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Abstrak
Bank yang sehat adalah bank yang mampu mengelola aset dengan baik
sehingga menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Dana yang dikucurkan nasabah
kepada pihak bank berupa simpanan deposito, maupun giro. jika bank mampu
mengelolanya dengan baik dan nasabah mampu memenuhi kewajibannya
terhadap bank maka laba akan semakin meningkat sehingga kecil kemungkinan
bank akan mengalami likuiditas.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Non
Performing Financing (NPF), Return on Asset (ROA), dan Financing to Deposit
Ratio (FDR) secara simultan dan bagaimana pengaruh Non Performing Financing
(NPF), Return on Asset (ROA), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) secara
parsial terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah. Tujuan
penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh NPF, ROA, dan FDR
secara simultan dan pengaruh NPF, ROA, dan FDR secara parsial terhadap DPK.
Penelitian ini yaitu penelitian terapan, Populasi sekaligus dijadikansampel
yaitu semua Bank Umum Syariah (BUS) yaitu 12 BUS. Penelitian ini
menggunakan data kuantitatif yaitu data yang diukurdalam suatu skala numerik
(angka). periode penelitian tahun2010-2015. Variabel independen dari penelitian
ini adalah NPF,ROA, dan FDR, sedangkan variabel dependennya adalah DPK.
Data yangdigunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan
keuangan BUS.sampel yang meliputi 69 laporan keuangan dari 12 BUS. Metode
analisis yang digunakanadalah analisis regresi berganda dengan terlebih
dahulumelakukan uji asumsi klasik. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan
digunakanuji F dan untuk mengetahui pengaruh secara parsial digunakan uji t.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan rasio keuangan NPF,
ROA, dan FDR mempunyai pengaruh terhadap DPK. Namun secara parsial rasio
keuangan yang berpengaruh positif terhadap DPK yaitu NPF dan ROA.
Sedangkan FDR berpengaruh negatif terhadap DPK. ROA berpengaruh positif
dan signifikan terhadap DPK. artinya Jika profitabilitas bank meningkat maka
DPK akan meningkat. Dan untuk hipotesis NPF berpengaruh positif terhadap
DPK, akan tetapi berbeda dengan hipotesis yang diajukan yaitu variabel NPF
berpengaruh negatif terhadap DPK, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak
yang berarti NPF berpengaruh negatif terhadap DPK. Dengan meningkatnya NPF
tidak diikuti dengan meningkatnya DPK. Alasannya karena semakin banyak
pembiayaan bermasalah maka akan semakin buruk pula kualitas asetnya, sehingga
masyarakat akan ragu untuk menyalurkan dananya. Sedangkan FDR berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga. Artinya semakin tinggi rasio
FDR maka DPK akan semakin rendah, alasannya karena deposan khawatir bank
tidak mampu mengembalikan dananya. Berdasarkan hasil uji determinasi
besarnya nilai Adjusted R Square adalah 0.240, hal ini berarti 24% variasi dana
pihak ketiga dapat dijelaskan oleh variasi dari tiga variabel yang berpengaruh
terhadap dana pihak ketiga. Sedangkan sisanya (100% - 24% = 76%) dijelaskan
oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan regresi.
Kata kunci : Dana Pihak Ketiga(DPK), Non Performing Financing (NPF), Return
on Asset (ROA) dan Financing to Deposit Ratio (FDR).
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MOTTO

تَ ْ لَ ُ و َو

ِ َّ
ول َوتَ ُخونُوا أ ََمانَاتِ ُك ْم َوأَنْ تُ ْم
َ الر ُس
َّ آمنُوا ََل تَ ُخونُوا اللَّ َه َو
َ ين
َ يَا أَيُّ َها الذ

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan
Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan
kepadamu, sedang kamu mengetahuinya”. (QS. Al-Anfal, ayat: 27).
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Skripsi ini berjudul “ANALISIS PENGARUH NON PERFORMING
FINANCING (NPF), RETURN ON ASSET (ROA), FINANCING TO
DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP DANA PIHAK KETIGA(DPK)
BANK UMUM SYARI’AH”.Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari
judul tersebut, ada beberapa istilah yang perlu penulis uraikan, antara lain:
Analisis adalah proses untuk mengetahui dan memahami fenomena
suatu obyek dengan memanfaatkan berbagai informasi yang tersedia.1
Non Performing Financingatau pembiayaan bermasalah atau dalam
bank konvensional biasa disebut dengan Non Performing Loan (NPL) adalah
pinjaman yang dikucurkan perbankan, tetapi tidak mampu ditagih oleh

1

Ratminto, Septi Antik Winarsih,Manajemen Pelayanan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2005), hlm.2.
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perbankan karena bisnis dunia usaha sedang lesu, bangkrut, atau sebab
lainnya.2
Return on Assetadalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara
laba (sebelum pajak)dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat
efesiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA
merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas
sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. ROA dapat diperoleh dengan cara
menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva (Laba sebelum
pajak dibagi Total Assets)3.
Financing to Deposit Ratioatau dalam bank konvensional biasa
disebut dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah perbandingan antara
pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan Dana Pihak Ketiga yang
berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur
sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga.
Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut.
Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai
bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio
lebih kecil. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.17/40/DPM tanggal
16 November 2015, besarnya Financing to Deposit Ratio ditetapkan oleh BI
paling kurang 80%. Yang berarti bank boleh memberikan kredit atau

2

Eti Roehaety, Ratih Tresnati, Kamus Istilah Ekonomi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007),

hlm. 235.
3

hlm.71.

Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank (Jakarta: Rineka Cipta, 2012),
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pembiayaan melebihi jumlah Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun
asalkan tidak melebihi 110%4.
Dana Pihak Ketigaadalah penghimpunan dana masyarakat atau
pembiayaan di bank syariah dapat berbentukgiro, tabungan, dan deposito,
namun dalam laporan keuangan bank syariah lebih dikenal dengan istilah
Dana Pihak Ketiga(DPK).
Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan pasal 4 Undangundang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa
Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana
masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk
lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak,
sedekah, hibah atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah
atau ta’zir) dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu
bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang
dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak
pemberi wakaf (wakif).
Secarakeseluruhan yang dimaksud dengan judul penelitian ini
merupakan suatu upaya untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Non
Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), Financing to Deposit

4

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
2005), hlm. 55.
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Ratio (FDR) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah Periode
2010-2015.
B. Alasan Memilih Judul
1. Secara Objektif
Mengingat masalah tingkat kesehatan bank penting bagi sebuah
bank, sebab semakin sehat suatu bank tersebut maka masyarakat akan
semakin percaya untuk menginvestasikan dananya, jadiyang menentukan
keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dana ataupun tidaknya
dapat diukur dari tingkat kesehatan bank, salah satunya dapat diukur dari
rasio NPF, ROA, FDR dan DPK.
2. Secara Subjektif
Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan ilmu yang dipelajari di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah kemudian
literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini
tersedia diperpustakaan dan di website bank yang bersangkutan mengenai
laporan keuangan yang sudah di audit.
C. Latar Belakang Masalah
Perkembangan perbankan di Indonesia juga tidak terlepas dari zaman
penjajahan Hindia Belanda. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang
memegang beberapa peranan penting dalam pemerintahan penjajahan belanda.
seiring dengan perkembangan zaman dan mayoritas penduduk diindonesia
adalah penduduk muslim terbesar maka bunga bank itu sendiri menjadi
perdebatan dikalangan pemikir dan fiqh islam, islam memandang bahwa
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bunga bank itu adalah sama halnya dengan riba5. Tampaknya kondisi ini tidak
akan pernah berhenti sampai disini, namun akan terus diperbincangkan dari
masa ke masa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat islam telah
mencoba mengembangkan pradigma perekonomian lama yang akan terus
dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi ummat dan peningkatan
kesejahteraan ummat. Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank
syariah dipelosok bumi tercinta ini, dengan beroperasi tidak mendasarkan
kepada bunga, namun dengan sistem bagi hasil.
Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank
yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau
disebut juga bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang
operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al- Qur’an dan
Hadis Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank islam adalah lembaga
keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa
lainnya

dalam

lalu lintas pembayaran serta

peredaran uang yang

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Bank Islam lahir
sebagai salah satu solusi altertnatif terhadap persoalan pertentangan antara
bunga bank dan riba. Dengan demikian, kerinduan umat islam indonesia yang
ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan
lahirnya bank islam. Bank islam lahir di indonesia, yang gencarnya, pada
sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada UU No.7 Tahun 1992, yang
direvisi dengan UU Perbankan No.10 Tahun 1998, kemudian direvisi lagi
5

Muhammad, Op. Cit. hlm. 3.
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dengan UU No. 21 Tahun 2008 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya
dengan sistem bagi hasil menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan
dana masyarakat yang berasaskan prinsip syariah.6
Secara Makro Ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia
memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan
mayoritas penduduk indonesia. UU No.10 tidak menutup kemungkinan bagi
pemilik bank negara, swasta nasional bahkan pihak asing sekalipun untuk
membuka cabang syariahnya di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini
jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan didunia perbankan kita,
terutama bila terjalin hubungan kerja sama diantara bank-bank syariah.
Adanya UU No. 21 Tahun 2008 ini dapat membawa kesegaran baru bagi dunia
perbankan kita. Terutama bagi dunia perbankan syariah ditanah air, berdirinya
bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip syariah akan menambah
semarak lembaga keungan syariah yang telah ada disini seperti: Bank Umum
Syariah, BPR Syariah dan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). 7
Kondisi suatu bank dikatakan sehat ataupun tidaknya maka dapat
dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik,
laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode
tertentu. Laporan ini sangat berguna terutama bagi pemilik, manajemen,
pemerintah dan masyarakat sebagai nasabah bank, guna mengetahui kondisi
bank tersebut. Setiap laporan yang disajikan kepada nasabah dibuat sesuai
6

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 2.

7
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dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Indikator bank dikatakan sehat atau
tidak salah satunya dapat dilihat dari tingkat pembiayaan bermasalah, tingkat
profitabilitas dan tingkat kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban
nasabah terhadap tabungan, giro, deposito (DPK) dalam beberapa tahun
mengalami kenaikan ataupun penurunan.
Bank yang sehat adalah bank yang mampu mengelola aset dengan
baik. Jika pembiayaan bermasalah semakin rendah maka keinginan nasabah
akan semakin tinggi untuk menginvestasikan dananya sehingga berdampak
baik terhadap profitabilitas yang akan semakin tinggi, jika profitabilitas naik
maka DPK juga naik, dengan profitabilitas yang tinggi maka kemampuan bank
dalam memenuhi kewajiban nasabah juga akan tinggi sehingga menyebabkan
DPK naik. Sebaliknya jika pembiayaan bermasalah tinggi maka profit akan
semakin menurun, dengan profit yang rendah maka kemampuan bank dalam
memenuhi kewajiban nasabah juga akan semakin rendah sehingga nasabah
(DPK) juga akan semakin rendah untuk menginvestasikan dananya. Artinya
variabel NPF, ROA, FDR dan DPK saling berhubungan.
Gambar 1.1
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Berdasarkan pada gambar grafik 1.1 dapat dilihat bahwa kenaikan NPF
tidak selalu diikuti dengan penurunan DPK salah satunya terjadi pada Bank
Muamalat di tahun 2014, BSM di tahun 2015, BJB Syariah di tahun 2015 dan
BRI Syariah di tahun 2015 DPK justru malah naik. kemudian Kenaikan ROA
juga tidak selalu diikuti dengan kenaikan DPK salah satunya terjadi pada Bank
BSM di tahun 2010 dan BRI Syariah tahun 2014. Selain itu kenaikan FDR
juga tidak selalu diikuti dengan kenaikan DPK salah satunya terjadi di Bank
BSM di tahun 2012 dan Bank Mega Syariah di tahun 2014.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dana nasabah bagi pihak
bank, yaitu gagal bayar atau sering disebut dengan pembiayaan bermasalah.
Adalah didefenisikan sebagai resiko kerugian sehubungan dengan pihak
peminjam yang tidak dapat dan ataupun tidak memenuhi kewajiban untuk
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membayar kembali dana yang dipinjamkannya secara penuh pada saat jatuh
tempo atau sesudahnya.8 Dengan kata lain resiko ini timbul karena adanya
ketidak pastian tentang pembayaran kembali pinjaman oleh debitur. Dengan
semakin tingginya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah maka
akan menyulitkan pihak bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjang
ataupun jangka pendek yang sewaktu-waktu jika nasabah membutuhkan
dananya, penyebabnya karena dana yang dikelola oleh bank mengendap
ataupun banyak nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah sehingga
aset bank tersebut tidak terkelola dengan baik. Maka dari itu pihak bank harus
mempunyai prinsip kehati-hatian sebelum memberikan pembiayaan terhadap
nasabah supaya bisa meminimalisir terjadinya kredit macet.
Analisis yang digunakan adalah menggunakan rasio-rasio keuangan
sesuai ketentuan yang berlaku. Rasio keuangan adalah hasil perhitungan antara
dua macam data keuangan bank, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan
antara dua data keuangan tersebut yang pada umumnya dinyatakan secara
numerik, baik dalam presentase atau numerik. Dengan mengetahui cara
perhitungan menggunakan rumus untuk menghitung rasio keuangan bank,
maka kita akan menilai kinerja setiap bank, apakah telah bekerja secara efesien
dan bagaimana tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, serta upaya-upaya

8

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
2005), hlm. 168.
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apa yang harus dilakukan agar bank tersebut dapat bekerja lebih efesien dan
lebih baik lagi.9
Berdasarkanpermasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian

yang

dituangkan

dalam

sebuah

proposal

yang

berjudul

ANALISISPENGARUH NON PERFORMING FINANCING (NPF),
RETURN ON ASSET (ROA), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)
TERHADAP

DANA

PIHAK

KETIGA

(DPK)

BANK

UMUM

SYARI’AH.
D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaruh NonPerforming Financing (NPF), Return on
Asset(ROA), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) secara bersama-sama
terhadap Dana Pihak Ketiga(DPK) pada bank umum syariah?
2. Bagaimana pengaruh Non Performing Financing(NPF)terhadap Dana
Pihak Ketiga (DPK) pada bank umum syariah?
3. Bagaimana pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap Dana Pihak Ketiga
(DPK) pada bank umum syariah?
4. Bagaimana pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Dana
Pihak Ketiga (DPK) pada bank umum syariah?
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:

9

Frianto Pandia,Op. Cit. hlm. 70.
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a. Untuk

mengetahui

bagaimana

pengaruh

Non

Performing

Financing(NPF), Return on Asset (ROA), danFinancing to Deposit
Ratio(FDR) secara simultan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada
bank umum syariah.
b. Untuk

mengetahui

bagaimana

pengaruh

Non

Performing

Financing(NPF)terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank umum
syariah.
c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Return on Asset (ROA)
terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank umum syariah.
d. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Financing to Deposit Ratio
(FDR) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank umum syariah.
2. Manfaat Penelitian
a. Secara teoritis: penelitian ini memberikan wawasan mengenai kinerja
keuangan pada perbankan syariah dan diharapkan dapat memberikan
kontribusi pemikiran untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan
dibidang perbankan syariah dan menambah literatur mengenai bahasan
tersebut .
b. Secara

praktis:

penelitian

ini

dapat

menambah

pengetahuan

masyarakat mengenai manajemen keuangan dan akuntansi perbankan
syariah. Memberikan gambaran kondisi keuangan perbankan dan
kegiatan yang ada di bank syariah. Serta bagi seorang manajer atau
praktisi perbankan dapat digunakan sebagai acuan dalam mengelola
manajer keuangan perbankan.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Bank Syariah
1. Definisi Bank Syariah
Bank SyariahAdalah bank yang beroperasi tidak mengandalkan
pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga,
adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya
dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW. 10Bank
Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan
pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta
peredaran uang yang pengeporasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat
islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan antara bank islam dan
bank yang beroperasi dengan prinsip syari’ah islam. Bank syariah adalah
a. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah islam;
b. Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuanketentuan Al-Qur’an dan Hadist.
Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syari’ah islam
adalah bank yang dalam beroperasinya itu menggikuti ketentuan-ketentuan
syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara
islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi

10
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praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk
diisi denga kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan
pembiayaan.
2. Falsafah Operasional Bank Syariah
Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai mempunyai falsafah
mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan didunia akhirat.
Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan
menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari. Berikut adalah falsafah
yang harus diterapkan oleh bank syariah:11
a. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:
1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara
pasti keberhasilan suatu usaha.

ث َويَ ْعلَ ُم َما ِِف ْاْل َْر َح ِام
َّ إِ َّن اللَّوَ ِعْن َدهُ ِعلْ ُم
َ اع ِة َويُنَ ِّزُل الْغَْي
َ الس
ِ
ۖ
ِ
ِ
ٍ َي أ َْر
ض
ِّ س بِأ
ُ س َما َذا تَ ْكس
ٌ ب َغ ًدا َوَما تَ ْدري نَ ْف
ٌ َوَما تَ ْدري نَ ْف
ِ ِوت ۚ إِ َّن اللَّوَ َعل
ُ ََُت
ٌ َ يم
ٌ
ۖ

Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah
pengetahuan tentang hari kiamat; dan dialah yang menurunkan
hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada
seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan
diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat
mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.(QS. Luqman, ayat: 34).

11
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2) Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan
biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan
yang

mengandung

unsur

melipatgandakan

secara

otomatis

hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.

ِ َّ
ِّ ين َآمنُوا ََل تَأْ ُكلُوا
ْ الربَا أ
َ َض َعافًا ُم
َض
َاع َفةً ۖ َواتَّ ُقوا اللَّو
َ يَا أَيُّ َها الذ
لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُ و َن
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu
kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.(QS.
Ali’Imron, ayat: 130).
3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang
ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh
kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim Bab Riba
No. 1551 s/d 1567)
4) Menghindari

penggunaan sistem

yang menetapkan dimuka

tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai
hutang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572).
b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

ِ َّ
وم الَّ ِذي يَتَ َخَّطُوُ الشَّْيطَا ُن
ِّ ين يَأْ ُكلُو َن
ُ ومو َن إََِّل َك َما يَ ُق
ُ الربَا ََل يَ ُق
َ ا لذ
ِ
ِ
َح َّل اللَّوُ الَْ ْي َع
ِّ ك بِأَنَّ ُه ْم قَالُوا إََِّّنَا الَْ ْي ُع ِمثْ ُل
َ س ۚ ََٰذل
ِّ م َن الْ َم
َ الربَا ۗ َوأ
ِ ِ ِ
ِّ َو َحَّرَم
َ َالربَا ۚ فَ َم ْن َجاءَهُ َم ْوعظَةٌ م ْن َربِّو فَانْتَ َه َٰى فَلَوُ َما َسل
ُف َوأ َْمُره
اب النَّا ِر ۖ ُى ْم فِ َيها َ الِ ُدو َن
َ ِإِ ََل اللَّ ِو ۖ َوَم ْن َع َاد فَأُوَٰلَئ
ْ كأ
ُ َ َص
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
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lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual
beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya”.(QS. Ali Baqarah, ayat: 275).
3. Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 72 tahun 1992 tentang
bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi
hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip
bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usaha, berdasarkan
prinsip bagi hasil (pasal 6), maka jalan bagi operasional perbankan syariah
semakin luas. Kini titik kulmunasi telah tercapai dengan disahkannya UU
No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang membuka kesempatan
bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin
mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.
Bank Syariah di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang
dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Bahwa setiap produk Bank
Syariah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah terlebih
dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat. Operasional produk
bank syariah dijalankan berdasarkan Undang-undang, Peraturan Bank
Indonesia dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Sebagai Berikut:12

12

Ibid. hlm. 8.

32

a. Undang-undang Mengenai Bank Syariah:
1) Undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas
Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, berikut
penjelasannya.
2) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1999 tentang
Bank Indonesia, berikut penjelasannya.
b. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan bank syariah di
Indonesia, meliputi:
1) Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib
Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, berikut
penjelasannya.
2) Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tentang pasar uang
antar bank berdasarkan prinsip syariah, berikut penjelasannya.
3) Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat
Wadiah Bank Indonesia, berikut penjelasannya.
4) Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 tentang perubahan
kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum
berdasarkan Syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan
prinsip

syariah

penjelasannya.

oleh

Bank

Umum

Konvensional,

berikut
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5) Peraturan Bank Indonesia No. 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas
Pembiayaan

Jangka

Pendek

bagi

bank

syariah,

berikut

penjelasannya.
6) Peraturan Bank Indonesia N0. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas
Aktiva Produktif bagi bank syariah , berikut penjelasannya.
7) Peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan
Penghapusan Aktiva bagi bank syariah, berikut penjelasannya.
c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan
Syariah berdasarkan prinsip syariah.
B. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
(PSAK)
1. Tujuan Kerangka Dasar
Kerangka

dasar

ini

menyajikan

konsep

yang

mendasari

penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya,
kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan
oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor publik
maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan
sebagai acuan bagi:13
a. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan
tugasnya.

13

Sri Nurhayati – Wasilah, Akuntansi syariah di Indonesia(Jakarta: Salemba Empat, edisi
ke 3, 2013), hlm. 96.
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b. Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi
syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
c. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku
umum.
d. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar
akuntansi keuangan syariah.
2. Karakteristik Transaksi Syariah
Implementasi transaksi yang sesuai dengan pradigma dan asas
transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan antara
lain:14
a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan
saling rida.
b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan
baik (thayib).
c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai,
bukan sebagai komoditas.
d. Tidak mengandung unsur riba.
e. Tidak mengandung unsur kezaliman.
f. Tidak mengandung unsur maysir.
g. Tidak mengandung unsur gharar.

14

Ibid. hlm. 98.
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h. Tidak mengandung unsur haram.
i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money)
karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan
risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip
al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk).
j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar
serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain
sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga
untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan
yang berkaitan (ta’alluq) dalam satu akad.
k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy),
maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar).
l. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap (risywah).
3. Tujuan Laporan Keuangan Syariah
Tujuan laporan keuangan menurut KDPPLKS adalah menyediakan
informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan
posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar
pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, tujuan
lainnya adalah sebagai berikut:15
a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua
transaksi dan kegiatan usaha.

15

Rijal Yaya, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan
Syariah Teori dan Praktik Kontemporer berdasarkan PAPSI 2013 (Jakarta Selatan: Salemba
Empat, edisi ke 2, 2014), hlm. 74-75.
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b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta
informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai
dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan
penggunaannya.
c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab
entitas syariah terhadap amanah dalam

mengamankan dana,

menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan
d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh
penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer serta informasi
mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah,
termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan
wakaf.
Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan
manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas
sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai ingin menilai apa
yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat
demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini
mungkin mencakup minsalnya keputusan untuk menahan atau menjual
investasi mereka dalam entitas syariah atau keputusan untuk mengangkat
kembali atau mengganti manajemen.
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4. Pemakai Laporan Keuangan Syariah
Pihak yang selama ini dianggap memiliki kepentingan terhadap
laporan keuangan suatu perusahaan, yaitu:16
a. Investor sekarang dan investor potensial.
Investor adalah pihak yang menanamkan dananya untuk memiliki
usaha yang ada atau yang akan dilaksanakan. Biasanya, bukti
kepemilikan diwujudkan dalam bentuk surat saham. Investor sekarang
adalah orang atau institusi yang telah memiliki surat saham suatu
perusahaan, sedangkan investor potensial adalah orang atau institusi
yang hendak membeli surat saham suatu perusahaan.baik investor
sekarang maupun investor potensial berkepentingan dengan risiko
yang melekat serta hasil dari investasi yang sedang atau akan
dilakukan.

Mereka

membutuhkan

informasi

untuk

membantu

menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi
tersebut. Investor juga tertarik pada informasi yang memungkinkan
mereka menilai kemampuan entitas syariah untuk membagikan
deviden.
b. Pemberi dana qardh.
Pemberi dana qardh merupakan individu atau institusi yang
memberikan pinjaman kepada entitas syariah dengan menggunakan
skema qardh, yaitu pinjaman dengan pengembalian sejumlah uang
yang sama dengan yang dipinjam. Pemberi dana qardh membutuhkan
16

Ibid. hlm. 73.
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informasi yang memungkinkan mereka untuk menyimpulkan apakah
dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
c. Pemilik dana syirkah temporer.
Pemilik dana syirkah temporer adalah individu atau institusi yang
menginvestasikan dananya pada entitas syariah secara temporer
dengan menggunakan skema bagi hasil. Pemilik dana syirkah temporer
berkepentingan dengan informasi keuangan yang memungkinkan
mereka untuk mengetahui tingkat keamanan dan keuntungan dana
yang diinvestasikan pada entitas syariah. Informasi tersebut dapat
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menarik,
mempertahankan, atau menambah dana yang diinvestasikan.
d. Pemilik dana titipan.
Pemilik dana titipan adalah individu atau institusi yang
menitipkan dananya di entitas syariah dengan skema wadiah atau
penitipan tanpa adanya kewajiban bagi yang dititipi untuk memberikan
tambahan kepada penitip. Pemilik dana titipan membutuhkan
informasi keuangan untuk memungkinkan mereka mengetahui apakah
dana titipan dapat diambil setiap saat.
e. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf
berkepentingan dengan informasi mengenai sumber dan penyaluran
dana tersebut.
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f. Pengawas syariah.
Pengawas syariah adalah orang yang ditugaskan oleh Dewan
Syariah Nasional untuk mengawasi kepatuhan suatu entitas syariah
terhadap prinsip syariah. Pengawas syariah memerlukan informasi
keuangan untuk mengevaluasi kesesuaian produk dan sistem operasi
entitas syariah terhadap prinsip syariah.
g. Karyawan
Karyawan dalam hal ini adalah individu yang bekerja pada entitas
syariah atau kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan mereka
dalam hubungannya dengan entitas syariah. Karyawan memerlukan
informasi keuangan untuk memungkinkan mereka menilai kemampuan
entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan
kesempatan kerja.
h. Pemasok
Pemasok (supplier) merupakan mereka yang menerima order
untuk memasok setiap kebutuhan perusahaan mulai dari hal-hal yang
dianggap kecil sampai yang besar yang mana semua itu dihitung
dengan skala financial. Sehingga dengan begitu menyebabkan pihak
supplier merasa sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan
perusahaan tersebut guna memprediksi akan kelancaran pembayaran
yang akan dilakukan di kemudian hari.
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i. Pelanggan.
Pelanggan memerlukan informasi untuk menilai kelangsungan
hidup entitas syariah, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian
jangka panjang.
j. Pemerintah.
Pemerintah dan berbagai

lembaga

dibawah kekuasaannya

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktivitas entitas
syariah. Mereka memerlukan informasi tersebut untuk mengatur
aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak, serta sebagai
dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 17
k. Masyarakat.
Informasi keuangan yang disediakan entitas syariah akan
memungkinkan masyarakat menilai kontribusi entitas syariah pada
prekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan.
5. Bentuk Laporan Keuangan
Laporan Keuangan entitas syariah terdiri atas:
a. Posisi keuangan entitas syariah, disajikan sebagai neraca. Laporan ini
menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur
keuangan, likuiditas, solvabilitas serta kemampuan beradaptasi
terhadap

perubahan

lingkungan.

Laporan

ini

berguna

untuk

memprediksi kemampuan perusahaan di masa yang akan datang.

17

Irham fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 34-39.

41

b. Informasi kinerja entitas syariah, disajikan dalam laporan laba rugi.
Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber
daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan.
c. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah, yang dapat
disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya
keuangan, modal kerja, aset likuid atau kas. Kerangka ini tidak
mendefinisikan dana secara spesifik. Akan tetapi, melalui laporan ini
dapat diketahui aktivitas investasi, pendanaan dan overasi selama
periode pelaporan.
d. Informasi lain, sepertilaporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi
sosial entitas syariah. Merupakan informasi yang tidak diatur secara
khusus tetapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar
pengguna laporan keuangan.
e. Catatan dan skedul tambahan, merupakan penampung dari informasi
tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang risiko dan
ketidakpastian yang memengaruhi entitas. Informasi tentang segmen
industri dan geografi serta pengaruh perubahan harga terhadap entitas
juga dapat disajikan.
6. Asumsi Dasar
a. Dasar Akrual
Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa
pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan
bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan

42

diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan
keuangan pada periode yang bersangkutan.
Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan
informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang
melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban
pembayaran

kas

di

masa

depan

serta

sumber

daya

yang

merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.
Namun, dalam penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian
hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini disebabkan bahwa prinsip
pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil
yang dimaksud adalah keuntungan bruto (gross profit).
b. Kelangsungan Usaha
Laporan

keuangan

biasanya

disusun

atas

dasar

asumsi

kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya
di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak
bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara
material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul,
laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda
dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.
7. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi
dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat
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karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan
dapat diperbandingkan.
a. Dapat dipahami
Maksud karakteristik dapat dipahami adalah pemakai diasumsikan
memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan
bisnis dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi
kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak
dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi
tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.
b. Relevan
Maksud karakteristik relevan adalah memiliki kemampuan untuk
memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka
mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau masa depan dengan
menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
c. Andal
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang
menyesatkan, kesalahan material, dan disajikan secara jujur dari yang
seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat
disajikan.
d. Dapat dibandingkan
Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas
syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan
kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan
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laporan keuangan antarentitas syariah untuk mengevaluasi posisi
keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh
karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi
dan pristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk
entitas syariah tersebut, atarperiode entitas syariah yang sama, dengan
entitas syariah yang berbeda maupun dengan entitas lain.
8. Unsur-unsur Laporan Keuangan
Sesuai dengan karakteristiknya, laporan keuangan entitas syariah antara
lain meliputi komponen-komponen berikut ini.
a. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial.
Komponen ini meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi,
laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
b. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial.
Komponen ini meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat
serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
c. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan
dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.
Diantara berbagai laporan keuangan tersebut, laporan posisi keuangan
dan laporan laba rugi merupakan dua laporan keuangan utama. Laporan
keuangan lain seperti laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan
sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan
dana kebajikan dipengaruhi oleh perubahan yang terdapat pada kedua
laporan keuangan utama.
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9. Laporan Keuangan Bank Syariah (PSAK 101)
Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas:18
a. Neraca
Neraca atau laporan posisi keuangan menggambarkan dampak
keuangan dari transaksi dan pristiwa lain yang diklasifikasikan dalam
beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur
yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah
aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas.
b. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi merupakan ukuran kinerja entitas syariah yang juga
merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau
penghasilan persaham. unsur yang berkaitan langsung dengan
pengukuran laba adalah penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas
bagi hasil.
c. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam PSAK terkait.
d. Laporan Perubahan Ekuitas
Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau
penurunan aset neto atau kekayaan selama periode bersangkutan. Suatu

18

Sri Nurhayati – Wasilah, Akuntansi syariah di Indonesia(Jakarta: Salemba Empat, edisi
ke 3, 2013), hlm.105.
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entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai
komponen utama laporan keuangan.
e. Laporan Perubahan Dana Investasi Terkait
f. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
Berdasarkan PAPSI 2013 laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi
hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan
bank

yang

menggunakan

dasar

akrual

dengan

pendapatan

dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.
Latar belakang adanya laporan ini adalah karena adanya perbedaan
dasar pengakuan antara pendapatan yang diterima bank dengan
pendapatan yang dibagi hasilkan.
g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan salah satu
komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas
syariah. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat
meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu,
serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum
disalurkan pada tanggal tertentu.
h. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan
Penerima dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban
paling likuid dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika
disalurkan. Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari
kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain

47

penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum
konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam
kondisi darurat atau kodisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah
karena secara prinsip dilarang oleh syariah.
i. Catatan atas Laporan Keuangan.
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian
jumlah yang tertera dalam laporan keuangan utama.
C. Analisis Laporan Keuangan
1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan
Analisis Laporan Keuangan adalah seni untuk mengubah data dari
laporan keuangan ke informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan.
Analisis keuangan (Financial analysis) melibatkan penggunaan berbagai
laporan keuangan. Laporan ini melaksanakan beberapa fungsi. Pertama,
laporan posisi keuangan atau neraca (balance sheet) meringkas aset,
liabilitas, dan ekuitas pemilik suatu perusahaan pada suatu periode,
biasanya pada akhir tahun atau kuartal. Sementara itu, laporan laba rugi
(Income Statement) meringkas pendapatan dan biaya perusahaan selama
suatu periode waktu tertentu, sekali lagi, biasanya untuk periode satu tahun
atau kuartal. Bila laporan posisi keuangan menyajikan gambaran singkat
posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu, laporan laba
rugi menyajikan ringkasan profitabilitas perusahaan sepanjang waktu.19

19

Van Horne, et. al. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan (Jakarta: Salemba Empat,
Cetakan Ketiga Belas, 2012), hlm. 154.
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Menurut sumber lain, mengenai analisis laporan keuangan dapat
diartikan segala sesuatu yang menyangkut penggunaan informasi akuntansi
untuk membuat keputusan bisnis dan investasi. Analisis keuangan
dirancang bagi pengusaha, investor dan kreditor dimana mereka harus
memahami bagaimana membaca, mengartikan serta menganalisis laporan
keuangan. Laporan keuangan melaporkan posisi keuangan perusahaan
pada suatu waktu tertentu maupun selama beberapa periode yang lalu.
Analisis laporan keuangan mencakup: pembandingan kinerja
perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama; evaluasi
kecenderungan posisi keuangan perusahaan sepanjang waktu. Studi ini
membantu manajemen mengidentifikasi kekurangan dan kemudian
melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan.20
Analisis laporan keuangan perusahaan pada dasarnya merupakan
perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di
masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan. Ada beberapa cara
yang dapat digunakan di dalam menganalisa keadaan keuangan
perusahaan, tetapi analisa dengan menggunakan rasio merupakan hal yang
sangat umum dilakukan dimana hasilnya akan memberikan pengukuran
relatif dari operasi perusahaan.
Data pokok sebagai input dalam analisa rasio ini adalah laporan
laba rugi dan neraca perusahaan. Dengan kedua laporan ini akan dapat
20

29.

Dewi Astuti, Manajemen Keuangan Perusahaan (Jakarta: Ghalia indonesia, 2014), hlm.
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ditentukan sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini dapat digunakan untuk
menilai beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan.21
2. Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan
Secara umum, tujuan dan manfaat dari dilakukannya analisis laporan
keuangan adalah:22
a. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode
tertentu, baik aset, liabilitas, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah
dicapai selama beberapa periode.
b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan
perusahaan.
c. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang menjadi keunggulan
perusahaan.
d. Untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan
dimasa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan posisi keuangan
perusahaan saat ini.
e. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen.
f. Sebagai perbandingan dengan perusahaan sejenis, terutama mengenai
hasil yang telah dicapai.
Di sisi lain, tujuan analisis laporan keuangan menurut Berstein (1983)
adalah sebagai berikut:23

21

Lukman Syamsuddin, Manajamen Keuangan Perusahaan (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2011), hlm. 37.
22

Hery, Op. Cit. hlm. 133.
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a. Screening
Analisis dilakukan dengan melihat secara kritis data-data yang
terkandung dalam laporan keuangan untuk kepentingan pemilihan
investasi atau kemungkinan marger.
b. Forecesting
Analisis dilakukan untuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan
dimasa yang akan datang.
c. Diagnosis
Analisis dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya masalahmasalah yang terjadi didalam perusahaan, baik dalam manajemen
operasi, keuangan, atau pun masalah lainnya.
d. Evaluation
Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, kinerja
operasional, tingkat afesiensi, dan lain sebagainya.
e. Understanding
Dengan melakukan analisis laporan keuangan, informasi mentah yang
ada dalam laporan keuangan akan menjadi lebih bermakna.

3. Teknik Analisis Laporan Keuangan

23

Ibid. hlm. 134.

51

Jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan
adalah sebagai berikut:24
a. Analisis perbandingan laporan keuangan, merupakan teknik analisis
dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau
lebih untuk menunjukkan perubahan dalam jumlah (absolut) maupun
dalam presentase (relatif).
b. Analisis Tren, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk
mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, apakah
menunjukkan kenaikan atau penurunan.
c. Analisis Persentase per Komponen (common size), merupakan teknik
analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase masing-masing
komponen aset terhadap total aset; persentase

masing-masing

komponen utang dan modal terhadap total passiva (total aset);
persentase masing-masing komponen laporan laba-rugi terhadap
penjualan bersih.
d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik
analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumber dan
penggunaan modal kerja selama dua periode waktu yang dibandingkan.
e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis yang
digunakan untuk mengetahui kondisi kas dan perubahan kas pada suatu
periode waktu tertentu.

24
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f. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis yang digunakan
untuk mengetahui hubungan pos tertentu dalam neraca maupun laporan
laba-rugi.
g. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis yang
digunakan untuk mengetahui posisi laba kotor dari suatu periode ke
periode berikutnya, serta sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor
tersebut.
h. Analisis Titik Impas, merupakan teknik analisis yang digunakan utuk
mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak
mengalami kerugian.
i. Analisis Kredit, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk
menilai layak tidaknya suatu permohonan kredit debitur kepada
kreditor, seperti bank.
Penulis membatasi pembahasan dengan menggunakan teknik
analisis rasio keuangan dengan membandingkan perusahaan-perusahaan
yang bergerak di bidang perbankan sesuai dengan permasalahan.
D. Analisis Rasio Keuangan
1. Pengertian Analisis Rasio Keuangan
Analisis rasio keuangan merupakan perhitungan yang dirancang
untuk membantu mengevaluasi laporan keuangan. Teknik dengan
menggunakan rasio ini merupakan cara yang saat ini masih paling efektif
dalam mengukur tingkat kinerja serta prestasi keuangan perusahaan.
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Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan
menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam
menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan adalah
angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan
keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan
dan signifikan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu pos dengan pos
lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar pos yang ada diantara
laporan keuangan.25
Pengertian rasio keuangan menurut James C Van Home merupakan
indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan
membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan
untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil
rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang
bersangkutan.
Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja
manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah
ditetapkan. Kemudian juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam
memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif. Dari kinerja yang
dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal yang perlu
dilakukan ke depan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau
dipertahankan sesuai dengan target perusahaan. Atau kebijakan yang harus
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Ibid. hlm. 162.

54

diambil oleh pemilik perusahaan untuk melakukan perubahan terhadap
orang-orang yang duduk dalam manajemen kedepan.26
2. Tipe Rasio Perbandingan
Dalam membuat analisis rasio kita harus menentukan jenis-jenis
perbandingan yang akan dilakukan. Analisis rasio tidak semata-mata
menggunakan data yang ada dineraca dan laporan laba rugi dan
dimasukkan ke berbagai rumus perhitungan, namun yang lebih penting
adalah membaca dan mengerti hasil hasil analsis rasio tersebut. Karena itu
beberapa nilai dari hasil analisis rasio tersebut perlu dibandingkan. Ada
tiga tipe perbandingan hasil analisis rasio keuangan, yaitu:
a. Analisis cross-sectional
Analisis cross-sectional adalah membandingkan hasil analisis rasio
keuangan suatu perusahaan dengan nilai analisis keuangan perusahaan
sejenis dalam industri yang sama dalam waktu yang sama. Biasanya
yang menjadi perusahaan pembanding adalah perusahaan idolanya atau
perusahaan pesaing, atau bisa juga hasil analisis rasio keuangna
perusahaan dibandingkan dengan nilai rasio keuangan rata-rata
industrinya.

26

Kamsir, Op. Cit. hlm. 104.
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b. Analsis time-series
Analisis time-series adalah mengevaluasi kinerja perusahaan dengan
cara membandingkan hasil analisis rasio keuangan pada periode yang
satu dengan hasil analisis rasio keuangan pada periode yang lain dalam
perusahaan yang sama.
c. Analisis gabungan
Analisis gabungan adalah gabungan antara analisis cross-secttional dan
analisis time-series. Minsalnya melihat kecendrungan umur piutang
dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 dibandingkan antara
perusahaan dengan industrinya. 27
3. Keunggulan dan Keterbatasan Analisis Rasio keuangan
Analisis rasio keuangan merupakan analisis yang paling sering
dilakukan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan
dibandingkan dengan alat analisis keuangan lainnya. Analisis rasio
keuangan memiliki beberapa keunggulan sebagai alat analisis, yaitu:
a. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah
dibaca dan ditafsirkan.
b. Rasio merupakan pengganti yang cukup sederhana dari informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan yang pada dasarnya sangat rinci dan
rumit.
c. Rasio dapat mengidentifikasi posisi perusahaan dalam industri.
d. Rasio sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan.
27
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e. Dengan rasio lebih mudah untuk membandingkan suatu perusahaan
terhadap perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara
periodik (time-series).
f. Dengan rasio lebih mudah untuk melihat tren perusahaan serta
melakukan prediksi di masa yang akan datang. 28
Sebagai alat analisis keuangan, analisis rasio juga memiliki
keterbatasan atau kelemahan. Berikut adalah beberapa keterbatasan atau
kelemahan dari analisis rasio keuangan:
a. Kadang sulit untuk mengidentifikasi kategori industri dengan
perusahaan berada jika perusahaan beroperasi dengan beberapa bidang
usaha. Jadi kita harus serring memilih sendiri kumpulan perusahaan
pembanding dan membuat norma yang khsus yang sesuai.
b. Angka-angka industri yang diterbitkan hanya merupakan pekiraan saja
dan hanya memberikan panduan umum karena bukan merupakan hasil
penelitian ilmiah dari seluruh perusahaan dalam industri maupun
sampel yang cocok dari beberapa perusahaan dalam industri.
c. Perbedaan praktek akuntansi tiap-tiap perusahaan dapat menghasilkan
perbedaan rasio yang dihitung. Contohnya, penggunaan last-in firstout(LIFO) yang artinya persediaan yang terakhir masuk adalah barang
yang pertama kali dicatat sebagai barang yang dijual, dalam penilaian
persediaan dapat menaikkan harga, menurunkan nilai persediaan
perusahaan dan meningkatkan rasio perputaran persediaan pada periode
28

Hery, Op. Cit. hlm. 164.
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tersebut jika dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakanfirstinfirst-out (FIFO) yang artinya persediaan yang pertama kali masuk
itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang dijual. Sebagai
tambahan, perusahaan juga dapat memilih metode penyusutan aktiva
tetap yang berbeda.
d. Rasio keuangan dapat menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Contohnya, rasio lancar yang melebihi norma industrinya menyiratkan
adanya kelebihan likuiditas, yang menghasilkan penurunan laba
perusahaan secara keseluruhan jika dikaitkan dengan investasi
perusahaan dalam aktiva. Sebaliknya, rasio lancar yang dibawah norma
industri menunjukkan kemungkinan perusahaan kurang likuid dan
mungkin dimasa depan tidak mampu membayar tagihannya dengan
tepat waktu.
e. Rata-rata industri mungkin tidak memberikan target rasio atau norma
yang diinginkan. Rata-rata industri hanya dapat memberikan panduan
atas posisi keuangan perusahaan rata-rata dalam suatu industri. Itu tidak
berarti suatu nilai rasio yang ideal atau terbaik. Jika kita dapat memilih
untuk

membandingkan

rasio

perusahaan

dengan

sekelompok

pembanding yang telah ditentukan sendiri oleh perusahaan atau bisa
juga dengan pesaing tunggalnya.
f. Banyak perusahaan mengalami situasi musiman dalam kegiatan
operasinya. Jadi pos neraca dan rasionya akan berubah sepanjang tahun
saat laporan disiapkan. Untuk menghindari masalah ini, maka metode
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saldo rata-rata haruslah digunakan (untuk beberapa buulan atau kuartal,
sepanjang tahun) dan bukan saldo total pada akhir tahun. Contohnya,
rata-rata saldo persediaan akhir bulan dapat digunakan untuk
menghitung rasio perputaran persediaan perusahaan jika perusahaan
mengalami situasi musiman yang dominan dalam penjualannya (dan
akibatnya juga pada investasinya dalam persediaan).
Diluar keterbatasannya, rasio keuangan dapat menjadi alat yang
sangat berguna unutuk menilai kondisi keuangan perusahaan. Namun
kita juga harus menyadari kelemahan yang potensial saat melakukan
analisis rasio. Manfaat sesungguhnya yang dihasilkan dari menganalisis
rasio keuangan adalah bahwa angka-angka tersebut memberikan kita
pertanyaan-pertanyaan apa yang harus diajukan.
4. Jenis Rasio Keuangan
Pada dasarnya analisis rasio bisa dikelompokkan kedalam lima macam
kategori, yaitu:29
a. Rasio Likuiditas
Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban
jangka pendeknya.
b. Rasio Aktivitas
Rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan
melihat tingkat aktivitas aset.
c. Rasio Solvabilitas
29

Mamduh M. Hanafi, Abdul Halim, Op. Cit. hlm. 74.
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Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi
kewajiban jangka panjangnya.
d. Rasio Frofitabilitas
Rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba
(profitabilitas).
e. Rasio Pasar
Rasio ini melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai
buku perusahaan.
E. Non Performing Financing (NPF)
Non Performing Financing (NPF)atau pembiayaan bermasalah atau
dalam bank konvensional biasa disebut dengan Non Performing Loan (NPL)
adalah pinjaman yang dikucurkan perbankan, tetapi tidak mampu ditagih oleh
perbankan karena bisnis dunia usaha sedang lesu, bangkrut, atau sebab
lainnya.30Non Performing Financingatau pembiayaan bermasalah atau resiko
kredit adalah resiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain (counterparty)
dalam memenuhi kewajiban pada bank. Resiko kredit dapat bersumber dari
berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana),
tresuri dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam
banking boook maupun trading book31. Non Performing Financingatau
pembiayaan bermasalah atau resiko kredit adalah didefenisikan sebagai risiko
kerugian sehubungan dengan pihak peminjam yang tidak dapat dan atau tidak
30
31

Frianto Pandia, Op. Cit. hlm.169.
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memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkannya
secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Dengan kata lain resiko
ini timbul karena adanya ketidakpastian tentang pembayaran kembali
pinjaman oleh debitur. Oleh karena itu, pihak bank harus berhati-hati, cermat
dan teliti dan menilai calon debitur.
Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah juga
termasuk dalam Aktiva Produktif, adalah penanaman dana bank syariah baik
dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh,
surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal
sementara, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif
serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.32
Dengan menyadari pentingnya kualitas penanaman dana, maka
pengurus bank melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagai
penerima amanat dari pemilik dana (Investor) memiliki tanggung jawab atas
pengelolaan dana tersebut, mulai dari persetujuan sampai dengan monitoring
atas kualitas penanaman dana. Monitoring atas penanaman dana ini dilakukan
dengan cara selalu menilai kualitas penanaman dana tersebut berdasarkan pada
prospek usaha, kondisi keuangan, dan/atau kemapuan membayar nasabah.
Dengan melihat keunikan dan keanekaragaman produk bank yang
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dalam rangka
mewujudkan tata cara penilaian kualitas aktiva produktif yang berdasarkan

32
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pada prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah maka perlu
ditetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang kualitas Aktiva Produktif bagi
bank syariah. Sesuai dengan PBI No. 5/7/PBI/2003, Tentang Kualitas Aktiva
Produktif bagi Bank Syariah, pasal 3 sampai dengan pasal 16.
Dalam melakukan kegiatan penanaman dana, bank yang melakukan
kegiatan usahah berdasarkan prinsip syariah mempunyai risiko kerugian atas
kegagalan penanaman dananya. Untuk menjaga agar bank yang melakukan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mampu dan siap menanggung
risiko kerugian dari penanaman dana tersebut dan untuk menjaga
kelangsungan usahanya, maka bank melakukan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif.
F. Return on Asset (ROA)
Return on Asset (ROA)adalah Rasio yang mengukur kemampuan
perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan)
yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk
mendanai aset tersebut. Biaya-biaya pendanaan yang dimaksud adalah bunga
yang merupakan biaya pendanaan dengan utang. Deviden yang merupakan
biaya pendanaan dengan saham dan analisis ROA tidak diperhitungkan.
Return on Asset (ROA) juga termasuk dalam Rentabilitas (Earning), rasio
ini mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi
perusahaan. Karena hasil perusahaan yang ingin diukur, maka dipergunakan
laba sebelum bunga dan pajak. Aktiva yang dipergunakan untuk mengukur
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kemampuan memperoleh laba operasi adalah aktiva operasional. Kalau
perusahaan mempunyai aktiva non-operasioanal, aktiva ini perlu dikeluarkan
dari perhitungan. Masalah yang timbul dalam perhitungan rentabilitas
ekonomi adalah apakah kita akan menggunakan aktiva perusahaan pada awal
tahun, pada akhir tahun atau rata-rata.33
ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh
laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. ROA dapat diperoleh dengan
caramenghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva (Net
Income dibagi Total Asset).34Komponen-komponen ROA itu sendiri dibagi
kedalam dua komponen yaitu Profit Margin dan perputaran total aktiva
(aset).35Profit Margin merupakan ukuran efesiensi perusahaan, sedangkan
perputaran aktiva mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan
penjualan berdasarkan aset yang tertentu. Operating Leverage penggunaan
biaya tetap operasional akan mempengaruhi ROA dengan jalan meningkatkan
variabilitas ROA. Semakin tinggi operating leverage suatu perusahaan, akan
semakin tinggi titik impasnya (BEP). Kesulitan dalam analisis biaya tetap
variabel adalah karena perusahaan tidak melaporkan laporan keuangannya
berdasarkan klasifikasi biaya variabel tetap.
Siklus produk akan berpengaruh terhadap ROA. Komposisi Profit Margin
dan perputaran aktiva akan mempengaruhi ROA. Perusahaan yang
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menghadapi pembatasan kapasitas, sehingga perputaran aktiva sulit dinaikkan,
bisa menerapkan strategi meningkatkan profit marginnya. Sebaliknya,
perusahaan yang menghadapi pembatasan karena adanya kompetisi yang
tajam, sehingga sulit menaikkan profit marginnya, bisa menerapkan strategi
meningkatkan perputaran aktivanya. Perusahaan yang berada pada dua titik
ekstrem tersebut mempunyai fleksibilitas yang lebih besar, bisa memilih
meningkatkan profit margin ataupun perputaran aktivanya. Strategi yang
dianut oleh perusahaan juga akan berpengaruh terhadap ROA. Perusahaan
yang menganut strategi diferensiasi bisa meningkatkan profit marginnya.
Sebaliknya

perusahaan

yang

menganut

strategi

biaya

rendah

bisa

meningkatkan perputaran aktivanya. Perusahan yang mempunyai strategi di
antara kedua titik ekstrem tersebut akan mempunyai fleksibilitas yang lebih
besar.
G. Financing to Deposit Ratio (FDR)
Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana
pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini
menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut.Financing to Deposit Ratio
(FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank
dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.36Seberapa besar
pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah, bank harus
mampu mengimbanginya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan
kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan.Sesuai dengan ketentuan Bank
36
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Indonesia bahwa rasio FDR minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110 %.
Dengan rasio FDR diantara tingkatan tersebut menandakan bahwa bank
syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Baiknya bank mampu
menjaga nilai FDR hanya diantara 80% hingga 90%. Dengan FDR 100% atau
110% menandakan bank mampu menyalurkan dana melebihi batas DPK yang
dimiliki, dengan begitu tingkat perolehan keuntungan atau bagi hasil yang
diterima bank akan semakin banyak. Tetapi semakin tinggi rasio ini
mempengaruhi likuiditas bank karena nantinya bank tidak memiliki cukup
cadangan dana untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana masyarakat.
Financing to Deposit Ratio (FDR) juga termasuk ke dalam rasio
likuiditas. Rasio likuiditas ini diukur dengan kemampuan koperasi kredit
untuk mendapatkan uang tunai ketika membutuhkannya dengan biaya yang
wajar dan dengan minimum kerugian. Uni kredit harus mampu memenuhi
semua kewajiban kepada pelanggan setiap saat, dan karena itu, pengelolaan
aktif posisi likuiditas sangat penting. Selain itu rasio ini juga mengukur
kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan
jangka panjang.
Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk
dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada profitabilitas serta
business sustainability dan continuity. Hal itu juga tercermin dari peraturan
Bank Indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu dari delapan
risiko yang harus dikelola oleh bank. Konsep likuiditas di dalam dunia bisnis
diartikan sebagai kemampuan menjual asset dalam waktu singkat dengan
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kerugian yang paling minimal. Tetapi pengertian likuiditas dalam dunia
perbankan lebih kompleks dibanding dengan dunia bisnis secara umum. Dari
sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset
menjadi bentuk tunai (cash), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah
kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio
liabilitas.
Secara garis besar manajemen likuiditas terdiri dari dua bagian, yaitu:
pertama, memperkirakan kebutuhan dana, yang berasal dari penghimpunan
dana (defosit inflow) dan untuk penyaluran dan (fund out flow) dan berbagai
komitmen pembiayaan (finance commitments). Bagian kedua dari manajemen
likuiditas adalah, bagaimana bank bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya.
Oleh karena itu, bank harus mampu mengidentifikasi karakteristik setiap
produk bank baik dari sisi aktiva maupun passiva serta faktpor-faktor yang
memengaruhinya.
Kelebihan dan kekurangan likuiditas sama-sama memiliki dampak kepada
bank. Jika bank terlalu konservatif mengelola likuiditas dalam pengertian
terlalu besar memelihara likuiditas akan megakibatkan profitabilitas bank
menjadi rendah walaupun dari sisi liquidity shortage risk akan aman.
Sebaliknya jika bank menganut pengelolaan likuiditas yang agresif maka
cenderung akan dekat dengan liquidity shortage risk akan tetapi memiliki
kesempatan untuk memperoleh profit yang tinggi. Shortage liquidity risk akan
menyebabkan dampak serius terhadap business contuinity dan business
sustainability.
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Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat
digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR maka
bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya.
Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin
meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka
pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan.
H. Dana Pihak Ketiga (DPK)
Dana Pihak Ketiga (DPK)adalah penghimpunan dana masyarakat atau
pembiayaan di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito,
namun dalam laporan keuangan bank syariah lebih dikenal dengan istilah
Dana Pihak Ketiga (DPK). 37 Produk-produk perbankan syariah yang termasuk
kedalamm produk penghimpun dana (funding), yakni giro, tabungan,
deposito.38 Yang dimaksud dengan Giro adalah simpanan yang penarikanya
dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana
perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Adapun giro syariah
adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tabungan
adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat
tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau
alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan
tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip
syariah. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
37

Muhamad, Op. Cit. hlm. 30.

38

Ibid. hlm. 32-38.
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dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan
dengan bank yang bersangkutan. Adapun deposito syariah adalah deposito
yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
I. Tinjauan Pustaka
Beberapa Karya ilmiah yang berhasil penyusun jumpai berkaitan dengan
Dana Pihak Ketiga diantaranya: Penelititan yang dilakukan Hardiansyah
Pahlawan, yang berjudul “Analisis Pengaruh Biaya Dana (Cost Of Fund)
Giro, Tabungan, Dan Deposito Terhadap Rentabilitas Bank Persero BUMN
Indonesia ( 2006 – 2010 )”. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
pengaruh yang signifikan antara biaya dana Deposito (COF Deposito) (X3)
secara parsial terhadap rentabilitas (ROA)(Y). Dengan demikian dari hasil
pengujian tersebut hipotesis yang menduga adanya pengaruh biaya dana(cost
of fund) terhadap rentabilitas (ROA) secara simultan diterima, dan secara
parsial biaya dana giro (COF Giro) dan biaya dana tabungan (COF Tabungan)
terhadap rentabilitas (ROA) memiliki pengaruh yang signifikan dan untuk
biaya dana Deposito (COF Deposito) tidak menunjukkan pengaruh yang
signifikan terhadap terhadap rentabilitas (ROA). 39
Penelitian lain yang dilakukan Nur Sabila Qisthi, yang berjudul “Analisis
Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Returnon Assets (ROA), Non
Performing Loan (NPL), Dan BiayaOperasional Pendapatan Operasional

39

Hardiansyah Pahlawan, “Analisis Pengaruh Biaya Dana (Cost Of Fund) Giro,
Tabungan, Dan Deposito Terhadap Rentabilitas Bank Persero Bumn Indonesia ( 2006 – 2010 )”.
(Skripsi Program Sarjana Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012), hlm. iv.
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(BOPO) TerhadapSuku Bunga Deposito Berjangka Satu Bulan Pada
BankPersero di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan alat ekonometrik dan
teknik regresi denganmetode Ordinary Least Square (OLS) secara simultan
hasil menunjukan bahwaCAR, ROA, NPL, dan BOPO memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap SukuBunga Deposito Berjangka 1 Bulan pada Bank
Persero yang beroperasi diIndonesia. Sedangkan, secaraparsial NPL memiliki
pengaruh positif dan BOPO memiliki pengaruh yangpositif. Sedangkan CAR
dan ROA berpengaruh negatif secaraparsial.40
Penelitian lain dilakukan oleh Seandy Nandadipa, yang berjudul “Analisis
Pengaruh CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK, dan Exchange Rate terhadap
LDR” (Studi Kasus Pada Bank Umum di Indonesia periode 2004 – 2008).
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara simultan variable-variabel
independen; CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK dan Exchange Rate
dengan uji F, berpengaruh signifikan terhadap LDR. Hasil secara parsial
dengan uji t, variabel; CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK dan Exchange
Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR, sedangkan variable
pertumbuhan DPK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap LDR. 41
Penelitian lain dilakukan Muhammad Doli Girantama, yang berjudul
Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Asset (ROA),
40

Nur Sabila Qisthi, “Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets
(ROA), Non Performing Loan (NPL), Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)
Terhadap Suku Bunga Deposito Berjangka Satu Bulan Pada Bank Persero di Indonesia”. (Skripsi
Program Sarjana Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013), hlm. Viii.
41

Seandy Nandadipa, “Analisis Pengaruh CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK, dan
Exchange Rate terhadap LDR” (Studi Kasus Pada Bank Umum di Indonesia periode 2004 – 2008).
(Skripsi Program Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2010)
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Loan Deposit Ratio (LDR) dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap
Tingkat Suku Bunga Deposito berjangka Tiga Bulan (Studi Kasus Pada Bank
Persero Di Indonesia Tahun 2004 - 2012). Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa CAR, ROA dan NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat
suku bunga deposito berjangka tiga bulan pada Bank Persero di Indonesia.
Sementara LDR berpengaruh signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito
berjangka tiga bulan pada Bank Persero di Indonesia.42
Penelitian lain dilakukan Hersugondo dan Handy Setyo Tamtomo, yang
berjudul Pengaruh CAR, NPL, DPK dan ROA Terhadap LDR Perbankan
Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa selama periode
penelitian secara parsial, variabel Capital Adequancy Ratio dan Return on
Asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR perusahaan, Non
Performing Loan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR
perusahaan, sedangkan DPK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
LDR.43
Penelitian lain dilakukan Dewi Ayu Prihastuti, 2007 yang berjudul
“Analisis

Faktor-Faktor

DepositoBerjangka

PadaBank

yangMempengaruhiTingkat
Persero

diIndonesia”.

SukuBunga
Model

analisis

yaituAnalisisRegresiBerganda,Variabel ROA, CAR, LDR,BOPO dan NPL

42

Muhammad Doli Girantama, “Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR),
Return on Asset (ROA), Loan Deposit Ratio (LDR) Dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap
Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Tiga Bulan” (Studi Kasus Pada Bank Persero di
Indonesia Tahun 2004 - 2012). (Skripsi Program Sarjana Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah,
Jakarta, 2015), hlm. Vii.
43

Hersugondo dan Handy Setyo Tamtomo, “Pengaruh CAR, NPL, DPK dan ROA
Terhadap LDR Perbankan Indonesia”. Jurnal Keuangan, Vol. 19 No. 36 (Oktober 2012), hlm. 10.
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secaraserempak mempunyaipengaruh yang signifikanterhadap penetapan
tingkatsuku bunga depositoberjangka waktu 1,3,6 dan12 bulan pada Bank
Perserodi Indonesia.44
Penelitian lain dilakukan Achmad Kurniawan, 2012 yang berjudul
“Analisis Pengaruh CAR, ROA, NPL terhadap tingkat Suku Bunga Deposito
Berjangka Tiga Bulan Pada Bank Persero di Indonesia”. Teknik Analisis
regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat pengaruh yang
signifikan CAR, ROA, NPL terhadap Suku Bunga Deposito berjangka Tiga
Bulan Pada Bank Persero di Indonesia.45
Penelitian lain dilakukan oleh Ade Firmansyah, 2013 yang berjudul
“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Penyaluran Kredit,
dan Efesiensi Operasi Pada Profitabilitas Bank Periode 2009-2012”. Teknik
anlisis yang digunakan
menunjukkan

bahwa

adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian
variabel

DPK

berpengaruh

positif

terhadap

Profitabilitas.46
Penelitian lain dilakukan Made Ria Anggreni dan I Made Sadha
Suardhika, yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal,
Resiko Kredit dan Suku Bunga Kredit pada Profitabilitas”. Teknik analisis

44

Dewi ayu Prihastuti, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga
Deposito Berjangka Pada Bank Persero di Indonesia”. (Skripsi STIE Perbanas, Surabaya,
2007),hlm. 49.
45

Ahmad Kurniawan, “Analisis Pengaruh CAR, ROA, LDR, NPL, Terhadap Tingkat
Suku Bunga Deposito Berjangka Tiga Bulan Pada Bank Persero di Indonesia”. (Skripsi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012), hlm. 52.
46

Ade Firmansyah, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal,Penyaluran
Kredit, dan Efesiensi Operasi Pada Profitabilitas Bank Periode 2009-2012”. (Skripsi Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013), hlm. 3.
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data yang dipergunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil
penelitian menunjukkan variabel DPK dan CAR berpengaruh positif,
sedangkan NPL dan Suku Bunga Kredit berpengaruh negatif terhadap
profitabilitas (ROA).47
Penelitian lain dilakukan Nasiruddin, yang berjudul “Analisis Pengaruh
CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK dan Exchange Rate terhadap LDR”.
Teknik analisis data yaitu Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian
menunjukkan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR, Suku
Bunga Kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR, NPL
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR. 48
Bedanya penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu
terdapat pada tahun penelitiannya atau jangka periode yang diteliti, objek
penelitian dan populasi beserta sampel yang berbeda.
J. Kerangka Pemikiran
Setiap

perbankan

yang

terdaftar

di

Bank

Indonesia

wajib

menerbitkanlaporan keuangan setiap bulanan, triwulan, semesteran dan
tahunan. Laporan keuangan tersebutkemudian dianalisis oleh pihak-pihak
yang berkepentingan sepertiinvestor, kreditor dan pelaku bisnis lainnya untuk
mengetahui kondisi keuangan dan kinerja perbankan setiap periodenya. Pada
dasarnya suatuperusahaan/perbankan yang baik kinerjanya akan mempunyai
47

Made Ria Anggreni, I Made Sadha Suardika, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan
Modal, Resiko Kredit dan Suku Bunga Kredit pada Profitabilitas”. Jurnal Akuntansi, Vol. 9 No. 1
(Februari 2014), hlm. 27-38.
48

Nasiruddin, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loan to Deposit Ratio (LDR) di BPR
Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Semarang”. (Tesis Program Magister Manajemen
Universitas Diponegoro, Tidak Dipublikasikan, Semarang, 2005), hlm. 53.
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Profit yang tinggi dan berdampak positif terhadap nasabah. Karenadalam
dunia investasi Profit yang tinggi dapat dilihat dari kinerja banknya, di mana
semakin tinggi profitnya diharapkan semakin banyak nasabah yang tertarik
untuk berinvestasi di bank. Nasabah juga tentu mengharapkan profit yang
diperoleh setiaptahunnya mengalami peningkatan.
Non Performing Financing menunjukkan tingkat kemampuan bank
dalam menagih dana yang dikucurkan kepada nasabah dan sejauh mana
kemampuan nasabah dalam mengembalikan hutangnya terhadap pembiayaan
yang diberikan oleh bank, atau pembiayaan bermasalah. Semakin tinggi kredit
macet maka akan semakin buruk pula kualitas aset yang dimiliki bank dan
akan berpengaruh negatif terhadap nasabah. Hal ini didukung penelitian
sebelumnya oleh Arisandi yang menyimpulkan bahwa NPF mempengaruhi
secara negatif terhadap nasabah.
Return on Asset menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola
asetnya,Jika bank bisa mengelola aset dengan baik maka akan memperoleh
profit yang tinggi. Dengan profit yang tinggi itu artinya aset yang dikelola
bank akan semakin baik sehingga nasabah akan semakin percaya untuk
melakukan investasi baik berupa giro, tabungan, dan deposito. Berarti ROA
berdampak positif terhadap DPK. Hal ini didukung oleh penelitian Made Ria
Anggraini dan I Made Sadha Suardhika yang menyimpulkan bahwa Profit
berpengeruh positif terhadap nasabah baik itu berupa giro, tabungan maupun
deposito (DPK).
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Semakin

tinggi

rasio

FDR

berarti

semakin

efisien

penggunaankeseluruh aktiva di dalam memenuhi kewajiban nasabah. FDR ini
penting bagi para kreditur dan pemilik perusahaan/bank, karena hal ini akan
menunjukkan efisien tidaknya aktiva yang di kucurkan ke masyarakat tetapi
bank mampu mengimbangi dengan memenuhi keinginan nasabah jika ada
nasabah yang menginginkan dananya sewaktu-waktu untuk diambil. Jika
kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban nasabah tinggi, maka semakin
tinggi tingkat kepercayaan nasabah untuk melakukan investasi atau
menyalurkan dananya. Hal ini didukung penelitiansebelumnya oleh Sri
Haryati yang menyimpulkan bahwa DPK mempengaruhi positif pertumbuhan
kredit.
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Atas dasar analisis seperti telah dijelaskan sebelumnya,makapengaruh
dari masing-masing variabel tersebut terhadap Dana Pihak Ketiga dapat
ditunjukkan pada Gambar 2.1

NPF
(X1)

ROA
(X2)

DPK (Y)

FDR
(X3)

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir.
Keterangan:
= Simultan.
= Parsial.
K. Hipotesis Penelitian
1. Asumsinya Semakin tinggi kredit macet maka akan semakin buruk pula
kualitas aset yang dimiliki bank dan akan berpengaruh negatif terhadap
nasabah. Dapat disimpulkan bahwa:
H1

: Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).
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2. Jika bank bisa mengelola aset dengan baik maka akan memperoleh profit
yang tinggi. Dengan profit yang tinggi itu artinya aset yang dikelola bank
akan semakin baik sehingga nasabah akan semakin percaya untuk
melakukan investasi baik berupa giro, tabungan, dan deposito. Berarti
ROA berdampak positif terhadap DPK. Dapat disimpulkan bahwa:
H2

: Return on Asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

3. Semakin tinggi rasio FDR berarti semakin efisien penggunaankeseluruh
aktiva di dalam memenuhi kewajiban nasabah.Jika kemampuan bank
dalam memenuhi kewajiban nasabah tinggi, maka semakin tinggi tingkat
kepercayaan nasabah untuk melakukan investasi atau menyalurkan
dananya. Maka dapat disimpulkan bahwa:
H3

: Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat penelitian
Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian
terapan. Penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan
mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan
masalah-masalah praktis49. Adapun penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu
data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka atau besaran
tertentu yang sifatnya pasti, sehingga data seperti ini memungkinkan untuk
dianalisis menggunakan pendekatan statistik.50
B. Sumber Data
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis Data
sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari
objek penelitian. Data jenis ini diperoleh penulis dari dokumen-dokumen
perusahaan dikumpulkan oleh suatu lembaga tertentu, seperti BPS (Badan
Pusat Statistik) dan dari literature kepustakaan seperti buku-buku serta sumber
lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.51 Sumber data sekunder dalam
penelitian ini adalah dokumentasi yang berupa laporan keuangan yang
berkaitan dengan NPF, ROA, FDR dan DPK pada tahun 2010-2015.

49

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: ALFABETA,
CV. 2014, cetakan-21), hlm.4.
50
51

Ibid. hlm. 7.
Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 58.
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C. Populasi dan Sampel
Metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah non probabilitiy
sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan
atau peluang yang sama bagi setiap populasi untuk dipilih menjadi sampel.52
Teknik yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penetuan
sampel dengan pertimbangan tertentu.53
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yan ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 54 Sampel adalah bagian
dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.55
Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang berada
di Indonesia dan yang mempublikasikan laporan keuangan per 31 Desember.
Periode penelitian yang dilakukan yaitu enam tahun dari 2010 sampai dengan
2015 populasi sebanyak 12 Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan,
pemilihan sampel dengan purposive sampling yang bertujuan untuk
memperoleh sampel yang refresentatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan
penelitian ini. Kriteria tersebut yaitu bank umum syariah, bank yang telah
mempublikasikan laporan keuangan per 31 desember untuk tahun 2010; 2011;
2012; 2013; 2014; dan 2015, tetapi BTPN Syariah hanya menyediakan laporan
keuangan dari tahun 2013; 2014; 2015. Laporan per 31 desember merupakan
52

Ibid. hlm. 84.

53

Ibid. hlm. 85.

54

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 115.

55

Ibid.hlm. 116.
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laporan yang telah diaudit, sehingga laporan keuangan tersebut dapat
dipercaya.
Dari kriteria sampel di atas, dari populasi sebanyak 12 Bank Umum
Syariah (BUS) yang berada di Indonesia, terpilih sampel yang representatif
sebanyak 69 Laporan Keuangan dari 12 Bank Umum Syariah.
D. Definisi Operasionalisasi Variabel
Variabel-variabel yang diteliti adalah sebagai berikut :
1. Variabel penelitian ini, yaitu variabel dependennya (Y) Dana Pihak Ketiga
(DPK) adalah penghimpunan dana masyarakat atau pembiayaan di bank
syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito, namun dalam
laporan keuangan bank syariah lebih dikenal dengan istilah Dana Pihak
Ketiga (DPK)56. Rumus DPK adalah sebagai berikut:
DPK = Giro + Deposito + Tabungan
2. Variabel independen (X)
Variabel independen ini sering disebut sebagai variabel bebas atau
variabel yang mempengaruhi karena adanya variabel terikat. Variabel
bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi
sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).57

56

Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 1,
2014), hlm. 30.
57

Ibid. hlm.59.
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Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Non Performing Financing (NPF)
Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan nasabah dalam
mengembalikan hutangnya terhadap pembiayaan yang diberikan oleh bank
atau kredit macet. Non Performing Financingatau pembiayaan bermasalah
atau resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak
lain (counterparty) dalam memenuhi kewajiban pada bank. Resiko kredit
dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti
perkreditan (penyediaan dana), tresuri dan investasi, dan pembiayaan
perdagangan, yang tercatat dalam banking book maupun trading book58.
Rumus NPF adalah sebagai berikut:

NPF=

jumlah pembiayaan bermasalah
X 100%
total pembiayaan

b. Return on Assets (ROA)
Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba
dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan
setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.
Biaya-biaya pendanaan yang dimaksud adalah bagi hasil yang merupakan
biaya pendanaan dengan utang. Deviden yang merupakan biaya
pendanaan

58

dengan

saham

dan

analisis

ROA

tidak

Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), hlm.135.
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diperhitungkan.Komponen-komponen ROA itu sendiri dibagi kedalam
dua komponen yaitu Profit Margin dan perputaran total aktiva (aset).59
ROA=

c.

laba sebelum pajak

X 100%
Total Asset (rata −rata )

Financing to Deposit Ratio (FDR)
Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana
pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga.Tinggi rendahnya rasio
ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut.Financing to Deposit
Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh
bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh
bank.60Seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau
nasabah, bank harus mampu mengimbanginya dengan segera memenuhi
kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan.
Rumus FDR adalah sebagai berikut:
FDR =

Pembiayaan yang diberikan
× 100%
Dana Pihak Ketiga

59

Mamduh M. Hanafi, dan Abdul Halim, Analisis Laporan Keungan (Yogyakarta: UPP
STIM YKPN, 2009), hlm. 157-159 .
60

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
2005),hlm. 55.
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E. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik
dokumentasi dan penelitian perpustakaan.
1. Teknik Domumentasi
Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, langger, agenda, dan sebagainya. 61 Data dalam
penelitian ini diperoleh dalam bentuk data yang telah dikumpulkan, di
olah dan dipublikasikan yaitu data keuangan berupa laporan keuangan 12
Bank Umum Syariah.
2. Studi Pustaka.
Studi pustaka merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan
informasi dari berbagai sumber, seperti buku, yang memuat berbagai
ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan, majalah, naskah, kisah sejarah
dan dokumen.62 Data penelitian ini juga diperoleh dari berbagai sumber
seperti buku teori, Jurnal-jurnal, penelitian terdahulu yang memuat teori
penelitian serta sumber-sumber pustaka lainya.

61

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 2013), hlm.

62

Pabundu Tika, Op Cit, hlm.33.

274.
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F. Metode Analisis Data
1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu
datayang

dilihat

dari

nilai

maksimum,minimum,merupakan

rata-rata

(mean),

standar

deviasi,

untuk

melihat

apakah

ukuran

variabelterdistribusi secara normal atau tidak. 63
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang
berdistribusi

normal.

menggunakan uji
merupakan

uji

Uji

statistic
normalitas

normalitas

dalam

non-parametrik
menggunakan

penelitian

ini

kolmogorov-smirnov
fungsi

distribusi

kumulatif.Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih
besar dari 5% atau 0,05.64 Dasar pengambilan keputusan adalah
berdasarkan probabilitas.
Jika nilai probabilitas > 0,05 maka Ho diterima
Jikan nilai probabilitas <= 0,05 maka Ho ditolak
b. Uji Multikolonieritas
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara
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Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS23(Semarang:
Badan Penerbit UNDIP, Cet. VIII, 2016), hlm. 154.
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Suriyanto, Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS(Yogyakarta: CV.
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variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk
terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas
maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala
multikolonier. Uji multikolonieritas dapat dilihat dari Variance
Inflation Faktor (VIF)dari nilai Tolerance(TOL) dari masing-masing
variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jika nilai VIF tidak lebih
dari 10 maka model dinyatakan tidak mengandung multikolonieritas.
Kemudian dapat dilihat dengan nilai R2 dan nilai t statistik, jika nilai
R2 tinggi, minsalkan diatas 0,80 dan uji F menolak hipotesis nol, tetapi
nilai t statistik sangat kecil atau bahkan tidak ada variabel bebas yang
signifikan,

maka

hal

itu

menunjukkan

adanya

gejala

multikolonieritas.65
c. Uji Heteroskedastisitas
Model regresi yang baik adalah varian residualnya bersifat
homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Metode
yang

digunakan

untuk

mendeteksi

ada

tidaknya

gejala

heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji
Glejser. Uji ini dilakukan dengan meregresikan semua variable bebas
terhadap nilai mutlak residualnya. Jika variabel independen signifikan
secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi
terjadi

Heteroskedastisitas.

Hal

ini

terlihat

dari

probabilitas

signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat

65

Ibid.hlm. 82.
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disimpulkan

model

regresi

tidak

mengandung

adanya

Heteroskedastisitas.66
d. Uji Autokorelasi
Bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara
anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu
(times-series) atau ruang (cross section). Metode yang digunakan
untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelai dalam penelitian ini
dengan menggunakan uji Runs Test, sebagai bagian dari statistik nonparametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual
terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat
hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau
random. Runs Test digunakan untuk melihat apakah data residual
terjadi secara random atau tidak (sistematis). 67
H0 : residual (res_1) random (acak)
HA : residual (res_1) tidak random
3. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda adalah sebuah teknik yang
bertujuan untuk mengetahui hubungan dari satu atau dua variabel bebas
(independen) dan variabel terikat (dependen). Analisis berganda
digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen kriterium
dapat di prediksi melalui variabel independen atau prediktor, secara pasrial
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Imam Ghazali, Op.Cit. hlm. 138.

67

Ibid. hlm. 116.
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maupun simultan. Dengan demikan model regresi linier berganda bila
dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis adalah sebagai berikut: 68
Y = a + b1 . X1 + b2 . X2 +b3.X3 ... + bk. Xk
Keterangan:
Y

: DPK

X1,

: NPF

X2

:ROA

X3

: FDR

a

: Konstanta (nilai Y, apabila X1, = X2 = 0)

b1, b2, b3...bk

: Koefesien Regresi.

4. Uji Persamaan Regresi
Uji Persamaan Regresi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:
a. Koefisien Determinasi (R2)
Garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok data
hasil observasi, perlu dilihat sampai seberapa jauh model yang
terbentuk mampu menerangkan kondisi yang sebenarnya. Dalam
analisis regresi dikenal suatu ukuran yang dipergunakan untuk
keperluan tersebut, dikenal dengan nama Koefisien Determinasi (R 2).
Selain itu Koefisien Determinasi menunjukkan ragam (variasi) naik

68

Moh. Pabundu Tika, Metodelogi Riset Bisnis (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 94.

86

turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X (berapa bagian
keragaman dalam variabel Y yang dapat dijelaskan oleh beragamnya
nlai-nilai variabel X).69
b. Uji F
Penguji ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel
independen terhadap variabel dengan secara serentak. Uji ini
dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikansi
dengan nilai α (5%) pada tingkat 5%, pengambilan kesimpulannya
adalah dengan

melihat nilai signifikan α 5% dengan ketentuan

sebagai berikut:70
1. Jika nilai Sig < α maka Hο ditolak
2. Jika nilai Sig > α maka Ho diterima
c. Uji t
Uji signifikansi ini dilakukan dengan menggunakan uji
statistik t. Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan derajat
keabsahan 5%, uji dilaksanakan dengan langkah membandingkan t
hitung dengan t tabel. pengambilan kesimpulan adalah dengan melihat
nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai α (5%) dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. Jika nilai Sig < α maka Ho ditolak
2. Jika nilai Sig > α maka Ho diterima
69

Imam Ghazali, Op.Cit. hlm. 95
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Ibid. hlm. 96.

BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum,
merupakan ukuran untuk melihat apakah variabel terdistribusi secara normal
atau tidak.71 Analisis statistik deskriptif dilakukan pada populasi yang
digunakan dalam penelitian ini, yaitu bank umum syariah selama tahun 2010
sampai dengan 2015.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga,
sedangkan variabel independennya adalah Non Performing Financing, Return
on Asset, dan Financing to Deposit Ratio.
Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
(Jumlah Sampel, Minimum, Maximum, Mean, dan Standar Deviasi)

Variabel Jumlah Minimum
sampel
NPF
69
0,00
(%)
ROA
69
-20,13
(%)
FDR
69
16,98
(%)
DPK (In
69
80308,00
Jutaan)
Sumber: Data diolah

Maximum

Mean

4,93

2,09

Standar
Deviasi
1,53

6,93

0,97

3,00

289,20

97,90

35,59

62113000,00

11161414,80

16304203,91

71

Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS23(Semarang:
Badan Penerbit UNDIP, Cet. VIII, 2016), hlm. 154.
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Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa
terdapat 69 jumlah sampel (N) pada tiap-tiap variabel yang diteliti.
Pada variabel Non Performing Financing menunjukkan jarak data yang cukup
jauh, yaitu nilai terkecil (minimum) sebesar 0,00% dan nilai terbesar
(maximum) sebesar 4,93%. nilai rata- rata (mean) NPF sebesar 2,09% dan
memiliki nilai standar deviasi sebesar 1,53%. Jadi dari 100% total pembiayaan
yang dikelola oleh bank terdapat rata-rata 2,09% jumlah pembiayaan
bermasalah, itu artinya bank termasuk dalam kriteria sehat.
Untuk variabel Return on Asset menunjukkan jarak data yang sangat jauh,
yaitu nilai terkecil (minimum) sebesar -20,13% dan nilai terbesar (maximum)
sebesar 6,93%. ROA mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 0,97% dan
memiliki nilai standar deviasi sebesar 3,00%. Dari 100% total asset bank
mampu menghasilkan laba sebelum pajak rata-rata sebesar 0,97%. Itu artinya
bank termasuk dalam kriteria cukup sehat.
Sedangkan variabel Financing to Deposit Ratio menunjukkan jarak data
yang cukup jauh, yaitu nilai terkecil (minimum) sebesar 16,98% dan nilai
terbesar (maximum) sebesar 289,20%. FDR mempunyai nilai rata-rata (mean)
sebesar 97,90% dan memiliki standar deviasi sebesar 35,59%. Dari 100% dana
yang diinginkan oleh nasabah terdapat rata-rata 97,90% pembiayaan yang
diberikan ole bank. artinya bank tersebut dikatakan cukup sehat. (Kriteria
tingkat kesehatan rasio NPF, ROA dan FDR dapat dilihat dilampiran).
Variabel Dana Pihak Ketiga menunjukkan jarak data yang cukup jauh,
yaitu nilai terkecil (minimum) sebesar Rp80308,00 (dalam Jutaan) dan nilai
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terbesar (maximum) sebesar Rp62113000,00 (dalam Jutaan). DPK mempunyai
nilai rata-rata (mean) sebesar Rp11161414,80 (dalam Jutaan) dan memiliki
standar deviasi sebesar Rp16304203,91 (dalam Jutaan)dapat dikatakan bahwa
penghimpunan dana masyarakat atau pembiayaan di bank syariah dapat
berbentuk giro, tabungan dan deposito rata-rata sebesar Rp11161414,80
(dalam jutaan).
B. Uji Asumsi Klasik
Pengujian hipotesis dengan model regresi linear berganda harus
menghindari adanya penyimpangan asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini
dimaksudkan agar variabel Non Performing Financing, Return on Asset dan
Financing to Deposit Ratio menjadi estimator atas variabel Dana Pihak Ketiga
tidak bias. Apabila tidak ada gejala asumsi klasik yaitu autokorelasi,
multikolinearitas, heteroskedastisitas dan normalitas dalam pengujian hipotesis
dengan model yang digunakan, maka diharapkan dapat menghasilkan suatu
model yang baik sehingga hasil analisisnya juga baik dan tidak bias.
1. Uji Normalitas72
Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang
berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji
statistic Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas
menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Data dinyatakan berdistribusi
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Suriyanto, Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS (Yogyakarta: CV.
ANDI OFFSET, 2011), hlm. 75.

90

normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Dasar pengambilan
keputusan adalah berdasarkan probabilitas
Jika nilai probabilitas > 0,05 maka Ho diterima
Jikan nilai probabilitas < = 0,05 maka Ho ditolak
Jika signifikansi pada nilai Kolmogorov-Smirnov< = 0,05, maka
Hoditolak,

jadi

data

residual

berdistribusi

tidak

normal.

Jika

signifikansipada nilai Kolmogorov-Smirnov> 0,05, maka Ho diterima, jadi
dataresidual berdistribusi normal. Hasil uji normalitas (Uji KolmogorovSmirnov) dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:
Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas
(Uji Kolmogorov-Smirnov)
Sampel

Nilai KolmogorovSmirnov Z
69
0,712
Sumber: Data diolah

Signifikansi

Simpulan

0,691

Ho diterima

Hasil uji normalitas (Uji Kolmogorov-Smirnov) pada tabel 4.2 di
atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,691 hal ini
menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari pada nilai tingkat
kepercayaan (a=0,005). oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Ho
diterima yang berarti data residual terdistribusi dengan normal.
2. Uji Multikolonieritas73
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel

73

Ibid. hlm. 82.
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bebas atau tidak. Uji multikolonieritas dapat dilihat dari Variance Inflation
Faktor (VIF)dari nilai Tolerance (TOL) dari masing-masing variabel bebas
terhadap variabel terikatnya. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan
tolerance lebih dari 0,10 maka model dinyatakan tidak mengandung
multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas (Uji VIF) dapat dilihat pada
tabel 4.3 di bawah ini:
Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolonieritas
(Uji VIF)
Variabel
Independen
NPF

Tolerance

VIF

0,853

1,173

ROA
FDR

0,865
0,975

1,156
1,026

Sumber: Data diolah
Hasil uji multikolonieritas (uji VIF) pada tabel 4.3 menunjukkan
bahwa nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10 yang
berarti

bahwa

model

regresi

dinyatakan

tidak

mengandung

multikolonieritas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Model regresi yang baik adalah varian residualnya bersifat
homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Metode
yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas
dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Glejser. Dasar pengambilan
keputusannya adalah dengan membandingkan nilai signifikansi variabel
independen dengan nilai tingkat kepercayaan (α = 0,05). Apabila nilai
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signifikansi lebih besar dari nilai α (sig > α), maka dapat disimpulkan
bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastistitas. Hasil
uji heteroskedastisitas (uji Glejser) dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah
ini:
Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas
(Uji Glejser)
Sampel
69

Variabel

Signifikansi

NPF

0,361

ROA

0,205

FDR

0,416

Sumber: Data diolah
Hasil uji heteroskedastisitas (uji Glejser) pada tabel 4.4 di atas
menunjukkan bahwa variabel independen NPF memiliki nilai signifikansi
0,361 variabel ROA memiliki nilai signifikansi sebesar 0,205 dan FDR
memiliki nilai sig sebesar 0,416. Tidak satupun variabel independen
memiliki nilai sig di bawah nilai α (0,05). Oleh sebab itu dapat
disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi74
Bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota
serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (times-series)
atau ruang (cross section). Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada
tidaknya gejala autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan uji
Runs Test, sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula
digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang
74

Ibid. hlm. 116.

93

tinggi. Runs Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi
secara random atau tidak (sistematis).
H0 : residual (res_1) random (acak)
HA : residual (res_1) tidak random
Hasil uji autokorelasi (uji runs test) dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah
ini:
Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi
(Uji Runs Test)
Sampel
69

Test Value
-0,01718

Signifikansi
0,905

Sumber: Data diolah
Hasil uji autokorelasi (uji runs test) pada tabel 4.5 menunjukkan
bahwa nilai test adalah -0,01718 dengan probabilitas 0,905 signifikan di
atas 0,05 yang berarti hipotesis nol diterima, sehingga dapat disimpulkan
bahwa residual random (acak) atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai
residual.
C. Analisis Regresi Berganda dan Uji Persamaan Regresi
Analisis pengaruh rasio keuangan (NPF, ROA, FDR) terhadap Dana
Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia dapat dilihat dari analisis
regresi berganda.Analisis regresi linier berganda adalah sebuah teknik yang
bertujuan untuk mengetahui hubungan dari satu atau dua variabel bebas
(independen) dan variabel terikat (dependen). Analisis berganda digunakan
untuk mengetahui bagaimana variabel dependen kriterium dapat di prediksi
melalui variabel independen atau prediktor, secara pasrial maupun simultan.
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Tabel 4.6
Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda
Dan Persamaan Regresi
Variabel
Prediksi
Koefisien
(Constant)
15,829
DPK
NPF
0,403
ROA
+
0,136
FDR
+
-0,018
RSquare
= 0,274
2
Adjusted R = 0,240
F hitung
= 8,165
Sumber: Data diolah

thitung
Signifikansi
24,513
0,000
3,110
2,066
-3,365

Keterangan

0,003 Ditolak
0,043 Diterima
0,001 Ditolak

Sig: 0,000

Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.6 di atas.
Berdasarkan hasil analisis regresi seperti tertera pada ringkasan tabel di atas
diperoleh persamaan model regresi yaitu:
Dana Pihak Ketiga = 15,829 + 0,403 NPF + 0,136 ROA – 0,018 FDR.
1. Uji Determinasi
Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Namun
penggunaan koefisien determinasi (R2) memiliki kelemahan, yaitu bias
terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model.
Setiap tambahan satu variabel maka R2 meningkat tidak peduli apakah
variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau
tidak. Oleh karena itu, koefisien determinasi dalam penelitian ini
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menggunakan nilai Ajdusted R2. Hasil uji determinasi dapatdilihat pada
tabel 4.6 di atas.
Berdasarkan hasil perhitungan uji determinasi yang tampak pada
tabel 4.6 di atas, besarnya koefisien determinasi atau adjusted R2 adalah
0,240 hal ini berarti 24% variasi dana pihak ketiga dapat dijelaskan oleh
variasi dari tiga variabel independen NPF, ROA, FDR. Sedangkan sisanya
(100% - 24% = 76%) dijelaskanoleh variabel lain yang tidak dimasukkan
dalam model.
2. Uji Hipotesis Secara Simultan
Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara simultan
NPF, ROA dan FDR terhadap DPK dapat dilihat dari hasil uji F. Kriteria
pengujiannya apabila nilai p value < 0,05, dapat disimpulkan bahwa Ho
ditolak. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4.6 di atas.
Berdasarkan hasil perhitungan uji F pada Tabel 4.6 diperoleh F
hitung = 8,165 dengan nilai p value= 0,000 < 0,05 karena probabilitasnya
jauh lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak,
yang berarti ada pengaruh secara simultan NPF, ROA dan FDR terhadap
DPK yang signifikan.
3. Uji Hipotesis Secara Parsial
Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara parsial
NPF, ROA dan FDR terhadap DPK dapat dilihat dari hasil uji t. Kriteria
pengujiannya apabila nilai p value < 0,05 dapat disimpulkan bahwa Ha
diterima. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.6 di atas.
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a. Pengaruh NPF terhadap DPK
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh NPF terhadap
DPK pada tabel 4.6 diperoleh t hitung sebesar 3,110 dengan nilai p
value 0,003 nilai ini signifikan pada tingkat signifikan 0,05 Karena
nilai p value 0,003 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DPK
dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh NPF. Namun
berdasarkan hipotesis yang diajukan yaitu NPF berpengaruh Negatif
terhadap DPK maka dapat disimpulkan H1 ditolak, yang artinya NPF
berpengaruh positif terhadap DPK.
b. Pengaruh ROA terhadap DPK
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh ROA terhadap
DPK pada tabel 4.6 di atas, maka diperoleh thitung sebesar 2,066
dengan nilai p value 0,043 nilai ini signifikan pada tingkat signifikan
0,05 Karena nilai p value 0,043 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa
variabel DPK dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh ROA.
hipotesis yang diajukan sama dengan hasil penelitian yaitu ROA
berpengaruh positif terhadap DPK, maka dapat disimpulkan H2 di
terima.
c. Pengaruh FDR terhadap DPK
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh FDR terhadap
DPK pada tabel 4.6 di atas, diperoleh thitung sebesar -3,365 dengan
nilai p value 0,001 nilai ini signifikan pada tingkat signifikan 0,05
Karena nilai p value 0,001 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa FDR
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berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap variabel DPK,
namun hipotesis yang diajukan adalah FDR berpengaruh positif
terhadap DPK maka dapat disimpulkan H3 di tolak.
D. Pembahasan
1. Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Return on Asset (ROA),
dan Financing to Deposit Ratio (FDR) secara Simultan terhadap Dana
Pihak Ketiga (DPK).
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dari empat variabel yaitu
FDR, ROA, dan NPF dari hasil uji F diperoleh F hitung = 8,165 dengan
nilai p value = 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Hoditolak,
yang berarti ada pengaruh secara simultan NPF, ROA dan FDR terhadap
DPK yang signifikan. Asumsinya Jika pembiayaan bermasalah semakin
rendah

maka

menginvestasikan

keinginan
dananya

nasabah
sehingga

akan

semakin

berdampak

tinggi
baik

untuk
terhadap

profitabilitas yang akan semakin tinggi, jika profitabilitas naik maka DPK
juga naik, dengan profitabilitas yang tinggi maka kemampuan bank dalam
memenuhi kewajiban nasabah juga akan tinggi sehingga menyebabkan
DPK naik artinya NPF, ROA dan FDR mempengaruhi DPK secara
bersama-sama.Berdasarkan

hasil

analisisregresi

diperoleh

R-Square

sebesar 0,274 yang berarti bahwa kontribusi NPF, ROA dan FDR secara
simultan berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga sebesar 27,4%. Namun
secara parsial ternyata NPF dan ROA berpengaruh positif dan signifikan

99

terhadap Dana Pihak Ketiga, sedangkan FDR berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga.
Secara parsial, dari hasil uji t diperoleh koefisien dan p value untuk
variabel ROA sebesar 0,136 dan 0,043 yang berada di bawahlevel
signifikansi 0,05 yang berarti variabel ROA mempunyai pengaruhpositif
dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga. Dan untuk NPF nilai koefisien
dan p value sebesar 0,403 dan 0,003 yang berada dibawah level
signifikansi 0,05 yang berarti variabel NPF mempunyai pengaruh positif
terhadap DPK, akan tetapi berbeda dengan hipotesis yang diajukan yaitu
variabel NPF berpengaruh negatif terhadap DPK, maka dapat disimpulkan
bahwa H1 ditolak yang berarti NPF berpengaruh negatif terhadap DPK.
Sedangkan FDR sebesar -0,018 dan 0,001 yang berada dibawah level
signifikansi 0,05 yang berarti variabel FDR berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga.
2. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Dana Pihak
Ketiga (DPK).
Non Performing Financing yaitu resiko akibat kegagalan debitur
atau pihak lainn (counterparty) dalam memenuhi kewajiban pada bank.
Resiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank
seperti perkreditan (penyediaan dana), tresuri dan investasi, dan
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pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam banking book maupun
trading book.75
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh NPF terhadap
DPK pada tabel 4.6 diperoleh t hitung sebesar 3,110 dengan nilai p
value0,003 nilai ini signifikan pada tingkat signifikan 0,05 Karena nilai p
value 0,003 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DPK dipengaruhi
secara positif dan signifikan oleh NPF, namun berdasarkan hipotesis yang
diajukan yaitu NPF berpengaruh Negatif terhadap DPK maka dapat
disimpulkan H1 ditolak, yang artinya NPF berpengaruh negatif terhadap
DPK. Dengan meningkatnya NPF tidak diikuti dengan meningkatnya
DPK.
Hipotesis yang diajukan oleh peneliti bahwa NPF berpengaruh
negatif terhadap DPK, alasannya karena semakin banyak pembiayaan
bermasalah maka akan semakin buruk pula kualitas asetnya, sehingga
masyarakat yang menyimpan dana simpanan deposito (selain dari nasabah
yang pembiayaan bermasalah) akan berpikir bahwa dana nasabah yang
disimpan oleh pihak bank, mampu dikelola dengan baik dan mampu
mengembalikannya ketika nasabah membutuhkan dananya. Dengan
banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah maka akan
berpengaruh buruk terhadap calon nasabah lain yang ingin melakukan
pembiayaan, alasannya karna pihak bank bercermin pada permasalahan
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Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar
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sebelumnya yang memungkinkan pihak bank akan penuh kehati-hatian
dalam menyalurkan pembiayaan.
Risiko pembiayaan bermasalah/macet dapat diperkecil dengan
melakukan analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai
seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan
pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar marginkeuntungan dan
bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian
ini, bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan
ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah
permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau
diluluskan (kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus ke dalam
perjanjian pembiayaan). Bank syariah juga menerapkan prinsip 6 C, yaitu:
character (sifat), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral
(jaminan), condition (keadaan), dan constraint (hambatan-hambatan).
Bank syariah juga lebih mengutamakan kondisi sifat Amanah, Kejujuran,
Kepercayaan dari masing-masing nasabah.76
Berbeda dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa NPF
berpengaruh positif terhadap DPK. Hal ini dikarenakan NPF lebih
berpengaruh pada pihak bank dari pada nasabah. Resiko pembiayaan macet
lebih memberatkan pihak bank karena selama pengelolaan dana yang
nasabah terima benar, maka nasabah tidak mengganti kerugian tersebut.
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Berdasarkan parameter dari koefisien regresi dapat dijelaskan
semakin meningkatnya NPF akan diikuti dengan meningkatnya DPK. Hal
ini dikarenakan jika pihak bank tidak mampu menagih, kurang tegas dalam
melakukan penagihan kewajiban nasabah, kemudian pihak bank juga tidak
penuh kehati-hatian dalam penyaluran kredit, maka akan memberikan
peluang yang sama terhadap nasabah yang lain untuk melakukan hal yang
sama yaitu gagal bayar. NPF merupakan rasio antara pembiayaan yang
bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.
Bila hal ini berlangsung terus-menerus, maka akan mengurangi modal
bank syariah sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam
menyalurkan pembiayaan.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Dewi Ayu Prihastuti (2007) dan Achmad Kurniawan
(2012) yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh positif dan signifikan
terhadap suku bunga deposito pada bank persero di Indonesia.
3. Pengaruh Return on Asset (ROA)terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).
Return on Asset adalah rasio yang menunjukkan tingkat efesiensi
pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang

bersangkutan. ROA

merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas
sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. ROA dapat diperoleh dengan cara
menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva.77
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Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh ROA terhadap
DPK pada tabel 4.6 di atas, maka diperoleh thitung sebesar 2,066 dengan
nilai p value 0,043 nilai ini signifikan pada tingkat signifikan 0,05 Karena
nilai p value 0,043 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DPK
dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh ROA. hipotesis yang
diajukan sama dengan hasil penelitian yaitu ROA berpengaruh positif
terhadap DPK, maka dapat disimpulkan H2 di terima. Dengan
meningkatnya ROA akan diikuti dengan meningkatnya DPK.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan
signifikan terhadap DPK. Hal ini dikarenakan ROA merupakan faktor
penting bagi kelangsungan sebuah bank, atau sering diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia sebagai Rentabilitas Ekonomi mengukur
kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini
kemudian bisa diproyeksikan kemasa depan untuk melihat kemampuan
perusahaan menghasilkan laba

pada

masa-masa

mendatang.

jika

profitabilitas bank meningkat maka aset bank akan semakin bagus.
peningkatan Dana Pihak Ketiga berupa simpanan deposito maka akan
meningkatnya juga profitabilitas. Keuntungan utama bank berasal dari
sumber-sumber dana ataupun nisbah bagi hasil yang akan diterima dari
alokasi tertentu. Pengalokasian dana dapat dilakukan untuk penyaluran
kredit dan membeli berbagai macam aset yang dianggap menguntungkan
bank. Profit meningkat, maka nasabah ataupun calon nasabah mempunyai
peluang serta kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendanaan
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yang lebih tinggi, dengan profitabilitas yang meningkat dan aset yang
semakin bagus tentu nasabah akan lebih percaya untuk menyalurkan
dananya sebab bank mampu mengelola asetnya dengan baik. Dengan
Profitabilitas yang meningkat, maka DPK akan meningkat pula. Dapat
dikatakan bahwa ROA memiliki hubungan positif terhadap DPK.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Ade Firmansyah (2013) bahwa DPK berpengaruh positif
terhadap Profitabilitas.
4. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Dana Pihak
Ketiga (DPK).
Risiko Likuiditas dalam lembaga keuangan Bank adalah risiko
akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh
tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas
tinggi yang dapat diagunkan, tanpa menganggu aktivitas dan kondisi
keuangan bank. Likuiditas sangat penting untuk menjaga kelangsungan
usaha bank. Oleh karena itu, bank harus memiliki manajemen risiko
likuiditas bank yang baik.
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh FDR terhadap
DPK pada tabel 4.6 di atas, diperoleh thitung sebesar -3,365 dengan nilai p
value 0,001 nilai ini signifikan pada tingkat signifikan 0,05 Karena nilai p
value 0,001 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa FDR berpengaruh secara
negatif dan signifikan terhadap variabel DPK, namun hipotesis yang
diajukan adalah FDR berpengaruh positif terhadap DPK maka dapat
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disimpulkan H3 di tolak. Dengan meningkatnya FDR tidak diikuti dengan
meningkatnya DPK.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap DPK. Hal ini dikarenakan FDR adalah rasio yang
mengukur tentang kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban nasabah.
Semakin tinggi rasio FDR maka DPK akan semakin rendah. Jika dana
yang disalurkan oleh nasabah tidak mampu dikelola dengan baik oleh bank
dan memungkin dana tersebut mengendap, yang penyebabnya bisa saja
pembiayaan yang disalurkan ke nasabah lain dengan menggunakan dana
tersebut bank tidak mampu menagihnya sehingga dana tersebut tidak
tersalur dengan baik sehingga bisa menyebabkan kredit macet atau
pembiayaan bermasalah. Dengan dana yang semakin mengendap
memungkin calon nasabah lain untuk tidak menyalurkan dananya baik
berupa tabungan ataupun Deposito. Sebab jika bank tidak mampu dalam
memenuhi kewajiban nasabah maka nasabah akan menilai bahwa aset yang
dikelola bank tidak lancar maka profitabilitasnya rendah. Ketika nasabah
membutuhkan dananya segera sedangkan pihak bank tidak mampu
memenuhi dana tersebut maka akan berdampak buruk terhadap nasabah,
nasabah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primer maupun
skundernya, hasil penelitian ini menyatakan bahwa FDR berpengaruh
negatif terhadap DPK.
FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh
bank dengan Dana Pihak Ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio
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ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang
bersumber dari Dana Pihak Ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini
menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi
angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang
likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil.
Oleh karena itu, kita perlu menggunakan metode Cash Budget (anggaran
kas) atau yang lebih umum dikenal dengan istilah Cash Flow. Secara
sederhana cash flow dapat dikatakan merupakan suatu perkiraan mengenai
keluar/masuk dana tunai yang terjadi. Dengan menyusun Cash Budget
secara bulanan, kita dapat mengetahui dengan pasti jumlah kebutuhan dana
untuk bulan tertentu dan kemampuan serta waktu dimana bisnis tersebut
mampu

mengembalikan

pinjaman

yang

diberikan.

Manfaat

dari

penyusunan Cash Flow yaitu:78 untuk menentukan jumlah dana yang
dibutuhkan sehubungan dengan investasi jangka panjang (Capital
Expenditure) yang dilakukan oleh perusahaan, untuk mengetahui jangka
waktu grace period yang diperlukan sebelum perusahaan sanggup
melakukan pembayaran angsuran pokok pinjaman, untuk mengetahui
kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran angsuran pokok
pinjaman per bulan. Dengan demikian, kita dapat menetukan berapa lama
suatu kredit harus diangsur. Hal ini berhubungan dengan penentuan jangka
waktu kredit. Pemberi kredit (bank) jangan pernah memaksa suatu bisnis
membayar angsuran melebihi kapasitas Cash Flow-nya. Apabila itu
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dilakukan, perusahaan akan jatuh ke dalam kesulitan likuiditas, yang pada
akhirnya akan menyusahkan bank sebagai pemberi pinjaman.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Nasiruddin (2005) bahwa suku bunga kredit berpengaruh
negatif terhadap LDR.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan antara lain:
1. Secara simultan ketiga rasio keuangan yaitu Non Performing Financing
(NPF), Return on Asset (ROA) dan Financing to Deposit Ratio (FDR)
dapat berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Untuk itu, Ha yang
menyatakan Secara simultan ketiga rasio keuangan yaitu Non Performing
Financing (NPF), Return on Asset (ROA) dan Financing to Deposit Ratio
(FDR) dapat berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) diterima.
2. Berdasarkan koefisien regresi NPF secara parsial berpengaruh positif
terhadap Dana Pihak Ketiga, akan tetapi berdasarkan hipotesis yang
diajukan NPF berpengaruh negatif pada Bank Umum Syariah. Dengan
demikian semakin tinggi NPF tidak diikuti kenai DPK. Untuk itu, H1 yang
menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana
Pihak Ketiga ditolak.
3. Berdasarkan koefisien regresi ROA secara parsial berpengaruh positif
terhadap DPK pada Bank Umum Syariah. Dengan demikian semakin
tinggi ROA maka akan diikuti kenaikan DPK. Untuk itu, H2 yang
menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPK
diterima.
4. Berdasarkan koefisien regresi FDR secara parsial berpengaruh negatif
terhadap DPK pada Bank Umum Syariah. Dengan demikian semakin
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tinggi FDR tidak diikuti kenaikan DPK. Untuk itu, H3 yang menyatakan
bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPK ditolak.
B. Saran
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel secara random
sampling dari semua bank dan tahun yang lebih lama. Agar memperoleh
hasil yang lebih akurat.
2. Selain itu peneliti lain disarankan untuk menggunakan data amatan
tidakhanya Bank Umum Syariah saja.
3. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen dari
penelitian inidengan variabel lain yang disinyalir dapat mempengaruhi
Dana Pihak Ketiga. Dengan demikian, hasil yang akan didapat diharapkan
lebih akurat.
4. Penelitian

selanjutnya

disarankan

menyeleksi

rasio-rasio

menggunakanstepwise regression method. Dengan demikian, hasil yang
akan didapatdiharapkan lebih akurat.
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