleh 

peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, 

yang ditetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman. Dalam pengertian 

ini riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga 

(interest). 

Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari 

harta pokok atau modal secara bathil. Dikatakan bathil karena pemilik 

dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam 

tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau 

kerugian (Ascarya, 2005 : 5). 

Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan 

kesiapan masyarakat pada masa itu. Pelarangan riba dalam Al Qur’an 

terbagi menjadi empat tahap, yakni : 

a. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada 

zahirnya menambah harta dan menolong mereka yang memerlukan 

sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT.  

Firman Allah SWT :  

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah 

pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. 

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 
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mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah 

orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)” (QS. Ar Rum : 39). 

Dalam tahap pertama disebutkan bahwa riba akan menjauhkan 

kekayaan dari keberkahan Allah SWT, sedangkan sedekah akan 

meningkatkan keberkahan berlipat ganda. 

b. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk dan balasan 

yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.  

Firman Allah SWT : 

“Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan 

atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) 

dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi 

(manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, 

padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena 

mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah 

menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa 

yang pedih” (QS. An-Nisa: 160-161). 

Tahap kedua, yakni pada awal periode Madinah praktek riba 

dikutuk dengan keras. Riba dipersamakan dengan mereka yang 

mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar, dan mengancam 

kedua belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. 

c. Tahap ketiga, riba itu diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu 

tambahan yang berlipat ganda.  

 

 

Firman Allah SWT : 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan” (QS. Ali Imran:130). 
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Pada tahap ketiga, sekitar tahun kedua atau ketiga Hijrah, Allah 

SWT menyerukan agar kaum muslimin menjauhi riba jika mereka 

menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam (QS 3: 130-

132). 

d. Tahap keempat, ayat riba diturunkan oleh Allah SWT. Yang dengan 

jelas sekali mengharamkan sebarang jenis tambahan yang diambil 

daripada pinjaman.  

Firman Allah SWT : 

“Hai orang-orang yang beriman,bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 

yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 

riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 

memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka 

bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula 

dianiaya (dirugikan)” (QS. Al Baqarah: 278-279). 

Tahap terakhir, Allah SWT mengutuk keras mereka yang 

mengambil riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan 

dan riba, dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh 

utang piutang yang mengandung riba, menyerukan mereka agar 

mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam yang 

mengalami kesulitan. 

Riba tidak hanya dilarang dalam ajaran Islam, tetapi juga 

dilarang dalam ajaran Yahudi (Eksodus 22: 25, Deuteronomy 23: 19, 

Levicitus 35:7), ajaran Kristen (Lukas 6: 34-35, pandangan pendeta 

awal/abad I-XII, pandangan sarjana Kristen/abad XII-XV, pandangan 

reformis Kristen/abad XVI-1836), maupun ajaran Yunani seperti yang 
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disampaikan oleh Plato (427 – 347 SM) dan Aristoteles (384 – 322 

SM). 

Secara garis besar riba terbagi menjadi dua bagian, yaitu : 

1) Riba hutang piutang, terdiri dari : 

- Riba Qord, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu 

yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh). 

- Riba Jahiliyyah, yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena 

peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang 

ditetapkan. 

2) Riba jual beli, terdiri dari : 

- Riba Fadhl, yaitu pertukaran antar barang-barang sejenis dengan 

kadar/takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan 

termasuk dalam jenis barang ribawi. 

- Riba Nasi’ah, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan 

jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. 

Menurut berbagai madzhab, riba diharamkan pada 7 jenis 

barang, yakni emas, burr, sya’ir, kurma, anggur kering dan garam. 

Namun di luar ketujuh jenis barang tersebut terdapat selisih pendapat di 

antara para Fuqoha (Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali). 

2. Pelarangan Maysir 

Istilah maysir pada awalnya dipakai untuk permainan anak panah 

pada jaman sebelum Islam, ketika tujuh peserta bertaruh untuk 

mendapatkan hadiah yang telah ditentukan. Maysir secara harfiah berarti 

memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau 
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mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, yang dimaksud maysir 

adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau 

permainan berisiko (Ascarya, 2005 : 7). 

Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam syariat Islam secara 

bertahap. Tahap pertama, judi merupakan kejahatan yang memiliki 

mudharat (dosa) lebih besar daripada manfaatnya (QS 2: 219). 

Firman Allah SWT : 

”Mereka bertanya kepadamu tentang khamar (segala sesuatu yang 

memabukkan) dan judi. Katakanlah, ’Pada keduanya itu terdapat dosa 

besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih 

besar daripada manfaatnya’. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang 

mereka nafkahkan. Katakanlah, ’Yang lebih dari keperluan’. Demikianlah 

Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berpikir” (QS. 

Al Baqarah: 219). 

Tahap berikutnya, judi dan taruhan dengan segala bentuknya 

dilarang dan dianggap sebagai perbuatan zalim dan sangat dibenci (QS 5: 

90-91). 

Firman Allah SWT : 

”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum (khamar), 

berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah 

perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan 

itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara 

kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu 

dari mengingat Allah dan sholat; maka berhentilah kamu (dari 

mengerjakan pekerjaan itu)” (QS. Al Ma’idah : 90-91). 
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Selain mengharamkan bentuk-bentuk judi dan taruhan yang jelas, 

hukum Islam juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung 

unsur judi (Ascarya, 2005 : 7). 

3. Pelarangan Gharar 

Gharar secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan 

sebagainya. Dalam Islam, yang termasuk gharar adalah semua transaksi 

ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan. 

Larangan terhadap gharar terdapat dalam Al Qur’an (QS 6: 152, QS 83: 1-

5, dan QS 4: 29) dan Hadist. 

Firman Allah SWT : 

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha 

Penyayang kepadamu” (QS An-Nisa : 29). 

”Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan 

cara yang lebih bermanfaat, hingga ia dewasa. Dan sempurnakanlah 

takaran dan timbangan dengan adil. Kamu tidak memikulkan beban 

kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu 

berkata, ’Maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah 

kerabatmu, dan penuhilah janji Allah (penuhilah segala perintah-perintah 

Allah)’. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu 

ingat” (QS Al-An’am : 152). 

”Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh 

berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-

kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah 

dikerjakan dan yang dilalaikannya” (QS At-Tatfif : 1-5). 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

34 

Dalam dunia bisnis, gharar artinya menjalankan suatu usaha secara 

buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu 

transaksi yang resikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa 

akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan 

konsekuensinya. Afzal-ur-Rahman (1990) membagi konsep gharar 

menjadi dua, antara lain (Ascarya, 2005) : 

a) Gharar karena adanya unsur risiko yang mengandung keraguan, 

probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan. 

b) Gharar karena adanya unsur yang meragukan yang dikaitkan dengan 

penipuan atau kejahatan oleh salah satu puhak terhadap pihak lainnya. 

Semua transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam 

jumlah, kualitas, harga, waktu, risiko, serta penipuan atau kejahatan 

termasuk dalam kategori gharar. Beberapa contoh transaksi yang termasuk 

dalam kategori gharar antara lain : 

- Penjualan barang yang belum ditangan penjual, seperti buah-buahan 

yang belum matang, ikan yang belum ditangkap, dan hewan yang masih 

dalam kandungan; 

- Penjualan di masa mendatang (future trading); 

- Penjualan barang yang sulit dipindahtangankan; 

- Penjualan yang belum ditentukan harga, jumlah, dan kualitasnya; 

- Penjualan yang menguntungkan satu pihak. 

 

4. Pelarangan Riba, Maysir, dan Gharar dalam Perspektif Ekonomi 
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Menurut Qardhawi (2002), hikmah eksplisit yang tampak jelas di 

balik pelarangan riba adalah perwujudan persamaan yang adil di antara 

pemilik harta (modal) dengan usaha, serta penanggungan risiko dan 

akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Prinsip keadilan 

dalam Islam ini tidak memihak kepada salah satu pihak, melainkan 

keduanya berada pada posisi yang seimbang (Ascarya, 2005). 

Konsep pelarangan riba dan maysir (judi) dalam Islam dapat 

dijelaskan keunggulannya secara ekonomis dibandingkan dengan konsep 

ekonomi konvensional. Riba secara ekonomis lebih merupakan sebuah 

upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan 

kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (bunga). 

Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin besar kemungkinan 

aliran investasi yang terbendung. 

Grafik 2.1 

Hubungan Tingkat Bunga dan Investasi 

 i (%) 
 
 
 

 i2 

 
i1 

 
 
 0    I2       I1    I 

 

Secara grafis dapat ditunjukkan bahwa meningkatnya tingkat suku 

bunga dari i1% menjadi i2% dapat menurunkan jumlah kemungkinan 

investasi dari I1 menjadi I2. Kenaikan suku bunga ini telah membendung 
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aliran investasi sebesar I1 - I2. Oleh sebab itu, maka riba dilarang dalam 

Islam. 

Sementara itu, judi secara ekonomis lebih merupakan sebuah upaya 

agar aktivitas investasi yang terjadi memiliki korelasi nyata terhadap 

sektor riil dalam rangka meningkatkan Aggregate Supply (penawaran 

agregat). Judi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk investasi yang tidak 

produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak 

memberikan dampak meningkatkan penawaran agregat barang dan jasa. 

Oleh sebab itu, maka maysir atau judi dilarang dalam Islam (Ascarya, 

2005 : 11). 

Dengan dilarangnya riba dan maysir (judi) dalam Islam, aliran 

investasi menjadi optimal dan tersalur lancar ke sektor produktif. 

Sedangkan dalam sistem konvensional, dengan menerapkan sistem bunga 

akan membuat aliran investasi tidak lancar karena sebagiannya terhambat, 

dan dengan tidak adanya pelarangan judi maka sebagian investasi tidak 

tersalur ke sektor produktif. 

Sementara itu, pelarangan gharar dimaksudkan untuk 

mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional 

lainnya, serta menghindari ketidakjelasan. Dalam dunia modern hal ini 

sudah dapat diantisipasi. 

C. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional 

Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba 

yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan 

pada semua aktivitas bisnis dasar kesetaraan dan keadilan. Adapun perbedaan 
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yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional (Totok 

Budisantoso dan Sigit Triandaru, 2006 : 156-157) adalah sebagai berikut : 

a. Perbedaan Falsafah 

Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh 

aktivitasnya, sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Untuk 

menghindari sistem bunga, maka dalam mengembangkan produknya bank 

syariah menerapkan sistem jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan 

dalam bentuk bagi hasil. 

b. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah 

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk 

titipan maupun investasi, namun cara ini berbeda dengan deposito pada 

bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan 

uang. Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga 

keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, 

dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi 

kemudian dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan 

yang diperbolehkan pada sistem syariah. Keuntungan dari pemanfaatan 

dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan 

dibagikan kepada nasabah. 

c. Kewajiban Mengelola Zakat 

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti 

wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan 

mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat 
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pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial seperti zakat, 

infak, dan sedekah. 

d. Perbandingan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil 

Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional secara 

prinsip adalah adanya pelarangan riba (bunga) sehingga bank syariah 

menerapkan prinsip bagi hasil. Adapun perbedaan antara sistem bunga 

dengan sistem bagi hasil adalah sebagai berikut ( Totok Budisantoso dan 

Sigit Triandaru, 2006 : 157) : 

a) Bunga : 

1) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan 

selalu menghasilkan keuntungan. 

2) Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang 

dipinjamkan. 

3) Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai 

dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi. 

4) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan 

apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. 

5) Tidak tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga 

tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda. 

6) Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama. 
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b) Bagi Hasil : 

1) Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu 

akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. 

2) Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang 

diperoleh. 

3) Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, 

kecuali diubah atas kesepakatan bersama. 

4) Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila 

usaha merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama. 

5) Tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil 

meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan. 

6) Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil. 

D. Fungsi Bank Syariah 

Bank syariah mempunyai dua peran utama (Ascarya dan Diayana 

Yumanita : 2005), yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial 

(maal). Sebagai badan usaha (tamwil) bank syariah mempunyai beberapa 

fungsi yakni sebagai berikut : 

1) Manajer investasi 

Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana 

dari para investor/nasabahnya dengan prinsip wadi’ah yad dhamanah 

(titipan), mudharabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa). 

2) Investor 

Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui 

kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. 
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3) Jasa pelayanan 

Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa 

keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan. 

Sementara itu, sebagai badan sosial (maal) bank syariah mempunyai 

fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran 

zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), serta penyaluran qardhul hasan (pinjaman 

kebajikan). 

E. Produk Perbankan Syariah 

1) Produk Pendanaan 

Produk-produk pendanaan bank syariah dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

a. Wadi’ah 

 Titipan asset nasabah individu atau badan yang harus dijaga dan 

dikembalikan kapan saja dikehendaki nasabah. Jenisnya antara lain 

giro, tabungan. 

b. Qardh  

 Bank menerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah, dapat 

memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, dan dapat memberikan 

bonus. Nasabah dijamin dapat menarik dananya sewaktu-waktu. 

Jenisnya antara lain giro, tabungan. 

c. Mudharabah  

 Nasabah pemilik modal (shahibul maal) bekerjasama dengan bank 

pengelola (mudharib) untuk memperoleh keuntungan yang dibagi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

41 

sesuai kesepakatan di awal. Jenisnya antara lain tabungan, deposito, 

investasi, obligasi/sukuk. 

d. Ijarah  

 Pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah 

tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Jenisnya yakni obligasi/sukuk. 

2) Produk Pembiayaan 

a. Untuk pola bagi hasil terdapat dua prinsip yaitu : 

1. Mudharabah (Muqayyadah): Kerjasama antara bank sebagai 

pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola 

(mudharib). Kedua pihak sepakat membagi keuntungan dan risiko 

sesuai dg kontribusinya.    Jenisnya antara lain modal kerja, proyek, 

ekspor, surat berharga. 

2. Musyarakah: Investasi yang melibatkan kerjasama pihak-pihak 

yang memiliki dana dan keahlian dimana pihak yang berkongsi 

sepakat untuk membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan 

kontribusinya.  Jenisnya antara lain modal kerja, proyek, ekspor, 

penyertaan. 

b. Sedangkan untuk pola non bagi hasil terdiri dari : 

1. Pola jual beli, antara lain : 

a) Murabahah: (Deferred payment sale), jual-beli barang pada 

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakat. Pembeli 

membayar kewajibannya secara tangguh. Sifat one shot deal dan 

tidak tepat untuk pembiayaan modal kerja. Jenisnya meliputi 

ekspor, pengadaan barang investasi / aneka barang. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

42 

b) Salam (Paralel): (In front payment sale), pembelian barang yg 

diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan 

dimuka. Barang yg dipesan harus jelas spesifikasinya (quantity, 

quality, delivery). Jenisnya antara lain produk agribisnis atau 

sejenis. 

c) Istishna (Paralel): (Purchase by Order/Manufacture), kontrak 

penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini 

pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang 

lalu membuat/membeli barang menurut spesifikasi yang telah 

disepakati dan menyerahkannya kepada pembeli. Kedua belah 

pihak sepakat atas harga dan sistem pembayaran. Jenisnya antara 

lain manufaktur, konstruksi. 

2. Pola sewa, antara lain : 

a) Ijarah, adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, 

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dg pemindahan 

kepemilikan atas barang itu sendiri. 

b) Ijarah wa Iqtina, adalah akad sewa yang diakhiri dengan pilihan 

bagi penyewa untuk membeli barang tersebut pada akhir periode 

sewa. Jenisnya meliputi sewa beli, akuisisi asset. 

3) Produk Jasa Keuangan meliputi : 

1. Wakalah: (Deputyship), adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak 

kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas 

jasanya maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari 
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pemberi amanah. Jenisnya antara lain L/C, Transfer, Inkaso, Kliring, 

Pembayaran Gaji/ Rekening, RTGS. 

2. Kafalah (Guaranty), adalah jaminan yg diberikan oleh penanggung 

(kafil) kepada pihak III untuk memenuhi kewajiban pihak II atau yg 

ditanggung. Dapat juga berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang 

yg dijamin dg berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai 

penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari 

orang yang dijamin. Jenisnya: Kafalah bil maal/bit taslim/al munjazah. 

3. Hiwalah (Transfer Service), adalah pengalihan hutang/piutang dari 

orang yg berhutang atau berpiutang kepada orang lain yg wajib 

menanggungnya atau menerimanya. 

4. Rahn (Mortgage), adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak 

kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas 

jasanya maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari 

pemberi amanah. Contohnya yaitu gadai. 

5. Qardh, adalah pinjaman tanpa bunga dari bank kepada nasabah untuk 

keperluan emergency.  

F. Laporan Keuangan Bank Syariah 

1. Pengertian Laporan Keuangan 

Pelaporan dari peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan dapat 

diartikan sebagai laporan keuangan. Pada umumnya laporan keuangan itu 

terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi Laba serta Laporan Perubahan 

Modal. Dimana Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aktiva, 

hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Perhitungan 
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(laporan) Rugi Laba memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh 

perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu. Sedangkan 

Laporan Perubahan Modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau 

alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan (Munawir, 

2004 : 5). 

Laporan keuangan pada sektor perbankan syariah sama seperti 

sektor lainnya, adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan aktivitas 

operasional bank yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. 

2. Bentuk-bentuk Laporan Keuangan 

1) Neraca 

Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta 

modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi tujuan neraca 

adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada 

suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu tutup buku dan ditentukan 

sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau kalender. Sehingga neraca 

sering disebut dengan Balance Sheet  (Munawir, 2004 : 13). 

2) Laporan Rugi Laba 

Laporan Rugi Laba merupakan suau laporan yang sistematis tentang 

penghasilan, biaya, rugi-laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan 

selama periode tertentu (Munawir, 2004 : 26). Laporan laba rugi pada 

dasarnya merefleksikan the financial nature of banking atau kegiatan-

kegiatan pokok bank, yaitu menerima dana dari masyarakat yang 

surplus dana kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit 
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(pembiayaan) kepada masyarakat yang memerlukan dan memberian 

berbagai macam jasa keuangan yang diperlukan masyarakat baik dalam 

negeri maupun luar negeri, antara lain safety box facilities, travelers 

cheque, credit card, jual beli surat berharga dan lain-lain (Kuncoro, 

2002 : 544-545). 

3. Fungsi Laporan Keuangan 

Sebagai bahan informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak 

yang membutuhkan, laporan keuangan setidaknya memiliki fungsi sebagai 

berikut (Imam Gozali, 2007 : 67-68): 

1) Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Adapun pihak-pihak 

yang berkepentingan tersebut antara lain : 

a. Shahibul maal/pemilik dana 

b. Kreditur 

c. Pembayar zakat, infaq, shadaqah 

d. Pemegang saham 

e. Otoritas pengawasan 

f. Bank Indonesia 

g. Pemerintah 

h. Lembaga penjamin simpanan 

i. Masyarakat  

2) Informasi dalam menilai prospek arus kas bertujuan untuk memberikan 

informasi ang dapat mendukung investor/pemilik dana, kreditur, dan 

pihak-pihak lain dalam memperkirakan jumlah, asset, dan 
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ketidakpastian dalam penerimaan kas di masa depan atas deviden, bagi 

hasil, serta hasil dari penjualan, pelunasan, dan jatuh tempo dari surat 

berharga atau pinjaman. 

3) Informasi atas sumber daya ekonomi bertujuan memberikan informasi 

tentang sumber daya ekonomis bank (economic resources), kewajiban 

bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau 

pemilik saham serta kemungkinan terjadinya transaksi, dan peristiwa 

yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut. 

4) Informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta 

informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai 

dengan prinsip syariah dan pengelolaan pendapatan dana bank tersebut. 

5) Informasi untuk membantu pihak terkait di dalam menentukan zakat 

bank atau pihak lainnya. 

G. Definisi Pendapatan Operasional 

Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diperoleh oleh 

bank syariah dari kegiatan penyaluran dana yang berupa penerimaan margin 

dan bagi hasil, serta pendapatan operasi lainnya. Pendapatan margin dan bagi 

hasil diperoleh dari pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah 

dalam berbagai bentuk, antara lain mudharabah, musyarakah, murabahah, 

istishna, salam, qardh, ijarah dan lain-lain. Selain menerima pendapatan dari 

bagi hasil pembiayaan dan margin piutang, bank syariah juga memperoleh 

penerimaan non bagi hasil yang berasal dari transaksi investasi (mudharabah 

muqayyadah), serta pemberian jasa layanan perbankan, seperti jasa transfer 
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uang, transaksi valuta asing, jasa titipan surat-surat berharga dan jasa-jasa 

perbankan lainnya (Kuncoro, 2002). 

 

H. Penjelasan Teoritis Variabel Penelitian 

1. Modal 

Modal merupakan salah satu sumber dana bank syariah selain dari 

kegiatan penghimpunan dana dari nasabah berupa giro, tabungan, dan 

deposito. Bagian besar dari sumber dana bank syariah berasal dari modal 

karena bank syariah pada dasarnya adalah sistem Islam yang berorientasi 

modal. Modal merupakan dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner) 

sebagai bagian keikutsertaannya dalam usaha bank syariah. Sebagai 

buktinya, pemilik akan menerima sejumlah saham sesuai dengan porsi 

keikutsertaannya. Setiap tahun pemegang saham akan mendapatkan bagian 

bagi hasil usaha dalam bentuk dividen (Ascarya, 2005). 

Dalam laporan keuangan neraca, termasuk dalam pos ini adalah 

modal yang disetorkan oleh pemilik atau pemegang saham. Dana Setoran 

Modal berupa agio saham yaitu surplus setoran modal yang diterima oleh 

bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. 

Cadangan Umum yaitu cadangan-cadangan yang dibentuk dari penyisihan 

laba atau laba bersih yang mendapat persetujuan dari Rapat Umum 

Pemegang Saham. Laba yang ditahan (retained earnings) yaitu sisa laba 

tahun lalu yang ditanamkan kembali sebagai modal oleh para pemegang 

saham. 
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2. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Dana pihak ketiga merupakan dana simpanan yang dihimpun oleh 

bank dari masyarakat atau nasabah. Dana masyarakat adalah dana-dana 

yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha, yang 

diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan 

yang dimiliki bank. Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang 

dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun 

dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat (Kuncoro, 

2002 : 155). 

Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk 

rekening giro (current account), tabungan (savings account), investasi 

umum/investasi tidak terikat (general investment account), dan investasi 

khusus/investasi terikat (special investment account). 

Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk 

rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya dengan 

prinsip al-wadi’ah yad-dhamanah (wadi’ah) atau titipan. Dalam hal ini, 

bank dapat mempergunakan dana nasabah selama tidak ditarik, sementara 

bank memberikan garansi bahwa nasabah dapat menarik dananya sewaktu-

waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank 

seperti cek, kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Penerimaan 

simpanan dalam bentuk rekening tabungan dapat menggunakan prinsip 

wadi’ah (titipan), qardh (pinjaman kebajikan), atau mudharabah (bagi 

hasil).  
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Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka ke dalam 

rekening investasi umum dengan prinsip mudharabah al-muthlaqah. 

Dalam hal ini, bank sebagai mudharib mempunyai kebebasan mutlak 

dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil 

disepakati bersama. Selain rekening investasi umum, bank syariah juga 

menawarkan rekening investasi khusus dengan prinsip mudharabah al-

muqayyadah. Dalam mudharabah al-muqayyadah bank menginvestasikan 

dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka 

waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama, dan hasilnya langsung 

berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih. 

3. Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana perbankan 

syariah. Bank syariah dalam menyalurkan dananya dapat memberikan 

berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank 

syariah mempunyai lima bentuk utama, yaitu mudharabah dan 

musyarakah (dengan pola bagi hasil); murabahah, salam dan istishna 

(dengan pola jual beli); serta ijarah (dengan pola sewa). Selain beberapa 

bentuk pembiayaan tersebut, terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang 

merupakan turunan langsung atau tidak langsung dari ke lima bentuk 

pembiayaan di atas. Bank syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap 

yang berbasis jasa (fee-based services) seperti qardh dan jasa keuangan 

lainnya (Ascarya, 2005). 
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I. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Kusumo (2008) yang berjudul ” Analisis Kinerja Keuangan 

Bank Syariah Mandiri Periode 2002-2007 (dengan Pendekatan PBI 

No.9/1/PBI/2007)”, memperoleh hasil bahwa jika dilihat dari rasio Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki 

modal yang sangat kuat, sehingga jika terjadi kerugian pihak bank dapat 

menanggung kerugian tersebut dengan modal yang dimilikinya. Rasio Kualitas 

Aktiva Produktif (KAP) menunjukkan bahwa BSM belum dapat mengelola 

aktiva produktif dengan baik. Dilihat dari rasio Net Operating Margin (NOM) 

mencerminkan bahwa BSM merupakan bank syariah yang memiliki tingkat 

profitabilitas sangat baik. Dilihat dari rasio Short Term Mismatch (STM) 

menunjukkan bahwa BSM dapat memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

pendeknya tanpa mengganggu kebutuhan likuiditas bagi nasabahnya. Dilihat 

dari rasio Sensitivitas Terhadap Resiko Pasar menunjukkan bahwa kemampuan 

BSM untuk mengcover risiko yang muncul akibat dari perubahan nilai tukar 

sangat lemah dan penerapan manajemen risiko yang diterapkannya tidak 

efektif dan tidak konsisten, sehingga BSM sangat berisiko jika melakukan 

transaksi valuta asing. Sedangkan jika dilihat dari rasio keuangan secara 

keseluruhan selama enam periode pengamatan mencerminkan bahwa kondisi 

keuangan BSM tergolong baik dalam mendukung perkembangan usaha dan 

mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan, serta 

BSM memiliki kemampuan keuangan yang memadai dalam mendukung 

rencana pengembangan usaha dan pengendalian risiko apabila terjadi 

perubahan yang signifikan pada industri perbankan. 
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Penelitian Rusmanto (2003) berjudul ”An Evaluation of Selected 

BMI’s Financial Performance : A Study Comparing Islamic And 

Conventional Banks”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan Bank Muamalat Indonesia dalam menarik net income melalui 

ROA, menyalurkan dana pihak ketiga, serta keamanan para kreditornya lebih 

baik dibandingkan kinerja keuangan BNI dan Bank Lippo. Sedangkan ROE 

Bank Muamalat Indonesia lebih rendah dibandingkan BNI dan Lippo, hal ini 

disebabkan karena jumlah modal yang lebih besar pada struktur keuangan 

Bank Muamalat Indonesia. 

Penelitian Utami (2008) yang berjudul ” Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Syariah”, memperoleh hasil bahwa 

kondisi makro ekonomi memiliki peranan dalam mempengaruhi tingkat 

keuntungan dan kinerja sebuah bank, oleh sebab itu pihak manajemen bank 

harus pandai membaca faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi makro 

ekonomi. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja keuangan bank syariah perlu 

diperhatikan besarnya biaya yang dikeluarkan bagi karyawannya, karena biaya 

overhead yang besar saat ini dapat mengurangi tingkat keuntungan untuk saat 

ini tapi akan meningkatkan keuntungan pada masa depan. Pengelola bank 

syariah juga sebaiknya memperhatikan bahwa semakin besar aset yang 

dikelola dapat mengurangi kinerja bila tidak diikuti oleh kemampuan bank 

dalam melakukan diversifikasi. Pengelolaan modal dengan memilih investasi 

berisiko rendah hanya akan meningkatkan kinerja saat ini, tidak untuk jangka 

panjang. Sedangkan investasi dengan risiko tinggi akan mengurangi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

52 

keuntungan saat ini, tapi akan meningkatkan kinerja dan keuntungan pada 

masa yang akan datang. 

 

J. Kerangka Pemikiran 

Dalam suatu penelitian, untuk memecahkan suatu masalah dalam 

mengemukakannya diperlukan suatu  kerangka pemikiran yang jelas agar 

lebih terarah pada pemecahan masalah tersebut. Kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
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K. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, diduga variabel-

variabel independen seperti modal, dana pihak ketiga, dan pembiayaan 

berpengaruh terhadap pendapatan operasional bank syariah di Indonesia. 

Karena belum teruji kebenarannya maka diambil suatu hipotesis yang 

kemudian diuji secara empiris untuk membuktikan kebenarannya. Adapun 

hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Diduga modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 

operasional bank syariah di Indonesia tahun 2006-2008. 

2. Diduga dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pendapatan operasional bank syariah di Indonesia tahun 2006-2008. 

3. Diduga pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan operasional bank syariah di Indonesia tahun 2006-2008. 
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BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis pengaruh modal, dana 

pihak ketiga dan pembiayaan terhadap pendapatan operasional perbankan 

syariah. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan objek penelitian meliputi 3 

Bank Umum Syariah yakni Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank 

Syariah Mega Indonesia. Pemilihan ketiga bank syariah tersebut dikarenakan 

permodalan ketiga bank syariah tersebut sepenuhnya modal sendiri, jadi 

bukan merupakan Unit Usaha Syariah yang permodalannya berasal dari 

modal bank konvensional yang membuka pelayanan unit syariah. Selain itu 

juga karena ketiga Bank Umum Syariah tersebut sudah beroperasi cukup 

lama. Mengingat masih ada 2 bank umum syariah lain yakni Bank Bukopin 

Syariah dan BRI Syariah, namun keduanya resmi beroperasi sebagai Bank 

Umum Syariah pada tahun 2008. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 3 

data cross section. Periode penelitian adalah selama 3 tahun mulai Januari 

2006 sampai dengan Desember 2008. Karena data dipublikasikan dengan 

periode bulanan, sehingga akan diperoleh 36 data time series. 

B. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan 

pencatatan pada departemen, instansi terkait, jurnal, dan data laporan 

penelitian lainnya. Data mengenai variabel yang digunakan dalam peneltian 

ini diperoleh dari berbagai sumber, antara lain dari Laporan Keuangan yang 
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dipublikasikan oleh Bank Muamalat website www.muamalatbank.com, 

Laporan Keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Syariah Mandiri website 

www.syariahmandiri.co.id, Laporan Keuangan yang dipublikasikan oleh 

Bank Syariah Mega Indonesia website www.bsmi.co.id, Laporan Publikasi 

Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI).   Serta Laporan Statistik 

Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) dari berbagai 

edisi.  

C. Definisi Operasional Variabel 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan 

menjadi 2 (dua) yaitu variabel dependen (variabel terikat) dan variabel 

independen (variabel bebas). 

1. Variabel dependen (variabel terikat), merupakan variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel-variabel bebasnya. Adapun variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah pendapatan operasional. Pendapatan operasional bank 

syariah diperoleh dari hasil penyaluran dana berupa pendapatan margin 

dan bagi hasil, serta pendapatan operasional lainnya meliputi pendapatan 

dari jasa investasi terikat (mudharabah muqayyadah), jasa layanan, dan 

lain-lain. Pendapatan operasional bank syariah ini merupakan pendapatan 

keseluruhan, belum dikurangi beban operasionalnya.  

2. Variabel independen (variabel bebas), merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam 

penelitian ini antara lain: 

1) Modal 
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Data variabel independen yang pertama dalam penelitian ini 

adalah modal.  Modal merupakan dana yang diserahkan oleh para 

pemilik (owner) sebagai bagian keikutsertaannya dalam usaha bank 

syariah. 

2) Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Data variabel independen yang kedua dalam penelitian ini adalah 

dana pihak ketiga. DPK merupakan dana simpanan masyarakat atau 

nasabah yang dihimpun oleh bank. Bank syariah menerima simpanan 

dari nasabah dalam bentuk rekening giro, tabungan, investasi tidak 

terikat, dan investasi terikat. 

3) Pembiayaan 

Data variabel independen yang ketiga dalam penelitian ini adalah 

pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana yang 

dilakukan bank syariah. Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat 

memberikan berbagai bentuk pembiayaan seperti mudharabah, 

musyarakah, murabahah, istishna, salam, qardh, ijarah dan lain-lain. 

D. Metode Analisis Data 

1. Spesifikasi dan Pemilihan Model 

Seorang peneliti dalam proses penelitian terkadang menghadapi 

kendala dalam penyusunan data dan pemilihan metode estimasi yang tepat. 

Jika regresi diestimasi dengan data runtun waktu (time series), observasi 

tidak mencukupi. Jika regresi diestimasi dengan data lintas sektoral (cross 

section), observasi terlalu sedikit untuk menghasilkan estimasi yang 
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efisien. Salah satu solusi untuk menghasilkan estimasi yang efisien yaitu 

dengan menggunakan model regresi linier data panel. 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

ekonometrik dengan regresi data panel (panel data regression) yang 

merupakan gabungan dari data time series (antar waktu) dan data cross 

section (antar individu). Dalam panel data, data cross-section yang sama 

diobservasi menurut waktu. Jika setiap cross-section unit memiliki jumlah 

observasi time-series yang sama maka disebut sebagai balanced panel. 

Sebaliknya jika jumlah observasi berbeda untuk setiap cross-section unit 

maka disebut unbalanced panel. 

2. Permodelan Data Panel 

Model data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model dari hubungan persamaan dasar antar variabel terikat (variabel 

dependen) dengan variabel bebas (variabel independen). Yakni fungsi 

pendapatan operasional (Y) dipengaruhi oleh Modal (X1), Dana Pihak 

Ketiga (X2), dan Pembiayaan (X3). Dimana Bank Umum Syariah yang 

menjadi obyek observasi dalam penelitian ini antara lain Bank Muamalat, 

Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Dikarenakan 

data yang dipublikasikan dalam periode bulanan, maka dalam jangka 

waktu penelitian selama 3 tahun mulai Januari 2006 sampai dengan 

Desember 2008 akan diperoleh 36 data time series. Sehingga terdapat 3 

cross-sectional unit dan 36 periode waktu, sehingga secara keseluruhan 

ada 108 observasi. 
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Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 

dimana, i = 1,2,3 dan t = 1,2,…,36 

Beberapa keunggulan pengunaan data panel dibandingkan data 

time series (runtun waktu) dan data cross section (lintas sektoral) adalah 

sebagai berikut (Baltagi dalam Siti Aisyah, 2007) : 

1) Estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas dalam 

tiap unit. 

2) Data lebih informatif, mengurangi kolinieritas antara variabel, 

meningkatkan derajat kebebasan (degree of freedom) dan lebih efisien. 

3) Data panel cocok digunakan untuk menggambarkan adanya dinamika 

perubahan. 

4) Data panel dapat lebih mampu mendeteksi dan mengukur dampak. 

5) Data panel bisa digunakan untuk studi dengan model yang lebih 

lengkap. 

6) Data panel juga dapat meminimumkan bias yang mungkin dihasilkan 

dalam agregasi. 

3. Estimasi Model Regresi Data Panel 

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat 

beberapa teknik antara lain (Nachrowi dan Usman, 2006) : 

1) OLS (Ordinary Least Square) 

Data panel mempunyai observasi yang lebih banyak 

dibandingkan data cross section maupun time series. Sehingga ketika 
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data digabungkan menjadi pool data guna membuat regresi, maka 

hasilnya akan cenderung lebih baik dibanding regresi yang hanya 

menggunakan data cross section atau time series saja. Akan tetapi, 

dengan menggabungkan data maka kita tidak dapat melihat perbedaan 

baik antar individu maupun antar waktu (Nachrowi dan Usman, 2006 : 

312).  

Dengan demikian asumsi yang digunakan adalah bahwa 

intercept (α) dan slope (β) tidak berubah atau konstan untuk setiap 

data time series dan cross section. Akan tetapi, yang kemudian 

menjadi permasalahan adalah apakah realistis asumsi bahwa intercept 

(α) dan slope (β) konstan.  

Untuk mengatasi masalah tersebut, ada dua buah teknik yang 

biasa digunakan dalam membuat model dari data panel yaitu Metode 

Efek Tetap (Fixed Effect) dan Metode Efek Random (Random Effect). 

2) Model Efek Tetap (Fixed Effect) 

Dalam Metode Efek Tetap (MET) memungkinkan adanya 

perubahan intercept (α) pada setiap i dan t. Secara matematis model 

MET dinyatakan sebagai berikut : 

Yit = α + β Xit + γ2 W2t +…+ γN WNt + δ2 Zi2 +…+ δT ZiT + εit 

Dimana : 

Yit = variabel terikat untuk individu ke-i dan waktu ke-t 

Xit = variabel bebas untuk individu ke-i dan waktu ke-t 

Wit dan Zit merupakan variabel dummy yang didefinisikan  sebagai 

berikut : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

60 

 

Wit = 1; untuk individu i; i = 1, 2, ...,N 

= 0; lainnya. 

Zit  = 1; untuk periode t; t = 1, 2, ...,T 

= 0; lainnya. 

Dari model di atas terlihat bahwa MET sesungguhnya sama 

dengan regresi menggunakan Dummy Variable sebagai variabel bebas, 

sehingga dapat diestimasi dengan Ordinary Least Square (OLS). 

Dengan estimasi menggunakan metode OLS maka akan diperoleh 

estimator yang tidak bias dan konsisten (Nachrowi dan Usman, 2006 : 

313 - 314). 

Berdasarkan model di atas terdapat N individu dan T waktu, 

maka parameternya sebanyak : 

· (N-1) buah parameter γ 

· (T-1) buah parameter δ 

· Sebuah parameter α 

· Sebuah parameter β 

Untuk mengetahui apakah α konstan pada setiap i dan t atau 

berubah-ubah, dapat dilakukan pengujian sebagai berikut : 

F {(RSSOLS – RSSMET) / RSSMET}.{(NT-N-T) / (N+T-2)} 

Kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan F tabel, jika 

nilai F hasil penghitungan lebih besar dibanding F tabel maka kita 

dapat menolak hipotesis, yang berarti α tidak konstan pada setiap i dan 

t. Atau dengan kata lain jika F signifikan, berarti estimasi model 
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dengan fixed effect (MET) lebih baik dibandingkan estimasi dengan 

pooled OLS. 

3) Model Efek Random (Random Effect) atau Error Commponent 

Model (ECM) 

Pada Model Efek Tetap (MET), perbedaan karakteristik 

individu dan waktu diakomodasikan pada intercept, sehingga 

interceptnya berubah antar individu dan antar waktu. Sedangkan pada 

Model Efek Random (MER) perbedaan karakteristik individu dan 

waktu diakomodasikan pada error dari model (Nachrowi dan Usman, 

2006). Persamaan MER diformulasikan sebagai berikut : 

Yit = α + β Xit + εit ;   εit = ui + vt + wit 

Dimana : 

ui  : komponen error cross section 

vt  : komponen error time series 

wit : komponen error gabungan 

Adapun asumsi yang digunakan untuk komponen error tersebut 

adalah : 

ui ~ N (0, σu
2) 

vt ~ N (0, σv
2) 

wit ~ N (0, σw
2) 

Berdasarkan persamaan di atas, dapat dinyatakan bahwa MER 

menganggap efek rata-rata dari data cross section dan time series 

direpresentasikan dalam intercept. Sedangkan deviasi efek secara 
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random untuk data time series direpresentasikan dalam vt dan deviasi 

untuk data cross section dinyatakan dalam ui. 

Telah diketahui bahwa εit = ui + vt + wit. Dengan demikian 

varians dari error tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Var (εit) = σu
2 + σv

2 + σw
2 

Hal ini berbeda dengan Model OLS yang diterapkan pada data 

panel (Pooled Data) yang mempunyai varian error sebesar Var (εit) = 

σw
2. Dengan demikian MER dapat diestimasi dengan OLS apabila σu

2 

= σv
2 = 0. Kalau tidak demikian, MER perlu diestimasi dengan metode 

lain yakni Generalized Least Square (GLS). 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam estimasi ECM : 

1. Jumlah random effect untuk semua perusahaan (contoh : 3 

perusahaan) adalah nol. 

2. Nilai rata-rata dari random error component yaitu ei adalah 

common intercept value. Random effect dari masing-masing 

individu menunjukkan seberapa random error component suatu 

individu berbeda dari nilai common intercept. 

3. Nilai R2 didapatkan dari transformasi regresi dengan GLS. 

· Pemilihan model efek tetap dan model efek random : 

1) Thumb’s rule 

- Jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) lebih besar 

dibanding jumlah individu (N) maka disarankan untuk menggunakan FEM 

(MET). 
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- Jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) lebih kecil 

dibanding jumlah individu (N) maka disarankan untuk menggunakan REM 

(MER). 

2) Test untuk setiap model F-test untuk FEM dan Breusch-Pagan untuk ECM 

3) Breusch-Pagan Test (Kmenta dalam Andriyanto, 2009) 
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Untuk α (level of significance) = 0,05 dengan Z=1,96 maka jika 

nilai LM-hitung > 1,96 maka H0 ditolak yang berarti random effect model 

valid. Bila dengan menggunakan test ini sudah valid, maka tidak perlu 

melakukan Hausman test. 

4) Haussman Test 

Uji Haussman pada dasarnya digunakan untuk melihat konsistensi 

pendugaan dengan OLS. Dalam permodelan data panel, uji tersebut dapat 

digunakan untuk melihat kelayakan penggunaan model panel  (Nachrowi 

dan Usman, 2006). Pengujian ini juga ditujukan untuk memilih 

penggunaan model efek tetap atau model efek random dengan hipotesis 

sebagai berikut : 

Ho : Random Effect Model 

H1 : Fixed Effect Model 

Jika Ho diterima, maka digunakan Model Efek Random (MER). 

Akan tetapi apabila hasil pengujian tersebut signifikan (p-value lebih kecil 
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dari 5%), maka Ho ditolak dan H1 diterima, sehingga model yang 

digunakan adalah Model Efek Tetap (MET).  

Dengan demikian, apabila dalam estimasi data panel menggunakan 

Model Efek Tetap (MET) perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk 

mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi 

antar kelompok individu (cross section). 

Sedangkan menurut Judge (1985) ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan untuk menentukan pendekatan mana yang akan dipilih (FEM 

atau ECM) dalam estimasi data panel, antara lain Siti Aisyah (2007) : 

1. Jika εi dan X berkorelasi lebih baik digunakan FEM, dan jika εi dan X 

tidak berkorelasi maka digunakan ECM. 

2. Jika T (jumlah time series) besar dan N (jumlah unit/cross section) 

kecil, perbedaan antara keduanya relatif kecil. Maka disarankan 

menggunakan FEM. 

3. Jika N besar dan T kecil, digunakan FEM jika unit tidak random dari 

sampel yang besar, dan digunakan ECM apabila unit diambil secara 

random. 

4. Jika N besar dan T kecil serta asumsi ECM terpenuhi, estimator ECM 

lebih efisien dibanding FEM. 

4. Uji Statistik 

a. Uji t statistik (pengujian secara individu) 

Merupakan pengujian variabel-variabel penjelas secara individual 

yang dilakukan untuk melihat apakah variabel inependen secara individu 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

65 

menganggap variabel lain konstan. Pengujian ini menggunakan uji dua sisi. 

Adapun langkah-langkahnya adalah (Insukindro dalam Andriyanto, 2009) : 

1) Menentukan formula hipotesis 

Ho     : b1 = 0    ……………...……………...……..…     (3.12a) 

Berarti variabel dependen secara individu tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen.  

Ha     : b1 ¹ 0    ……………...……………………...     (3.12b) 

Berarti variabel dependen secara individu memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel independen. 

2) Menentukan level of signifikant, α = 5% 

3) Menentukan t tabel dan menghitung t hitung 

  )(
2

KNtTabel -
a

    ………...……………………….…..     (3.13) 

dimana: 

a  = derajat signifikansi 

N  = jumlah sampel 

K  = jumlah variabel 

 
)( iSe

i
thitung

b
b

    ……………............………………...….     (3.14) 

dimana :  

bi       = koefisien regresi 

Se(bi) = standart error 

4) Menentukan kriteria pengujian 
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Gambar 3.1  

Uji - t 

 

                 Daerah                                           Daerah 

                  Tolak            Daerah Terima    Tolak             
                    -t(a/2;n-k)  t(a/2;n-k) 

Sumber: Modul Lab. Ekonometrika 

 

5) Hasil Pengujian: 

a)  Jika t-hit > t-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

b)   Jika t-hit < t-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya 

variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara 

signifikan. 

b. Uji F statistik (Uji Signifikansi Secara Keseluruhan) 

Merupakan pengujian variabel-variabel independen secara 

keseluruhan dan bersama-sama yang dilakukan untuk melihat apakah 

variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen 

secara signifikan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut 

(Insukindro dalam Andriyanto, 2009) : 

1) Merumuskan formula hipotesis 

Ho     : b1 = b2 = b3 = 0    …………...………………      (3.15a) 

Berarti variabel dependen secara bersama-sama tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. 

Ha     : b1 ¹ b2 ¹ b3 ¹ 0    ……………………………     (3.15b) 
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Berarti variabel dependen secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. 

2) Menentukan level of signifikant, α = 5% 

3) Menentukan F tabel dan menghitung F hitung 

F tabel ® a ; N-K ; K-1    ………………………………..     (3.16) 

            
)/()21(

)1/(2
knR

kR
Fhit

--
-

    ……………..…………….    (3.17) 

dimana: 

R2 = koefisien determinasi 

k   = banyaknya parameter dalam model termasuk intersep 

n   = banyaknya sampel 

4) Kriteria Pengujian 

Gambar 3.2  

Uji F Statistik 

 

    

Ho diterima                      Ho ditolak 

                                    F (a:N-k:k-1) 

                        Sumber: Modul Lab. Ekonometrika 

 

5) Hasil Pengujian 

a) Jika nilai F-hit > F-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya 

variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. 
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b) Jika nilai F-hit < F-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya 

variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) menunjukkan besarnya variasi yang 

terjadi pada variabel terikat dapat dijelaskan perubahan-perubahan yang 

terjadi pada variabel yang berada dalam persamaan, digunakan R dengan 

rumus (Insukindro dalam Andriyanto, 2009) : 

 R2 = 
kn

nR
-

--- )1(21(1
    …………...………...…………     (3.18) 

Nilai R2 terletak antara 0 dan 1 (0 £ R2 £ 1). Jika R2 = 1, artinya garis 

regresi terbut menjelaskan 100 % variasi dalam variabel tidak bebas dan 

sebaliknya. Jika R2 = 0, artinya model tersebut tidak menjelaskan sedikitpun 

variasi dalam variabel tidak bebas. Sehingga suatu model dikatakan lebih 

baik apabila koefisien determinasinya mendekati nilai 1. 

5. Uji Asumsi Klasik 

Di samping uji signifikansi di atas, juga dilakukan pengujian 

ekonometrik agar persamaan regresi terhindar dari asumsi klasik. Dalam 

regresi dengan menggunakan model data panel uji asumsi klasik yang 

dilakukan antara lain : 

a. Uji Multikolinieritas  

Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana terdapat hubungan 

linier sempurna atau pasti di antar variabel-variabel bebas dalam suatu 

regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linier yang pas diantara 
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variabel yang menjelaskan dalam model regresi ini dapat dilakukan berbagai 

cara pengujian. Gejala multikolinier adalah pada saat R2 sangat tinggi, 

namun tidak ada satupun dari koefisien regresi yang signifikan secara 

statistik melalui uji-t. Sedangkan cara lain adalah metode Klein dengan 

membandingkan (r2) , x1x2, dengan R2y,xi,…xn. Jika niali R2y, xixj > (r2), 

xixj, maka tidak terdapat masalah multikolinieritas dan sebaliknya (Gujarati, 

1995). 

b. Uji Heteroskedastisitas  

Asumsi dari model regresi linier klasik yaitu kesalahan pengganggu 

mempunyai varians yang sama. Apabila asumsi tersebut tidak terpenuhi 

maka akan terjadi heteroskedastisitas yaitu suatu keadaan dimana varians 

dari kesalahan pengganggu tidak sama untuk semua nilai variabel bebas. 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas, seperti menggunakan uji Park, uji Glesjer, uji White, uji 

Breusch-Pagan Godfrey. Pada penelitian ini menggunakan uji Park yaitu 

(Gujarati, 1995): 

a) Dari hasil regresi akan diperoleh nilai residualnya. 

b) Nilai residual dikuadratkan, lalu diregresikan dengan variabel bebas 

sehinga diperoleh persamaan sebagai berikut: 

ei2 = a0 +  a1X1 +  a2X2    …………...…………….....     (3.19) 

Dari regresi tahap dua dilakukan uji t.  Jika a1 dan  a2 signifikan, 

maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak signifikan, 

maka tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model tersebut. 
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c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana kesalahan variabel 

pengganggu pada suatu periode tertentu berkorelasi dengan kesalahan 

pengganggu periode lain. Asumsi ini untuk menegaskan bahwa nilai 

variabel dependen hanya diterangkan (secara sistematis) oleh variabel 

independen dan bukan oleh variabel gangguan (Gujarati, 1995). 

Autokorelasi dapat dideteksi dengan beberapa metode diantaranya: uji d 

Durbin-Watson (Durbin-Watson d Test), uji Lagrange Multiplier (LM Test), 

uji Breusch-Godfrey (Breusch-Godfrey Test), dan uji ARCH (ARCH Test). 

Salah satu cara untuk menguji autokorelasi adalah pangan percobaan d 

(Durbin-Watson) (Gujarati, 1995 : 415): 

 
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é -
=

å
å -

2

11
2

i

ii

e

ee
D     ………...………………….…….     (3.20) 

Hipotesisnya, Ho adalah ujungnya tidak ada serial autokorelasi baik 

positif maupun negatif, maka: 

d < dl = menolak Ho 

d > -dl = menolak Ho 

d < d < 4-du ataau 4-du = menerima Ho 

dl £ d £ du atau 4-du £ d £ 4-dl = pengujian tidak meyakinkan 

Secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 3.3  

Uji Autokorelasi 

 

 

 
  Positif      ragu-ragu    tidak ada autokorelasi         ragu-ragu   negatif 

 
 

 

0     dl     du     2   4-du  4-dl      4 

                         Sumber: Modul Lab. Ekonometrika 

 

Atau dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM Test), 

dalam penelitian ini menggunakan LM Test untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi. Metode ini dilakukan  dengan menggunakan regresi 

variabel independen dengan nilai residual dari regresi yang dipilih sebagai 

variabel independennya. Setelah melakukan regresi maka nilai R2 dari hasil 

regresi tersebut dibandingkan dengan nilai X2 dalam tabel, dengan kriteria 

sebagai berikut (Gujarati, 1995 : 420) : 

(n-1) R2 > X2 : terjadi masalah autokorelasi    .....………     (3.21) 

(n-1) R2 < X2 : tidak terjadi masalah autokorelasi    ...….     (3.22) 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana perkembangan 

pendapatan operasional bank syariah dan variabel-variabel independen yang 

mempengaruhinya yaitu modal, dana pihak ketiga dan pembiayaan dengan 

menggunakan data time series tahun 2006-2008, serta data cross section 

meliputi 3 objek observasi yakni Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan 

Bank Syariah Mega Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisis 

hubungan variabel-variabel independen tersebut dalam mempengaruhi 

pendapatan operasional bank syariah di  Indonesia tahun 2006-2008.  

Sementara itu, teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan 

model data panel. Oleh sebab itu, bab ini akan dibagi dalam dua bagian. 

Pertama, menguraikan hasil analisis data secara deskriptif kualitatif. Kedua, 

membahas hasil penemuan empirik dengan menggunakan alat analisis yang 

telah diuraikan dalam bab sebelumnya. 

A. Deskripsi Variabel yang diteliti 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data time 

series dan cross section. Data analisis dalam bentuk data bulanan mulai 

periode 2006-2008. Seluruh data yang digunakan diolah dan dianalisis 

menggunakan program E-views versi 5.0. 

1. Perkembangan Pendapatan Operasional 

Ditinjau dari sumbernya, pendapatan operasional perbankan syariah 

yang paling besar berasal dari margin murabahah dan bagi hasil pembiayaan. 
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Pendapatan dari pembiayaan berbasis margin piutang meliputi piutang 

murabahah, salam, istishna’, dan qardh. Sedangkan pendapatan yang 

diperoleh dari kegiatan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil meliputi 

pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Selain pendapatan yang 

diperoleh dari penyaluran dana yang berupa pendapatan margin dan bagi hasil, 

juga terdapat pendapatan operasional lainnya yang berupa pendapatan dari jasa 

investasi terikat (mudharabah muqayyadah), jasa layanan, dan lainnya. 

Tabel 4.1 
Komposisi Pendapatan Operasional Bank Syariah 

(Juta Rupiah) 
Pendapatan Operasional 2006 2007 2008 

Bank Muamalat 1.141.480 1.177.107 1.468.034 

a) Pend. Dari Penyaluran Dana 1.049.309 1.165.320 1.320.905 

b) Pend. Operasional Lainnya 92.171 117.87 147.129 

Bank Syariah Mandiri 1.079.546 1.407.193 2.037.376 

a) Pend. Dari Penyaluran Dana 934.420 1.197.273 1.736.390 

b) Pend. Operasional Lainnya 145.126 209.920 300.986 

Bank Syariah Mega Indonesia 258.446 397.589 367.313 

a) Pend. Dari Penyaluran Dana 243.350 384.752 331.257 

b) Pend. Operasional Lainnya 15.096 12.837 36.056 

Total 2.479.472 2.981.889 3.872.723 

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah (diolah) 

Tabel komposisi pendapatan operasional bank syariah menunjukkan 

bahwa setiap tahunnya pendapatan operasional yang diperoleh bank syariah 

meliputi Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega 

Indonesia mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2006, pendapatan 
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operasional yang diperoleh bank syariah tersebut adalah sebesar Rp 2.479.472 

juta. Pada akhir tahun 2007 naik sebesar 20,26% menjadi Rp 2.981.889 juta, 

dan pada akhir tahun 2008 meningkat menjadi Rp 3.872.723 juta atau naik 

sebesar 29,87% dari periode sebelumnya. Sedangkan rerata pertumbuhan 

pendapatan operasional bank umum syariah setiap tahunnya dihitung dengan 

rumus geometric mean adalah sebesar 16,03%. 

Bank Syariah Mandiri memperoleh pendapatan operasional terbesar 

dibandingkan kedua bank umum syariah lainnya. Pada akhir tahun 2006, 

pendapatan operasional Bank Syariah Mandiri adalah sebesar Rp 1.079.546 

juta, pada akhir tahun 2007 meningkat menjadi Rp 1.407.193 juta atau naik 

sebesar 30,35%. Pada akhir tahun 2008, pendapatan operasional Bank Syariah 

Mandiri naik sebesar 44,78% dari periode sebelumnya menjadi Rp 2.037.376 

juta. 

Bank umum syariah yang mencatat pendapatan operasional terendah 

yaitu Bank Syariah Mega Indonesia. Pada akhir tahun 2006, bank syariah 

tersebut memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 258.446 juta. Pada 

akhir tahun 2007 meningkat menjadi Rp 397.589 juta, naik sebesar 53,84%. 

Pada akhir tahun 2008 Bank Syariah Mega Indonesia memperoleh pendapatan 

operasional sebesar Rp 367.313 juta, turun sebesar 7,61% dari periode 

sebelumnya. 

Pendapatan operasional yang diperoleh Bank Muamalat pada akhir 

tahun 2006 adalah sebesar Rp 1.141.480 juta, pada tahun 2007 meningkat 

menjadi Rp 1.177.107 juta, atau naik sebesar 3,12%. Pada akhir tahun 2008, 
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bank syaiah tersebut memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 

1.468.034 juta, naik sebesar 24,71% dari periode sebelumnya. 

 

2. Perkembangan Modal  

Modal merupakan salah satu sumber dana bank syariah selain dari 

kegiatan penghimpunan dana dari nasabah berupa giro, tabungan, dan deposito. 

Berdasarkan data statistik perbankan syariah, jumlah modal disetor bank 

syariah mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 4.2 
Perkembangan Modal Bank Syariah (Juta Rupiah) 

Bank Syariah 2006 2007 2008 

Bank Muamalat 786.441 846.160 966.180 

Bank Syariah Mandiri 697.231 811.376 1.208.429 

Bank Syariah Mega Indonesia 172.095 284.684 258.935 

Total 1.655.767 1.942.220 2.433.544 

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah (diolah) 

Tabel perkembangan modal bank syariah menunjukkan bahwa 

permodalan bank syariah yang meliputi Bank Muamalat, Bank Syariah 

Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Pada akhir tahun 2006 modal bank syariah sebesar Rp 1.655.767 

juta, meningkat 17,30% pada akhir tahun 2007 menjadi Rp 1.942.220 juta. 

Pada akhir tahun 2008 meningkat menjadi Rp  2.433.544 juta, naik sebesar 

25,30% dari periode sebelumnya. Sedangkan rerata pertumbuhan modal bank 

umum syariah setiap tahunnya adalah sebesar 13,7%. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

76 

Pada akhir tahun 2006 jumlah modal Bank Muamalat tercatat sebesar 

Rp 786.441 juta, meningkat 7,59% pada periode berikutnya yakni tahun 2007 

menjadi sebesar Rp 846.160 juta. Pada akhir tahun 2008 meningkat menjadi 

Rp 966.180 juta, naik sebesar 14,18% dari periode sebelumnya. Untuk Bank 

Syariah Mandiri, jumlah modal yang dimiliki pada akhir tahun 2007 sebesar 

Rp 811.376 juta, naik 16,37% dari tahun 2006 sebesar Rp 697.231 juta. Pada 

akhir tahun 2008, jumlah modal Bank Syariah Mandiri tercatat sebesar Rp 

1.208.429 juta, naik sebesar 48,94% dari periode sebelumnya. 

 

3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah sebagian besar 

dalam bentuk investasi tidak terikat yang meliputi deposito mudharabah dan 

tabungan mudharabah. Peningkatan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun 

oleh bank syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel komposisi dana pihak ketiga menunjukkan bahwa dana pihak 

ketiga (DPK) bank syariah meliputi Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, 

serta Bank Syariah Mega Indonesia meningkat setiap tahunnya. Secara 

keseluruhan, pada akhir tahun 2007 jumlah DPK yang dihimpun sebesar Rp 

21.966.764 juta, naik sebesar 27,60% dari tahun 2006 sebesar Rp 17.214.802 

juta. Pada akhir tahun 2008 DPK yang dihimpun sebesar Rp 27.599.111 juta, 

naik 25,64% dari periode sebelumnya. Sedangkan rerata pertumbuhan dana 

pihak ketiga bank umum syariah setiap tahunnya adalah sebesar 17,04%. 
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Tabel 4.3 
Komposisi Dana Pihak Ketiga (Juta Rupiah) 

Dana Pihak Ketiga 2006 2007 2008 

Bank Muamalat 6.837.431 8.691.330 10.073.953 

a) Giro Wadiah 679.248 890.240 754.479 

b) Tabungan Wadiah 24.849 39.480 51.304 

c) Tabungan Mudharabah 2.480.757 3.407.780 3.869.993 

d) Deposito Mudharabah 3.652.577 4.353.830 5.398.177 

Bank Syariah Mandiri 8.219.267 11.105.978 14.898.687 

a) Giro Wadiah 2.053.533 1.845.774 1.812.325 

b) Tabungan Wadiah 5.460 11.953 38.359 

c) Tabungan Mudharabah 2.662.402 3.860.425 5.143.473 

d) Deposito Mudharabah 3.497.872 5.387.826 7.802.322 

Bank Syariah Mega Indonesia 2.158.104 2.169.456 2.626.471 

a) Giro Wadiah 23.481 532.582 126.424 

b) Tabungan Wadiah 225.280 111.768 528.277 

c) Tabungan Mudharabah 564 925 6.249 

d) Deposito Mudharabah 1.908.779 1.635.949 1.965.521 

Total 17.214.802 21.966.764 27.599.111 

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah (diolah) 

Bank Syariah Mandiri menghimpun dana pihak ketiga (DPK) terbesar 

dibandingkan Bank Muamalat dan Bank Syariah Mega Indonesia. Pada akhir 

tahun 2006, DPK yang dihimpun oleh Bank Syariah Mandiri adalah sebesar Rp 

8.219.267 juta. Pada akhir tahun 2007 DPK yang berhasil dihimpun naik 

sebesar 35,12% menjadi Rp 11.105.978 juta. Pada periode berikutnya yakni 
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tahun 2008, total DPK yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp 14.898.687 

juta, naik sebesar 34,15% dari periode sebelumnya. 

Total DPK yang dihimpun oleh Bank Muamalat pada akhir tahun 

2006 adalah sebesar Rp 6.837.431 juta, pada akhir tahun 2007 meningkat 

menjadi Rp 8.691.330 juta atau naik sebesar 27,11%. Pada akhir tahun 2008 

DPK yang berhasil dihimpun oleh Bank Muamalat adalah sebesar Rp 

10.073.953 juta, naik sebesar 15,91% dari periode sebelumnya yakni tahun 

2007. 

Sedangkan DPK yang berhasil dihimpun oleh Bank Syariah Mega 

Indonesia pada akhir tahun 2006 adalah sebesar Rp 2.158.104 juta, meningkat 

0,53% pada periode berikutnya yakni tahun 2007 menjadi Rp 2.169.456 juta. 

Pada akhir tahun 2008, total DPK yang dihimpun sebesar Rp 2.626.471 juta, 

naik 21,06% dari periode sebelumnya. 

Pangsa dana pihak ketiga bank syariah secara nasional terhadap bank 

konvensional dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.4 
Pangsa DPK Bank Syariah Terhadap Total Bank 

Periode Bank Syariah 

(Miliar Rp) 

Total Bank 

(Miliar Rp) 

Share 

(%) 

2006 19.347 1.250.960 1,55 

2007 25.658 1.437.600 1,78 

2008 34.422 1.707.879 2,02 

 Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah (diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pangsa DPK bank 

syariah terhadap total bank mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada akhir 

tahun 2006 pangsa DPK bank syariah terhadap total bank adalah sebesar 

1,55%. Pada akhir tahun 2007 pangsa DPK bank syariah naik sebesar 0,23% 
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menjadi 1,78%. Pada akhir tahun 2008 naik sebesar 0,24% dari periode 

sebelumnya, sehingga pangsa DPK bank syariah terhadap total bank adalah 

sebesar 2,02%. Selama periode penelitian, pertumbuhan pangsa DPK terhadap 

total bank setiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun hanya sedikit. 

4. Perkembangan Pembiayaan 

Selain menghimpun dana dari masyarakat, bank syariah juga 

melakukan penyaluran pembiayaan dalam berbagai bentuk, seperti 

mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, salam, qardh, ijarah dan lain-

lain. Jumlah pembiayaan bank syariah meningkat setiap tahunnya, hal ini dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.5 
Pembiayaan Bank Syariah (Juta Rupiah) 

Bank Syariah 2006 2007 2008 

Bank Muamalat 6.628.090 8.618.050 10.517.860 

Bank Syariah Mandiri 7.414.757 10.326.374 13.278.380 

Bank Syariah Mega Indonesia 2.110.198 2.168.734 2.482.559 

Total 16.153.045 21.113.158 26.278.799 

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah (diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kegiatan penyaluran 

pembiayaan perbankan syariah yang meliputi Bank Muamalat, Bank Syariah 

Mandiri, serta Bank Syariah Mega Indonesia mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan oleh pembiayaan bank syariah pada akhir 

tahun 2007 Rp 21.113.158 juta meningkat sebesar 30,71% dari tahun 2006 

sebesar Rp 16.153.045 juta. Sedangkan pada akhir tahun 2008 pembiayaan 

yang disalurkan oleh bank syariah tersebut adalah sebesar Rp 26.278.799 juta, 
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meningkat 24,47% dari periode sebelumnya. Sedangkan rerata pertumbuhan 

pembiayaan bank umum syariah setiap tahunnya adalah sebesar 17,61%. 

Jika dilihat dari penyaluran pembiayaan oleh masing-masing bank 

syariah, Bank Syariah Mandiri pada akhir tahun 2006 menyalurkan 

pembiayaan sebesar Rp 7.414.757 juta, meningkat menjadi Rp 10.326.374 juta 

pada tahun 2007 atau naik sebesar 39,27%. Pada akhir tahun 2008 naik sebesar 

28,59% menjadi Rp 13.278.380 juta. Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank 

Muamalat pada akhir tahun 2007 adalah sebesar Rp 8.618.050 juta, naik 

sebesar 30,02% dari periode sebelumnya yakni tahun 2006 sebesar Rp 

6.628.090 juta. Pada akhir tahun 2008 jumlah pembiayaan Bank Muamalat 

sebesar Rp 10.517.860 juta, naik 22,04% dari periode sebelumnya. Sedangkan 

Bank Syariah Mega Indonesia pada akhir tahun 2006 menyalurkan pembiayaan 

sebesar Rp 2.110.198 juta, pada tahun 2007 naik sebesar 2,77% menjadi Rp 

2.168.734 juta. Sedangkan pada akhir tahun 2008 pembiayaan yang disalurkan 

oleh Bank Syariah Mega Indonesia adalah sebesar Rp 2.482.559 juta, naik 

sebesar 14,47% dari periode sebelumnya. 

Sedangkan pangsa pembiayaan perbankan syariah secara nasional 

terhadap bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.6 
Pangsa Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Total Bank 
Periode Bank Syariah 

(Miliar Rp) 

Total Bank 

(Miliar Rp) 

Share 

(%) 

2006 20.391 767.07 2,66 

2007 26.548 962.389 2,76 

2008 38.529 1.325.323 2,91 

 Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah (diolah) 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pangsa pembiayaan 

bank syariah terhadap total bank mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 

akhir tahun 2006 pangsa pembiayaan bank syariah terhadap total kredit yang 

disalurkan oleh bank kovensional adalah sebesar 2,66%. Pada akhir tahun 2007 

pangsa pembiayaan bank syariah naik sebesar 0,10% menjadi 2,76%. Pada 

akhir tahun 2008 naik sebesar 0,15% dari periode sebelumnya, sehingga 

pangsa pembiayaan bank syariah terhadap total kredit yang disalurkan oleh 

bank kovensional adalah sebesar 2,91%. Selama periode penelitian, 

pertumbuhan pangsa pembiayaan terhadap total bank setiap tahunnya 

mengalami peningkatan meskipun hanya sedikit yakni sebesar 0,10% dan 

0,15%. 

 

B. Hasil Analisis dan Temuan Empirik 

Penelitian ini menggunakan model analisis ekonometrik regresi data 

panel (panel data regression) dengan fungsi logaritma, dimana data panel 

dalam penelitian ini menggabungkan data cross section dari 3 bank umum 

syariah dan data time series periode bulanan dari tahun 2006-2008. 

 

1. Pemilihan Model Empirik 

Dalam menganalisis dengan model data panel, ada tiga model empirik 

yang dapat digunakan. Ketiga model tersebut digunakan dalam pengolahan 

data dan kemudian akan dipilih model mana yang paling tepat. Untuk 

menguji model manakah yang lebih tepat digunakan antara Pooled OLS 
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dengan Fixed effect model (FEM) adalah dengan menggunakan Restricted F 

test sebagai berikut (Siti Aisyah, 2007 : 174) : 

( R2UR – R2R)/m   
F =                          

  (1-R2UR)/n-k              

Apabila nilai F hasil penghitungan signifikan, berarti estimasi model 

dengan Fixed Effect lebih baik dibanding estimasi dengan model Pooled OLS. 

Berdasarkan hasil penghitungan diperoleh nilai F sebesar 5,83 sedangkan 

nilai F tabel adalah sebesar 2,53. Nilai F hitung lebih besar dibandingkan nilai 

F tabel, berarti nilai F signifikan. Dengan demikian estimasi dengan model 

Fixed Effect lebih baik dibanding estimasi dengan model Pooled OLS. 

Sedangkan untuk menguji model manakah yang lebih tepat digunakan 

antara Fixed Effect Model dengan Random Effect Model digunakan Uji 

Haussman. Akan tetapi pengolahan data dengan model efek random tidak 

dapat dilakukan, dalam program Eviews5.0 didapat pesan bahwa metode Efek 

Random tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan jumlah time series lebih 

besar daripada jumlah cross-section. Berdasarkan Thumb’s rule dimana jika 

data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) lebih besar 

dibandingkan jumlah individu (N) maka disarankan untuk menggunakan 

Fixed effect model (FEM). Pada penelitian ini jumlah waktu (T) adalah 36 

sedangkan jumlah individu (N) adalah 3, sehingga dalam penelitian ini 

digunakan Model Efek Tetap atau Fixed effect model (FEM). 

1.1 Model Efek Tetap atau Fixed Effect Model (FEM) 

Permodelan dengan Fixed Effect Model (FEM) dilakukan untuk 

membedakan intersep setiap Bank Umum Syariah (BUS) yaitu dengan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

83 

memasukkan variabel dummy untuk masing-masing bank (differential 

intercept dummies). Sehingga model yang digunakan akan menjadi seperti 

dibawah ini (Gujarati, 1995) : 

 

Dimana : 

LogPO    : Pendapatan Operasional  

LogMOD    : Modal (ekuitas)  

LogDPK    : Dana Pihak Ketiga 

LogPEMBYN  : Pembiayaan yang disalurkan 

D    : Variabel dummy 

e    : Variabel kesalahan pengganggu 

Berikut ini adalah tabel hasil estimasi persamaan regresi dengan 

menggunakan Fixed effect model (FEM) : 

Tabel 4.7 
Hasil Regresi Fixed effect model 

Variable Coefficient Std Error t-statistic Prob. 

C  -258195,9 170717,3 -1,512418 0,1335 

MOD 0,114635 0,496384 0,230939 0,8178 

DPK -0,170679 0,080222 -2,127589 0,0358 

PEMBYN 0,301730 0,076355 3,951662 0,0001 

R-squared    0,615127 

Prob. F-stat    0,000000 

Sumber : Hasil Output Eviews (diolah) 

Berdasarkan tabel di atas, hasil estimasi dengan menggunakan Model 

Efek Tetap atau Fixed Effect Model (FEM)  dapat dituliskan sebagai berikut : 
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2. Uji Statistik 

a. Uji t (Uji Secara Individual) 

Uji t adalah uji secara individual semua koefisien regresi parsial 

yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependennya. Hasil pengujian 

statistik t akan diperoleh hasil sebagai berikut : 

a) Jika –t tabel < t hitung < t tabel pada tingkat signifikansi 5% maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, artinya variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. 

b) Jika –t hitung < -t tabel atau t tabel > t hitung pada tingkat signifikansi 

5% maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Berikut ini adalah hasil pengujian parameter individual dengan 

tingkat signifikansi 5% : 

1) Koefisien regresi parsial dari MOD mempunyai t hitung sebesar 

0,230939 < t tabel sebesar 2,000 dimana nilai probabilitasnya adalah 

0,8178 > 0,05, maka koefisien regresi parsial tersebut tidak signifikan 

pada tingkat signifikansi 5%. Dengan kata lain, MOD secara statistik 

tidak penting (tidak berpengaruh terhadap PO). 

2) Koefisien regresi parsial dari DPK mempunyai t hitung sebesar -

2,127589 < -t tabel sebesar -2,000 dimana nilai probabilitasnya adalah 

0,0358 < 0,05, maka koefisien regresi parsial tersebut signifikan pada 
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tingkat signifikansi 5%. Dengan kata lain, DPK secara statistik 

berpengaruh terhadap PO dan memiliki hubungan yang negatif. 

3) Koefisien regresi parsial dari PEMBYN mempunyai t hitung sebesar 

3,951662 > t tabel sebesar 2,000 dimana nilai probabilitasnya adalah 

0,0001 < 0,05, maka koefisien regresi parsial tersebut signifikan pada 

tingkat signifikansi 5%. Dengan kata lain, PEMBYN secara statistik 

berpengaruh terhadap PO dan memiliki hubungan yang positif. 

b. Uji F (Uji Secara Bersama-sama) 

Uji F adalah uji untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Jika nilai F 

hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka Ho diterima yang berarti bahwa 

secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen pada tingkat signifikansi 5%. Sebaliknya, jika nilai F 

hitung lebih besar daripada F tabel maka Ho ditolak, yang berarti bahwa 

secara bersama-sama variabel independen berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 5%. 

Berdasarkan hasil pengolahan dengan Model Efek Tetap atau 

Fixed Effect Model, nilai F hitung adalah sebesar 32,60447 dengan 

probabilitas 0,0000 yang berarti signifikan pada taraf signifikansi 5%. 

Hal ini berarti hasil regresi dengan  Model Efek Tetap menunjukkan 

bahwa variabel modal, dana pihak ketiga, dan pembiayaan secara 

bersama-sama mempengaruhi pendapatan operasional bank syariah.  
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c. Koefisien Determinasi (R2) 

Uji Goodness of fit dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat 

(dependen). Uji ini dapat dilihat dari koefisien determinasi R2. Besarnya 

R2 menunjukkan pengaruh yang dijelaskan oleh variabel independen. 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai R2 sebesar 0,615127 

yang berarti bahwa 61,51% variabel perubahan pendapatan operasional 

dapat dijelaskan oleh variabel perubahan modal, dana pihak ketiga, dan 

pembiayaan. Sedangkan sisanya yakni 38,49% dijelaskan oleh variabel-

variabel lain di luar model. 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji asumsi klasik multikolinieritas dalam penelitian tidak 

diperlukan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan alat analisis data panel 

yang menggabungkan data cross section dengan data time series. Seperti 

diketahui bahwa salah satu cara untuk mengatasi masalah 

multikolinieritas adalah dengan menggabungkan data cross section 

dengan data time series, sehingga secara teknis model yang digunakan 

dalam peneltian ini terbebas dari masalah multikolinieritas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Mengingat data yang digunakan dalam penelitian ini juga 

merupakan data cross section, maka dicurigai terdapat masalah 

heteroskedastisitas. Untuk itu digunakan Uji White (White Heteros-
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cedasticity Covariance) yang terdapat dalam progaram eviews, dan 

hasilnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.8 
Fixed Effect Model dengan Heteros-cedasticity Covariance 

Variable Coefficient Std Error Prob. 

MOD 0,114635 0,607178 0,8506 

DPK -0,170679 0,083925 0,0428 

PEMBYN 0,301730 0,087832 0,0009 

R-squared      0,615127 

Prob. F-stat      0,000000 

 Sumber : Hasil Output Eviews (diolah) 

Berdasarkan pengujian terhadap adanya kemungkinan 

heteroskedastisitas, hasil uji White menunjukkan bahwa dikonstankannya 

residual tidak memberikan perbedaan pada koefisien regresi, tapi ketiga 

standar error koefisien memang sedikit lebih tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa heteroskedastisitas sesungguhnya tidak ada pada data awal, atau 

jikapun ada tidak signifikan (Nachrowi dan Usman, 2006 : 336). 

c. Uji Autokorelasi 

Permodelan data panel dengan Model Efek Tetap atau Fixed 

Effect Model (FEM) adalah salah satu permodelan yang tidak 

membutuhkan asumsi klasik terbebasnya model dari serial korelasi. 

Maka uji asumsi klasik tentang autokorelasi dapat diabaikan (Nachrowi 

dan Usman, 2006 : 330). 
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4. Hasil Estimasi Dengan Model Efek Tetap Fixed effect model (FEM) 

Seperti hasil pengolahan yang telah dipaparkan di atas bahwa secara 

bersama-sama variabel independen yaitu modal, dana pihak ketiga, dan 

pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap perubahan pendapatan 

operasional. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas F-statistic yang 

signifikan pada α 5%. Sedangkan secara individual hasil estimasi interpretasi 

modelnya adalah sebagai berikut : 

1) Pengaruh Perubahan Modal Terhadap Perubahan Pendapatan Operasional 

Bank Syariah 

Dari tabel 4.7 hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien 

perubahan modal adalah sebesar 0,114635 yang berarti apabila modal 

meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan pendapatan operasional 

sebesar 0,114635%. Demikian sebaliknya, apabila terjadi penurunan 

modal sebesar 1% maka pendapatan operasional juga akan menurun 

sebesar 0,114635%.  

Perubahan modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pendapatan operasional bank syariah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t 

statistik yang tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini 

disebabkan karena modal yang dimiliki persentasenya sangat kecil bila 

dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki. Sehingga modal tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan operasional yang diperoleh bank 

syariah. 
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2) Pengaruh Perubahan Dana Pihak Ketiga Terhadap Perubahan Pendapatan 

Operasional Bank Syariah 

Dari tabel 4.7 hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien 

perubahan dana pihak ketiga bank syariah adalah sebesar -0,170679 yang 

berarti bahwa apabila dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah 

meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan pendapatan operasional 

bank syariah sebesar 0,170679%. Sebaliknya apabila terjadi penurunan 

dana pihak ketiga sebesar 1%  maka akan meningkatkan pendapatan 

operasional bank syariah sebesar 0,170679%. 

Perubahan dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan 

terhadap pendapatan operasional bank syariah. Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai t statistik yang signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Perubahan 

dana pihak ketiga memiliki hubungan negatif terhadap pendapatan 

operasional bank syariah,  karena semakin banyak dana masyarakat yang 

dihimpun oleh bank syariah maka pembagian bagi hasil kepada nasabah 

juga akan semakin besar. Sehingga hal ini dapat menyebabkan pendapatan 

operasional yang diperoleh bank syariah menurun.  

 

3) Pengaruh Perubahan Pembiayaan Terhadap Perubahan Pendapatan 

Operasional Bank Syariah 

Dari tabel 4.7 hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien 

perubahan pembiayaan adalah sebesar 0,301730 yang berarti apabila 

pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah meningkat sebesar 1% 

maka akan meningkatkan pendapatan operasional sebesar 0,30173%. 
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Demikian sebaliknya, apabila terjadi penurunan pembiayaan sebesar 1% 

maka pendapatan operasional juga akan menurun sebesar 0,30173%.  

Perubahan pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

pendapatan operasional bank syariah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t 

statistik yang signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Perubahan 

pembiayaan memiliki hubungan positif terhadap pendapatan operasional, 

karena semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah 

dengan asumsi pembiayaan akan lancar maka akan semakin besar pula 

pendapatan margin dan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan 

tersebut, sehingga akan meningkatkan pendapatan operasional yang 

diperoleh bank syariah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil pengujian secara empiris pada penelitian ini, maka 

akan disajikan beberapa kesimpulan. Dari kesimpulan yang ada, peneliti berusaha 

memberikan saran sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan, 

sehingga hal ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait. 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menganalisa pengaruh variabel Modal, Dana Pihak 

Ketiga (DPK), dan Pembiayaan terhadap Pendapatan Operasional Bank 

Umum Syariah. Adapun kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh Modal terhadap Pendapatan Operasional 

Perubahan modal berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap pendapatan operasional bank syariah, yang ditunjukkan oleh nilai 

t statistik yang tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan bahwa modal berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pendapatan operasional bank syariah tidak 

terbukti. Hal tersebut disebabkan karena modal yang dimiliki 

persentasenya sangat kecil bila dibandingkan dengan total aktiva yang 

dimiliki. Sehingga modal tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap pendapatan operasional bank syariah.  
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2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pendapatan Operasional 

Dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan dan negatif 

terhadap pendapatan operasional bank syariah. Berdasarkan hasil estimasi, 

nilai koefisien perubahan dana pihak ketiga bank syariah adalah sebesar -

0,170679 yang berarti bahwa apabila dana pihak ketiga yang dihimpun 

oleh bank syariah meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan 

pendapatan operasional sebesar 0,170679%. Dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pendapatan operasional bank syariah terbukti. 

3. Pengaruh Pembiayaan terhadap Pendapatan Operasional 

Pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan 

operasional bank syariah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai 

koefisien perubahan pembiayaan adalah sebesar 0,301730 yang berarti 

apabila pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah meningkat sebesar 

1% maka akan meningkatkan pendapatan operasional sebesar 0,30173%. 

Perubahan pembiayaan memiliki hubungan positif terhadap pendapatan 

operasional, karena semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh 

bank syariah dengan asumsi pembiayaan akan lancar maka akan semakin 

besar pula pendapatan margin dan bagi hasil yang diperoleh dari 

pembiayaan tersebut, sehingga akan meningkatkan pendapatan operasional 

yang diperoleh bank syariah. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan operasional bank syariah terbukti. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti 

mencoba untuk memberikan beberapa saran atau rekomendasi yang dapat 

diaplikasikan. Hal tersebut ditujukan agar dapat mendorong kinerja 

perbankan syariah, khususnya dalam upaya peningkatan pendapatan 

operasional bank syariah. Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat 

peneliti sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan dana pihak ketiga yang dihimpun hendaknya diikuti dengan 

pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan guna upaya peningkatan 

pendapatan operasional perbankan syariah. Dengan semakin meningkatnya 

simpanan dana pihak ketiga, manajemen bank syariah harus 

memaksimalkan likuiditas yang dimiliki tersebut pada pembiayaan-

pembiayaan yang produktif. Sehingga dengan meningkatnya aktiva 

produktif akan meningkatkan pendapatan bank syariah. 

2.  Dengan semakin meningkatnya dana pihak ketiga yang dihimpun oleh 

bank syariah, sebaiknya juga diimbangi dengan peningkatan modalnya. 

Karena fungsi modal adalah untuk melindungi bank apabila terjadi 

kerugian terutama dana pihak ketiga. Tambahan modal diperlukan selain 

untuk meningkatkan pendapatan bank syariah, juga untuk 

mempertahankan kondisi permodalan yang sehat, sehingga rasio 

kecukupan modal bank syariah terjaga dalam kondisi sehat sesuai 

ketentuan Bank Indonesia yakni minimum 8%. 

3. Mengingat pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

operasional, maka peningkatan penyaluran pembiayaan akan dapat 
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meningkatkan pendapatan bank syariah dari perolehan margin atau bagi 

hasil pembiayaan tersebut. Akan tetapi perlu diantisipasi juga mengenai 

risiko pembiayaan macet. Dalam kegiatan penyaluran pembiayaan bank 

syariah harus lebih selektif, serta memperhatikan prinsip 5C (character, 

capability, collateral, condition, capital) agar risiko adanya pembiayaan 

macet dapat diminimalisir. 
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