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ABSTRAK
PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, INFLASI, BI RATE, DAN KURS
TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA PERIODE 2013-2017
Lembaga keuangan merupakan sebuah wadah dimana terdapat jasa dalam
proses mengelola keuangan untuk tujuan tertentu. Tujuan utama suatu bank
adalah memperoleh profitabilitas. Faktor penentu profitabilitas dapat dilihat dari
dalam bank atau faktor internal maupun dari luar bank atau faktor eksternal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga,
Inflasi, BI Rate, dan Kurs terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.
Pendekatan penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang
digunakan berupa data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah BUS dan
UUS yang terdaftar di Bank Indonesia yang terdapat dalam Statistik Perbankan
Syariah (SPS) dengan sampel penelitian data laporan keuangan publikasi bulanan
dari periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2017. Metode yang
digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan uji persamaan regresi
berganda dengan menggunakan program komputer Eviews versi 8.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan)
variabel independen Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate, dan Kurs berpengaruh
signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Secara parsial variabel Dana
DPK mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan dengan nilai t hitung sebesar
-3,4601 dan pvalue 0,0011, Variabel Inflasi mempunyai pengaruh yang positif
dan signifikan dengan nilai thitung sebesar 4,0210 dan pvalue 0,0002. Variabel BI
Rate mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan dengan nilai t hitung sebesar
-6,6142 dan pvalue 0,0000, Variabel Kurs mempunyai pengaruh yang positif dan
tidak signifikan dengan nilai thitung sebesar 1,4883 dan pvalue 0,1426. Berdasarkan
hasil perhitungan uji determinasi besarnya koefisien determinasi sebesar 60,9%
sedangkan sisanya 39,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan
dalam persamaan model regresi.
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa DPK berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap Profitabilitas, semakin besar DPK belum tentu mencerminkan
tingkat profitabilitas yang besar, penyebabnya karena pada periode penelitian
meningkatnya DPK diiringi dengan meningkatnya NPF. Variabel Inflasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas karena sistem Bank
Syariah yang tidak menganut sistem bunga, sehingga uang yang dikelola tidak
akan terlalu mengalami gejolak apabila mengalami inflasi. Variabel BI Rate
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas yang artinya
meningkatnya suku bunga BI Rate akan diikuti dengan naiknya suku bunga
tabungan konvensional sehingga nasabah memindahkan dananya dari bank
syariah ke bank konvensional. Variabel Kurs berpengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap Profitabilitas dikarenakan apabila mata uang mengalami
apresiasi atau depresiasi maka akan berdampak pada profitabilitas bank.
Kata Kunci
: Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Bi Rate, Kurs dan Profitabilitas.

MOTTO

                
      

“Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambahkan
keuntungan itu baginya, dan barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia kami
berikan kepadanya sebagian darinya (keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan
mendapat bagian di akhirat (Qs. Asy Syura: 20)2

2

Departemen Agama RI, Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2013), h. 387
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Penegasan Judul
Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih
dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari
kekeliruan bagi pembaca. Adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam
skripsi ini dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna
yang dimaksud.
Penelitian yang akan penulis lakukan berjudul “Pengaruh Dana Pihak
Ketiga, Inflasi, Bi Rate dan Kurs Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah
di Indonesia Periode 2013-2017”
Adapun penjelasan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:
1. Pengaruh dalam istilah penelitian tersebut dengan akibat asosiatif yaitu,
suatu penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara satu variabel
dengan variabel lain.3
2. Menurut Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat
kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk
giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu.4

3
4

Sugiyono, Penelitian Administratif (Bandung: Alfa Beta, 2001), h. 7.
Al Arif Nurianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfa Beta, 2012), h.

34.

1

3. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus
menerus dalam suatu periode.5
4. Bi Rate menurut Bank Indonesia adalah suku bunga kebijakan yang
mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia dan diumumkan kepada publik. Bi Rate merupakan indikasi
suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya
mencapai target inflasi.6
5. Kurs adalah mata uang asing yang menunjukkan harga atau nilai mata
uang asing. Artinya kurs merupakan jumlah representasi jumlah uang
domestik yang dibutuhkan.7
6. Profitabilitas adalah rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar
tingkat keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Semakin besar
tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam
mengelola perusahaan.8 Profitabilitas adalah kemampuan manajemen
untuk memperoleh laba.9 Dalam penelitian ini diukur menggunakan
Return on Asset (ROA).

5

Abdullah Thamrin, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),

h. 60.
6

“BI Rate” (On-line), tersedia di: www.bi.go.id (22 Maret 2018).
Jimmi Hasoloan, Ekonomi Moneter (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 193.
8
Sutrisno, Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi (Yogyakarta: EKONISIA,
2005), h. 238.
9
Darsono, Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan
Bisnis Berbasis Analisis Keuangan (Jakarta: Penerbit Diandit Media, 2006), h. 55.
7

B.

Alasan Memilih Judul
Ada beberapa hal yang membuat penulis melakukan dan memilih
judul skripsi di atas, diantaranya:
1. Alasan Obyektif
Sebagai lembaga yang berperan penting dalam perekonomian,
maka diperlukan pengawasan kinerja yang baik dalam perbankan. Salah
satu indikator yang paling tepat untuk menilai kinerja keuangan suatu
bank adalah melihat tingkat profitabilitas. Karena tujuan utama
perbankan adalah mencapai profit yang maksimal. Profitabilitas
merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan
menghasilkan laba secara efektif dan efisien. Dengan semakin banyak
laba yang dihasilkan oleh suatu bank, hal itu menunjukkan bahwa kinerja
keuangan pada bank tersebut bisa dikatakan baik. Rasio Return on Asset
(ROA) dipergunakan untuk mengukur profitabilitas bank. Semakin besar
Return on Assets (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat
keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut
dari segi penggunaan asset dan menunjukkan seberapa efisien
penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan.
Faktor penentu profitabilitas dapat dilihat dari dalam bank atau
faktor internal maupun eksternal. Faktor internal menggambarkan
kondisi bank dan kinerja bank selama menjalankan aktivitasnya sebagai
lembaga intermediasi. Tingkat profitabilitas bank dapat dilihat dari
bagaimana kinerja bank dalam mengelola faktor-faktor yang dapat

berpengaruh terhadap pencapaian laba. Salah satunya, pengelolaan aset
yang kurang tepat

dapat

berpengaruh

terhadap

likuiditas

dan

profitabilitas bank, total penghimpunan dana yang diperoleh bank juga
menjadi faktor penentu tingkat profitabilitas. Dana terbesar yang dimiliki
bank merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat atau yang lebih
sering dikenal dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga
(DPK) merupakan komponen yang penting bagi bank untuk tetap
melakukan kegiatan operasionalnya. Gambaran mengenai kinerja bank
dapat dilihat dari laporan keuangan yang bersangkutan. Sedangkan faktor
eksternal yaitu faktor di luar kendali bank meliputi inflasi, BI Rate dan
Kurs.
2. Alasan Subyektif
a. Judul yang diteliti sesuai dengan program studi penulis yaitu
perbankan syariah, serta didukung oleh tersedianya literatur atau
referensi yang menunjang dalam usaha menyelesaikan skipsi ini.
b. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang
Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate dan Kurs Terhadap
Profitabilitas (ROA) pada Perbankan Syariah di Indonesia.

C.

Latar Belakang Masalah
Bank memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara.
Hingga saat ini kehidupan perekonomian dunia tidak dapat dipisahkan dari
dunia perbankan. Hampir semua segi aktivitas perekonomian memanfaatkan
perbankan sebagai lembaga keuangan yang dapat menjamin berjalannya
aktivitas usaha atau bisnis. Pada sekitar tahun 1970-an, bank yang
dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam mulai marak di
seluruh

dunia.

Kebangkitan

kembali

nilai-nilai

fundamental

telah

melahirkan Islamisasi sektor finansial dengan fokus bank bebas bunga (free
interest banking) atau secara luas dikenal dengan bank syariah.10
Perbankan syariah pada dasarnya merupakan sistem perbankan yang
dalam usahanya di dasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dengan
mengacu kepada Al-Qur‟an dan Al-Hadist. Maksud dari sistem yang sesuai
dengan syariah Islam adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan
syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat misalnya
dengan

menjauhi

praktik-praktik

yang

mengandung

unsur

riba.

Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam sangat melarang umatnya
memakan harta yang diperoleh dari riba. Di mana Allah SWT telah
berfirman dalam surat Ali Imran (3): 130 berikut ini:
            
“Hai orang-orang yang beriman ,janganlah kamu memakan Riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu
mendapat keberuntungan.”
10
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Perbankan syariah merupakan salah satu solusi perekonomian bangsa
mengingat

perekonomian merupakan penggerak stabilitas nasional.

Perbaikan segala bangsa yang dihadapi saat ini, harus dimulai dari kegiatan
perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis
syariah. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah mempunyai fungsi
sebagai lembaga perantara finansial (intermediary financial) yang
melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perbankan syariah telah menjadi salah satu fenomena yang global,
termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan jumlah
penduduk sebanyak 255.461,7 juta jiwa pada tahun 201511. Di samping itu,
juga sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dimana
hampir 85% penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sehingga sudah
seharusnya dapat menjadi pusat perkembangan keuangan syariah. Hal ini
dapat menjadi peluang cukup besar bagi perkembangan perbankan syariah
di Indonesia.
Dukungan mengenai perbankan syariah di Indonesia salah satunya
adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang mengenai pelaksanaan
kegiatan bank syariah yaitu Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia telah
mengalami perkembangan yang cukup baik namun tidak terlalu signifikan,

11

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035,
(On-line) tersedia di : www.bappenas.go.id diunduh pada: 8 Maret 2018.

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel data perkembangan perbankan
syariah selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:
Tabel 1.1
Indikator Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2013-2016
Indikator
2013
2014
2015
2016
BUS
11
12
12
13
UUS
23
22
22
21
BPRS
163
163
163
166
Jaringan Kantor
2.588
2.483
2.301
2.201
Total Aset (Rp
242,280 272.343 296.262 356.504
miliar)
Market Share
4,89%
4,95%
4,87%
5,3%
Dana Pihak Ketiga 183,534 217.858 231.175 279.335
(Rp miliar)
Pembiayaan (Rp
184.122 199.330 212.996 248.007
miliar)
Sumber: Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan(OJK)

2017
13
21
166
1.966
424.181
5,55%
334.719
285.695

Berdasarkan pada Tabel 1.1 perkembangan perbankan syariah setiap
tahunnya menunjukkan angka peningkatan dari setiap indikatornya. Hal ini
menandakan bahwa perbankan syariah mengalami tingkat kemajuan yang
baik. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan
mengembangkan prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi keuangan dan
perbankan. Jika Undang-Undang Perbankan Konvensional tujuan lebih
ditekankan untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan
kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang
menekankan pada aspek kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium),
kebebasan (free will), dan tanggungjawab (responbility).12
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Arief R. Permana dan Anton Purba, Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah. Bulletin
Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Diakses tanggal 8 Maret 2018.

Sebagai lembaga yang berperan penting dalam perekonomian, maka
diperlukan pengawasan kinerja yang baik dalam perbankan. Salah satu
indikator yang paling tepat untuk menilai kinerja keuangan suatu bank
adalah melihat tingkat profitabilitas.13 Karena tujuan utama perbankan
adalah mencapai profit yang maksimal.
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari
keuntungan dan menghasilkan laba secara efektif dan efisien. Hal ini
ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan dan
pendapatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Intinya adalah
profitabilitas menunjukkan efisiensi perusahaan. Dengan semakin banyak
laba yang dihasilkan oleh suatu bank, hal itu menunjukkan bahwa kinerja
keuangan pada bank tersebut bisa dikatakan baik.14
Rasio Return on Asset (ROA) dipergunakan untuk mengukur
profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai bank pembina dan
pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank
yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan
masyarakat. Semakin besar Return on Assets (ROA) suatu bank, semakin
besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik posisi
bank tersebut dari segi penggunaan asset. Artinya ROA dapat menunjukkan
seberapa efisien penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan. Oleh
karena itu, dalam penelitian ini Return on Asset (ROA) digunakan sebagai

13

Sofriza Syofyan Harahap, Pengaruh Struktur Pasar Terhadap Kinerja Perbankan Di
Indonesia. Media Riset Bisnis dan Manajemen. Vol. 2, No.3. Desember.
14
Kasmir, Manajemen Perbankan. Edisi Ke-1, Cetakan Ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2000), h. 196.

alat

ukur

kinerja

keuangan

perbankan

syariah. 15

Berikut

adalah

perkembangan rasio profitabilitas BUS dan UUS di Indonesia yang diukur
melalui rasio ROA:
Gambar 1.1
Perkembangan Rasio Return On Assets BUS dan UUS Tahun 2013-2017
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Sumber: Laporan Tahunan Otoritas Jaksa Keuangan
Gambar 1.1 memperlihatkan perubahan angka dari rasio profitabilitas
yang dicapai Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menggunakan
indikator ROA (Return On Asset) yang diperoleh dari tahun 2013-2017.
Nilai ROA (Return On Asset) tahun 2013 sebesar 2,00% turun menjadi
0,8% di Tahun 2014, lalu naik sebesar 1,15% di Tahun 2015, kemudian naik
sebesar 1,2 % di Tahun 2016 dan naik lagi sebesar 1,55% di Tahun 2017.
Angka tersebut sudah masuk dalam kriteria yang sangat sehat. Mengenai
kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) mengenai tingkat kesehatan
faktor earning yaitu ROA > 1,5%.16 Meskipun dalam kriteria yang sehat
manajemen bank harus tetap dapat menjaga keseimbangan antara
pemenuhan kewajiban kepada nasabah maupun investor serta dalam
mencapai return yang maksimal, dalam rangka menjaga kepercayaan
15

Lukman Dendawijaya. Manajemen Perbankan, Edisi Kedua (Jakarta: Ghalia Indonesia,
2005), h. 23.
16
Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi
(Jakarta: PT.Bumi Aksara, Cetakan pertama, 2010), h.868.

masyarakat terhadap bank. Selain itu penting pula bagi bank untuk menjaga
kesehatan bank agar tetap kokoh. Indikator keuangan dapat dijadikan
sebagai dasar penilaian bagi perusahaan, yaitu dengan perhitungan rasio
keuangan perusahaan, yang biasanya dijadikan sebagai dasar penilaian
kinerja suatu perusahaan. Peningkatan rasio profitabilitas tentunya dapat
dipengaruhi oleh banyak faktor.
Faktor penentu profitabilitas dapat dilihat dari faktor internal maupun
eksternal. Faktor internal menggambarkan kondisi bank dan kinerja bank
selama menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga intermediasi. Gambaran
mengenai kinerja bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang
bersangkutan.
Tingkat profitabilitas bank dapat dilihat dari bagaimana kinerja bank
dalam mengelola faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian
laba. Total penghimpunan dana yang diperoleh bank menjadi faktor penentu
tingkat profitabilitas. Dana terbesar yang dimiliki bank merupakan dana
yang diperoleh dari masyarakat atau yang lebih sering dikenal dengan Dana
Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan komponen yang
penting bagi bank untuk tetap melakukan kegiatan operasionalnya. Dana
Pihak Ketiga (DPK) yaitu dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari
masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan

simpanan deposito.17 Berikut total penghimpunan dana selama lima tahun
terakhir pada Bank Umum Syariah di Indonesia:
Gambar 1.2
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)
Tahun 2013-2017 (dalam Rp miliar)
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Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa penghimpunan dana
pihak ketiga selalu meningkat setiap tahunnya. Semakin meningkatnya
pangsa pasar dana pihak ketiga, maka semakin meningkat pembiayaan yang
diberikan. Meningkatnya kapasitas pembiayaan menyebabkan perolehan
pendapatan bagi hasil meningkat sehingga laba yang diperoleh bank juga
meningkat, sehingga berdampak pada meningkatnya profitabilitas bank. Hal
ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan M Nur Firdaus Rahman
(2015) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial variabel dana
pihak ketiga berpengaruh secara signifikan positif terhadap profitabilitas.18
Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukma (2009)
yang dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa variabel DPK
mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas
bank.
17

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2005), h. 63.
18
M Nur Firdaus Rahman, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BI Rate, dan Kurs
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(Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,
2015). h. 7.

Faktor penentu profitabilitas selain dapat dilihat dari faktor internal
dapat juga dilihat dari faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor di luar
kendali bank meliputi kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar (kurs) dan
tingkat inflasi, volatilitas tingkat bunga, globalisasi, perkembangan
teknologi, persaingan antar bank maupun lembaga keuangan non bank, dan
inovasi instrumen keuangan.19 Faktor eksternal merupakan variabel-variabel
yang tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen bank, tetapi
faktor tersebut secara tidak langsung memberikan efek bagi perekonomian
dan hukum yang akan berdampak pada kinerja lembaga keuangan.
Salah satu penyebab krisis yang dialami oleh Indonesia adalah inflasi
yang berkepanjangan. Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan
harga-harga secara tajam (absolute) yang berlangsung secara terus-menerus
dalam jangka waktu yang cukup lama yang diikuti dengan semakin
merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara. Semakin tinggi
inflasi semakin tinggi pula harga-harga barang dan jasa dalam
perekonomian.
Pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Amalia Nuril Hidayati
(2014) dari hasil uji t pada regresi data penelitiannya menunjukkan bahwa
variabel inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap
profitabilitas bank syariah di Indonesia.20 Hal ini mengindikasikan bahwa
dengan naiknya tingkat inflasi akan berdampak pada beban operasional
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Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan
Edisi Kelima (Jakarta: LPFEUI, 2005), h. 279.
20
Amalia Nuril Hidayati, “Pengaruh Inflasi, Bi Rate Dan Kurs Terhadap Profitabilitas
Bank Syariah Di Indonesia”. Jurnal IAIN Tulung Agung, Vol. 01, No. 01 (Oktober 2014), h. 1-2

bank yang juga akan meningkat. Menurut para pakar Islam, inflasi berakibat
sangat buruk bagi perekonomian karena melemahkan semangat menabung
dan sikap terhadap menabung dari masyarakat yang mengakibatkan hasrat
masyarakat untuk menabung di bank berkurang (turunnya Marginal
Propensity to Save).21 Bagi bank konvensional terjadinya inflasi dapat
mempengaruhi kinerja keuangannya, terutama terkait dengan alokasi kredit
yang telah diberikan kepada nasabah kredit. Dalam perspektif produsen,
semakin tingginya inflasi maka hal tersebut akan berakibat terjadinya
kenaikan output di pasar. Kenaikan harga output tersebut apabila tidak
diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, maka dapat menekan
penjualan produk di pasar. Sehingga produsen akan kesulitan menjual
barang yang dihasilkannya. Kondisi ini pada akhirnya dapat mempengaruhi
kinerja keuangan perusahaan, dimana sebagian dari dana yang ada
merupakan dana yang diperoleh dari pinjaman bank. Sehingga dengan
demikian

semakin

tingginya

inflasi

dapat

mengakibatkan

tingkat

profitabilitas bank menjadi berkurang, karena adanya beberapa kredit yang
mengalami macet. Selain itu, perusahaan sektor riil juga enggan untuk
menambah modal guna membiayai produksinya, yang pada akhirnya akan
berdampak pada turunnya profitabilitas bank syariah.
Jika inflasi meningkat, maka BI akan meningkatkan suku bunganya
dan kemudian bank syariah juga akan meningkatkan bagi hasil deposito
maupun pembiayaan yang akan menimbulkan ketertarikan dari para nasabah
21

139.

Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islami (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.

yang akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan bank syariah
tersebut, sehingga menunjukkan hubungan yang positif. Hal ini juga
dikarenakan sistem Bank Syariah yang tidak menganut sistem bunga,
sehingga uang yang dikelola tidak akan terlalu mengalami gejolak apabila
mengalami inflasi seperti halnya Bank Konvensional. Bank Syariah lebih
tahan menghadapi serangan krisis dibandingkan Bank Konvensional.
Tingginya angka inflasi dapat berdampak pada sektor perbankan. Oleh
karena itu, Bank Indonesia juga perlu untuk menetapkan tingkat suku bunga
(BI Rate) yang sesuai sebagai dasar atau patokan bank umum dan swasta
untuk menentukan suku bunga mereka agar mereka dapat tetap likuid dan
menguntungkan.
Besarnya tingkat suku bunga (BI Rate) menjadi salah satu faktor bagi
perbankan untuk menentukan besarnya suku bunga yang ditawarkan kepada
masyarakat. Suku bunga berpengaruh terhadap keinginan dan ketertarikan
masyarakat untuk menanamkan dananya di bank melalui produk-produk
yang ditawarkan. Dampak bagi bank itu sendiri, yakni dengan semakin
banyaknya dana yang ditanamkan oleh masyarakat, akan meningkatkan
kemampuan bank dalam menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit
dimana dari kredit yang disalurkan tersebut, bank memperoleh profit.
Sehingga, semakin banyak kredit yang disalurkan, berdampak pada
besarnya pendapatan yang diperoleh bank. Namun, kenaikan tingkat bunga
tersebut tidak mempengaruhi bank syariah secara langsung. Hal tersebut
dikarenakan dalam pelaksanaan usahanya bank syariah tidak mengacu pada

tingkat suku bunga, jadi berapapun tingkat suku bunga tidak akan
mempengaruhi profitabilitas bank syariah.
Meskipun BI rate naik, akan tetapi profitabilitas bank syariah tetap
meningkat. Hal tersebut dikarenakan ketika tingkat suku bunga naik maka
bank syariah melakukan beberapa kebijakan internal, diantaranya dengan
menaikkan nisbah bagi hasil yang ditawarkan. Contohnya, bank syariah
meningkatkan fee / bagi hasil pada tabungan dan deposito sehingga akan
meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan dana di bank syariah.
Selain itu juga dengan memberikan margin yang lebih rendah dibanding
dengan bunga kredit bank konvensional sehingga membuat pembiayaan
bank syariah lebih menarik bagi investor dibanding bank konvensional.
Pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Syed Atif Ali (2012), yang
mengidentifikasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas
bank Islam di Pakistan. Hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan
bahwa faktor yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas
bank Islam di Pakistan adalah faktor interest rate (tingkat suku bunga).22
Nilai tukar mata uang asing menjadi salah satu faktor profitabilitas
perbankan karena dalam kegiatannya, bank memberikan jasa jual beli valuta
asing. Adanya pengaruh nilai tukar mata uang terhadap profitabilitas
perbankan mengidentifikasi apabila nilai tukar mengalami apresiasi atau
depresiasi,

maka

akan

berdampak

pada

profitabilitas

perbankan.

Menguatnya nilai kurs rupiah terhadap dollar AS akan meningkatkan
22

Syed Atif Ali, et.al. Determinants of Profitability of Islamic Bank, A case study of
Pakistan , Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research in Business, Vol.3, No.11, (March
2012),h. 86-99.

profitabilitas bank syariah. Artinya, jika nilai mata uang domestik lebih
tinggi daripada nilai mata uang asing, maka akan menurunkan harga-harga
barang

impor.

Menurunnya

harga

akan

berpotensi

meningkatkan

perekonomian pada sektor riil. Meningkatnya perekonomian pada sektor riil
akan mendorong masyarakat untuk berinvestasi pada sektor tersebut dan
berakibat pada meningkatnya tingkat profitabilitas perbankan.
Demikian juga sebaliknya, gejolak kurs dan ekspektasi gejolak
depresiasi rupiah yang besar juga akan mengakibatkan debitur bank
mengalami kesulitan usaha, dengan konsekuensi selanjutnya tidak mampu
membayar hutang pada pihak bank. Akibatnya bank mengalami kesulitan
likuiditas dan pada akhirnya tingkat keuntungan (profitabilitas) bank syariah
menurun. Hasil penelitian Amalia Nuril Hidayati (2014) menunjukkan
bahwa kurs mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap
profitabilitas bank syariah di Indonesia. Hal ini menggambarkan apabila
mata uang mengalami apresiasi atau depresiasi maka akan berdampak pada
profitabilitas bank syariah.23
Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh antara faktor
internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi profitabilitas atau
kinerja keuangan perbankan tersebut kedalam sebuah skripsi yang berjudul
“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate, dan Kurs Terhadap
Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013-2017”.
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D.

Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan
masalah dari penelitian ini adalah:
1. Apakah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate, dan Kurs berpengaruh
secara parsial terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia
tahun 2013-2017?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate, dan Kurs berpengaruh
secara simultan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia
tahun 2013-2017?

E.

Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang akan
diteliti yaitu, dalam penelitian ini penulis menggunakan Return on Asset
(ROA) sebagai varabel independen untuk mengukur profitabilitas perbankan
syariah. Rasio Return on Asset (ROA) dipergunakan untuk mengukur
profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai bank pembina dan
pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank
yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan
masyarakat.

F.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu
yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atau apa yang harus
dilakukan dalam penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini
adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate, dan
Kurs berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas perbankan syariah
di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate, dan
Kurs berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas perbankan
syariah di Indonesia.
G.

Manfaat Penelitian
Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi
pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian Perbankan Syariah
sebagai salah satu bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI).
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
1) Untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti
mengenai Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate, dan Kurs Terhadap
Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.
2) Dapat dijadikan sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu
perbankan yang telah diperoleh selama perkuliahan serta
menambah pengalaman dalam penelitian.
b. Bagi akademisi

1) Hasil penelitian ini dapat menambah literatur yang dapat dijadikan
bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung.
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian
selanjutnya yang nantinya akan mengambil permasalahan yang
serupa.
c. Bagi Pengguna Jasa Perbankan
1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi, dan untuk
mengetahui adakah pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate,
dan Kurs Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.

BAB II
LANDASAN TEORI

A.

Perbankan Syariah
1. Pengertian Bank Syariah
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat. 24
Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Bank syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 adalah
bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah
dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank
Pembiayaan Syariah (BPRS).
Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak
mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut bank tanpa
bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan
produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur‟an dan Hadist Nabi
SAW. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya
memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas
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Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, h. 3.
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pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan
dengan prinsip syariat Islam.25
Dalam pengertian lain disebutkan bahwa yang dimaksud bank
syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan
dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan
mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.26
Jadi, yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang
kegiatannya menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan
fasilitas lalu lintas pembayaran yang landasan dan tata cara
operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan AlQur‟an dan al-hadits, serta tidak mengandalkan bunga.
2. Dasar Hukum Perbankan Syariah
Bank Syariah yang dalam operasionalnya berdasarkan Al- Qur‟an
dan Hadist sebagai dasar hukumnya. Ayat-ayat yang menjadi landasan
hukum perbankan syariah adalah:
a. Q.S Ali Imran:130,
           
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada
Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.( Q.S Ali
Imran:130)
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Muhammad, Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 1.
26
Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim,
2008), h. 14.

b. Q.S Ar-rum:39.
               
       
Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak
menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai
keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah
orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)(Arrum:39)
c. Q.S Al-Baqarah Ayat 275
          
              
               
         
Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan
syaitan 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. (Q.S Al-Baqarah:275).
d. Peraturan Perundang-undangan tentang Perbankan Syariah
Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman kegiatan
perbankan syariah adalah sebagai berikut :

1) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas
Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada
pembagian penjelasan Undang-undang perbankan No. 10 Tahun
1998 dinyatakan bahwa peranan bank dalam menyelengarakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan
untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu
pemberlakuan Undang-undang ini memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang
menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,
termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Syariah
untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan
kegiatan berdasarkan prinsip syariah.
2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Pemberlakuan Undang-undang ini dimaksudkan khusus menjadi
payung hukum yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah.
Sebagai payung hukum, dalam undang-undang ini juga memuat
masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSM-MUI)
melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada
masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). 27
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Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2010), h. 31-39.

3. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah
Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan
fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam
pembukaan

standar

akuntansi

yang

dikeluarkan

oleh

AAOIFI

(Accounting and Auditing Organization for Islamic Finansial Institution)
dijelaskan tentang fungsi dan tujuan perbankan syariah sebagai berikut :
a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana
nasabah, dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada
penyaluran yang produktif, sehingga dana yang menghasilkan
keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan
pemilik dana. Imbalan bank syariah kepada deposan sangat
bergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank yang dapat
dibagihasilkan.
b. Investor bank syariah, sebagai investor (pemilik dana), penanaman
dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektorsektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak
melanggar ketentuan syariah.
c. Fungsi Sosial, sesuatu yang melekat pada bank syariah. Ada dua
instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan
fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Waqaf
(ZISWAF) dan instrumen qardhul hasan. Sebagai ciri yang melekat
pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki

kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun,
mengadministrasikan dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana
sosial lainnya.
d. Fungsi jasa keuangan, yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah
berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan
kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter
of credit, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme
mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap
harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah. 28
Bank syariah dan

bank konvensional dalam menjalankan

fungsinya sebenarnya sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya
kepada masyarakat serta menyediakan jasa layanan perbankan lainnya.
Perbedaan diantara keduanya hanya terletak pada prinsip operasional
yang digunakannya. Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi
hasil, sedangkan bank konvensional berdasarkan prinsip bunga. Dengan
kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah
sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada
bank konvensional sebagai kreditur dan debitur.29
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Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah
Teori dan Praktik Kontemporer (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 49-50.
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Ahmad Djazuli, Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah
Pengenalan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 55.

4. Jenis-jenis Bank Syari’ah
Secara kelembagaan, bank syariah di Indonesia dapat dibagi
kedalam tiga kelompok, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha
Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BUS
memiliki bentuk kelembagaan seperti bank umum konvensional,
sedangkan BPRS memiliki bentuk kelembagaan seperti bank umum
konvensional, sedangkan BPRS memiliki bentuk kelembagaan seperti
BPR Konvensional. Badan hukum BUS dan BPRS dapat berbentuk
perseroan terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Sementara itu,
UUS bukan merupakan badan hukum tersendiri, tetapi merupakan unit
atau bagian dari suatu bank umum konvensional.30
a. Bank Umum Syariah Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS
merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional
dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau
koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat
berusaha sebagai Bank Devisa atau Bank Non Devisa. 31
b. Unit Usaha Syariah (UUS)
Unit Usaha Syariah ( UUS) adalah unit kerja dikantor pusat
bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari
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Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, Bank and Financial
Institution Management Conventional & Sharia System, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007), h. 765-766.
31
Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 30.

kantor cabang syariah dan unit usaha syariah. Dalam struktur
organisasi, UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum
konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank
devisa atau bank non devisa. Sebagai unit kerja khusus, UUS
mempunyai tugas: (1) mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan
kantor cabang syariah; (2) melaksanakan fungsi treasury dalam rangka
pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang
syariah; (3) menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh
kantor cabang syariah; dan (4) melakukan tugas penatausahaan
laporan keuangan kantor cabang syariah.
c. Bank Perkreditan Rakyat Syariah
Bank

Perkreditan

Syariah

(BPRS)

adalah

bank

yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan
rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas,
perusahaan daerah, atau koperasi.32
5. Prinsip Operasional Bank Syariah
a. Landasan Operasional Bank Syariah
1) Tidak membenarkan transaksi spekulatif (maysir), jual beli atas
suatu barang yang dibeli (gharar) dan jual-beli bersyarat
(mengandung unsur riba).
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Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, Op. Cit , h. 754.

2) Dalam berinteraksi dengan nasabah, bank syariah memposisikan
diri sebagai mitra investor dan pedagang, bukan dalam hubungan
lender dan borrower sebagaimana yang berlaku pada bank
konvensional.
3) Akad transaksi yang sudah disepakati dengan nasabah tidak akan
mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya, walaupun
misalnya terjadi gejolak moneter.33
b. Prinsip-prinsip Operasional Bank Syariah
1) Prinsip mudharabah, yaitu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak
pertama sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan pihak kedua
sebagai pengelola dana (mudharib) untuk mengelola suatu kegiatan
ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan
yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul merupakan
resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib
melakukan kecurangan atau tindakan

yang tidak amanah

(misconduct). Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada
mudharib, mudharabah dibedakan menjadi mudharabah mutlaqah
yaitu mudharib diberi kewenangan sepenuhnya untuk menentukan
pilihan investasi yang dikehendaki, dan mudharabah muqayyaddah,
yaitu arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana, sedangkan
mudharib bertindak sebagai pelaksana/ pengelola.
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2) Prinsip musyarakah, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk
menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan
pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang
disepakati. Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer
dengan penurunan secara periodik atau sekaligus pada akhir masa
proyek.
3) Prinsip wadiah adalah titipan, yaitu pihak pertama menitipkan dana
atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan
konsekuensi titipan tersebutr sewaktu-waktu dapat diambil
kembali, dan penitip dapat dikenakan biaya penitipan.34
4) Prinsip jual beli (al buyu‟), yaitu terdiri atas : Murabahah, yaitu
akad jual beli antara dua belah pihak yang didalamnya, pembeli
dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli
ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.
Murabahah dapat dilakukan secara tunai dan bisa juga secara bayar
tangguh atau bayar dengan angsuran.
5) Prinsip kebajikan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan
dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lainnya serta penyaluran
alqardul hasan, yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman untuk
tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif
tanpa diminta imbalan, kecuali pengembalian pokok utang.
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Jasa-jasa bank syariah adalah sebagai berikut :
1) Ijarah, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan
pendapatan sewa, apabila terdapat kesepakatan pengalihan
pemilikan pada akhir masa sewa disebut Ijarah Muntahiya bi
Tamlik (sama dengan operating lease).
2) Wakalah, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak
kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dan pihak kedua
mendapat imbalan berupa fee atau komisi.
3) Kafalah, yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas
kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan
yang diperjanjikan dan pihak pertama penerima menerima imbalan
berupa fee atau komisi (garansi).
4) Sharf, yaitu pertukaran / jual beli mata uang yang berbeda dengan
penyerahan segera (spot) berdasarkan kesepakatan harga sesuai
dengan harga pasar pada saat penukaran.35
6. Produk-produk Bank Syariah
Produk Bank, yang selanjutnya disebut produk, adalah produk yang
dikeluarkan bank baik disisi penghimpunan dana maupun penyaluran
dana serta pelayanan jasa bank yang sesuai dengan PrinsipSyariah, tidak
termasuk produk lembaga keuangan bukan bank yang dipasarkan oleh
bank sebagai agen pemasaran.36
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Peraturan Bank Imdonesia Nomor: 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan
Unit Usaha Syariah, h. 3.
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a. Penyaluran Dana
1) Prinsip Jual Beli (Ba‟i)
Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif,
modal kerja, dan investasi dalam bank syariah, yaitu :
a) Ba‟i Al-Murabahah yaitu jual beli dengan harga asal ditambah
keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah,
dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah
yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu
sesuai dengan kesepakatan.
b) Ba‟i As-Salam yaitu jual beli dimana nasabah sebagai pembeli
dan pemesan memberikan uangnya ditempat akad sesuai dengan
harga barang yang dipesan dan sifat barang yang telah
disebutkan sebelumnya.
c) Ba‟i Al-Istishna‟ merupakan bagian dari ba‟i as-salam namun
ba‟i al-istishna‟ biasa digunakan dalam bidang manufaktur.
Seluruh ketentuan ba‟i al-istishna‟ mengukuti ba‟i as-salam
namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.
2) Prinsip sewa (ijarah) adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas
barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan
kepemilikan atas barang yang disewa.
3) Prinsip Bagi Hasil (syirkah)
Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu :

a) Musyarakah adalah salah satu produk bank syariah yang mana
terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk
meningkatkan asset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak
memadukan sumberdaya yang mereka miliki (bekerja sama
memberikan kontribusi) dengan keuntungan dibagi sesuai porsi
kesepakatan bersama.
b) Mudharabah adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana
pemilik modal memberikan kepercayaan sejumlah modal
kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan.
b. Penghimpunan Dana37
Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro,
tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan oleh bank syariah
adalah:
1) Prinsip Wadi‟ah, Penerapan prinsip yang dilakukan adalah wadi‟ah
yad dhamanah yang diterapkan pada rekening produk tabungan dan
giro. Dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas
keutuhan harta titipan sehinga ia boleh memanfaatkan harta titipan
tersebut.
2) Prinsip Mudharabah, dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau
deposan bertindak sebagai pemilik modal dan bank bertindak
sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank
digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila
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bank mengalami kerugian, maka bank yang bertangungjawab atas
kerugian yang terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan
oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi
tiga yaitu :38
a) Mudharabah mutlaqah, prinsipnya dapat berupa tabunagn dan
deposito, sehingga ada dua jenis tabungan mudharabah dan
deposito mudharabah. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk
mengunakan dana yang telah terhimpun.
b) Mudharabah muqayyadah on balance sheet. Jenis ini adalah
simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat
khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh khusus
digunakan untuk usaha tertentu.
c) Mudharabah muqayyadah off balance sheet, yaitu penyaluran
dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai
perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana
usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus
dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana
usahanya.
c. Jasa Perbankan
Bank

dapat

memberikan

jasa

kepada

nasabah

dengan

mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut
antara lain :
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1) Sharf (jual beli valuta asing) adalah jual beli mata uang yang tidak
sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank
mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.
2) Ijarah (sewa), kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan dan
jasa tata-laksana administrasi dokumen, dalam hal ini bank
mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.
3) Letter Of Credit (L/C) Impor Syariah, L/C Impor adalah surat
pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh
bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan
tertentu dengan akad wakalah bil ujroh.
4) Bank Garansi Syariah, adalah jaminan yang diberikan oleh bank
oleh pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban
tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak
ketiga dimaksud dengan menggunakan akad kafalah.39
5) Hiwalah adalah jasa pengalihan utang dari orang yang berutang
kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara teknis
didalamnya melibatkan tiga pihak, yaitu bank sebagai pengambil
alih/pembeli utang, nasabah selaku pemilik piutang, dan consumer
selaku pihak yang berutang kepada nasabah.
6) Wakalah adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada
pihak lain untuk melakukan suatu urusan, baik kuasa umum
maupun kuasa secara khusus.
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7) Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penangung (kafil)
kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau
yang ditanggung. 40
7. Sumber dan penggunaan dana bank
a. Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh
dana dalam rangka membiayai kegiatan oprasionalnya. Sumber dana
yang dapat dipilih disesuaikan dengan penggunaan dana. sumbersumber dana yang ada dapat diperoleh dari sumber modal sendiri atau
modal pinjaman dari masyarakat luas atau lembaga keuangan lain:
1. Modal sendiri 2. Modal pinjaman 3. Dana
yang
a. Setoran
dari masyarakat
bersumber dari
modal
dari
luas
lembaga lainnya.
pemegang
a. Simpanan
a. Kredit
saham.
giro.
likuiditas dari
b. Cadangancad
b. Simpanan
BI.
angan bank.
tabungan.
b. Pinjaman antar
c. Laba
yang
c. Simpanan
bank.
belum
deposito.
c. Pinjaman dari
dibagikan.
bankbank luar
negeri.
d. Surat berharga
pasar uang.41
b. Penggunaan dana bank syariah, sesuai dengan fungsi intermediarinya
(lending of fund), maka bank berkewajiban menyalurkan dana
tersebut untuk pembiayaan. Alokasi penggunaan dana bank syariah
dibagi dalam dua bagian bagian dari aktiva bank, yaitu:
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1) Earning assets adalah asset bank yang digunakan untuk
menghasilkan pendapatan. Assets ini disalurkan dalam bentuk
investasi yang terdiri dari:
a) Pembiayaan berdasarkan bagi hasil (mudharabah)
b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (musyarakah)
c) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (ba’i)
d) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (ijarah dan ijarah
muntahiya bi tamlik)
e) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.
2) Non earning assets, adalah aset yang tergolong tidak memberikan
penghasilan. Aset ini terdiri dari:
a) Aktiva dalam bentuk tunai (cash assets)
b) Pinjaman (qard)
c) Penanaman dana dalam bentuk aktiva tetap dan inventaris42
B.

Dana Pihak Ketiga (DPK)
Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat,
merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat
dalam arti luas, meliputi masyarakt individu, maupun badan usaha bank
menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun
dananya.43
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Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari
masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari
simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. 44 Secara garis besar
sumber dana bank dapat diperoleh dari:45
a. Sumber dana dari bank itu sendiri
b. Sumber dana dari masyarakat luas (dana pihak ketiga)
c. Sumber dana dari lembaga lainnya
Sumber dana dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga merupakan
sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan
ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber
dana ini.46 Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat
menggunakan tiga macam jenis simpanan. Masing-masing jenis simpanan
memiliki keunggulan tersendiri, sehingga bank harus pandai dalam
menyiasati pemilihan sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah
sebagai berikut:
a. Simpanan Giro.
Giro dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 adalah
simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan
penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau
dengan pemindahbukuan. Dalam pelaksanaan tata usaha giro dilakukan
melalui suatu rekening yang disebut rekening koran. Rekening ini
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digunakan untuk menatausahakan kredit yang juga diberikan melalui
rekening koran.
Perkembangan rekening giro pada bank tidak hanya semata-mata
untuk kepentingan bank juga kepentingan masyarakat modern, karena
giro adalah uang giral yang dipergunakan sebagai alat pembayaran,yaitu
melalui penggunaan cek. Dalam dunia bisnis rekening giro merupakan
hal yang mutlak untuk dimiliki demi lancarnya urusan pembayaran
bisnis.

Giro yang dibenarkan dalam syariah menggunakan prinsip

wadiah dan mudharabah.47
Tabel 2.1
Perbedaan Tabungan Mudharabah dan Tabungan Wadiah
No
Kriteria
Tabungan Mudharabah
Tabungan Wadiah
1 Sifat dana
Investasi
Titipan
2 Penarikan
Dapat dilakukan pada Dapat
dilakukan
periode tertentu
sewaktu-waktu
3 Intensif
Bagi Hasil
Bonus
4 Pengambilan Tidak
dijamin Dijamin
dana
dikembalikan semua
dikembalikan semua
b. Simpanan Deposito
Deposito merupakan simpanan dana berjangka yang penarikannya
hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian
nasabah penyimpan dengan bank berdasarkan prinsip mudharabah.
Pemilik deposito disebut deposan. Keuntungan bagi bank dengan
menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif
lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif
panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Dengan demikian bank
47
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dapat dengan leluasa untuk menggunakan dananya kembali untuk
penyaluran pembiayaan.48
Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008, deposito adalah
investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat
dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah
penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS. Penarikan hanya dapat
dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan
menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut
dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut
tanggal jatuh tempo.
Sarana/ alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat
tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito
mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan yang berbeda
pula. Contohnya deposito berjangka penarikannya menggunakan bilyet
deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat
deposito.
Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, Deposito adalah simpanan
berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat
dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang
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telah diperjuangkan sebelumnya. Deposito dibedakan menjadi 3 jenis
yaitu:49
1) Deposito Berjangka. Deposito berjangka merupakan simpanan
berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang
disepakati. Pemegang deposito berjangka akan mendapatkan bilyet
deposito sebagai bukti hak kepemilikkannya. Deposito berjangka tidak
dapat diperjualbelikan dan pembayaran bagi hasil dilakukan setiap
tanggal valuta, tanggal dimana deposito tersebut dibuka.
2) Sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka
yang diterbitkan dengan menggunakan sertifikat sebagai bukti
kepemilikkan oleh pemegang haknya. Sertifikat deposito dapat
dicairkan oleh siapapun yang membawa dan menunjukkan kepada
bank yang menerbitkan dan dapat diperjualbelikan. Pembayaran bagi
hasil dilakukan pada saat pembelian atau dibayar dimuka.
3) Deposit On Call. Deposit on call adalah jenis simpanan berjangka
yang penarikannya perlu memberitahukannya terlebih dahulu kepada
bank penerbit deposit on call. Deposit ini tidak dapat diperjualbelikan
dan diterbitkan atas nama serta bagi hasil dibayarkan pada saat
pencairan.
Deposito mudharabah merupakan simpanan dana dengan akad
mudharabah dimana pemilik dana mempercayakan dananya untuk
dikelola dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak
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awal. Semua permintaan pembukaan deposito mudharabah harus
dilengkapi dengan akad/perjanjian yang berisi, antara lain nama dan
alamat sahibul maal, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian
keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo
serta syarat-syarat lain yang deposito mudharabah butuhkan.
Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana akan
mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
Dalam syariat Islam jika bagi hasil ditambahkan ke pokoknya untuk
diinvestasikan kembali diperbolehkan. Periode penyimpanan dana
ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan
sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada pemilik dana.
Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu
yang disepakati.50
C.

Inflasi
1. Pengertian Inflasi
Definisi inflasi banyak ragamnya seperti yng dapat kita temukan
dalam literatur ekonomi. Definisi (pengertian) tersebut terjadi karena
luasnya pengaruh inflasi terhadap berbagai sektor perekonomian.
Hubungan yang luas dan erat antara inflasi dan berbagai sektor
perekonomian tersebut melahirkan berbagai perbedaan pengertian dan
persepsi kita tentang inflasi, demikian pula untuk menformulasikan
kebijakan kebijakan untuk solusinya. Namun pada prinsipnya masih
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terdapat beberapa kesatuan pandangan bahwa inflasi merupakan suatu
fenomena dan dilema ekonomi. Inflasi adalah suatu keadaan yang
mengindikasikan semakin lemahnya daya beli yang diikuti dengan
semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu Negara.51
Inflasi adalah gejala ekonomi yang menunjukkan naik tingkat harga
secara umum yang berkesinambungan. Syarat inflasi yaitu terjadi
kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Jika satu dua jenis
barang saja yang naik, itu bukan merupakan inflasi, kenaikan harga yang
bersifat sementara, misalnya kenaikan harga karena musiman, menjelang
hari raya, bencana, dan sebagainya, tidak disebut inflasi.
2. Teori Inflasi
Secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai inflasi. Ketiga
teori itu adalah sebagai berikut:
a. Teori Kuantitas
Teori kuantitas adalah teori yang paling tua mengenai inflasi
namun teori ini masih sangat berguna untuk menerangkan proses
inflasi di zaman modern ini, terutama di negara-negara yang sedang
berkembang. Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari
jumlah uang yang beredar dan psikologi masyarakat mengenai
kenaikan harga-harga.
b. Teori Keynes
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Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya,
teori ini menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi
terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan
ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah
proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok yang
menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang bisa disediakan
oleh masyarakat tersebut. Perebutan ini akhirnya diterjemahkan
menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang
selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (inflatiory gap).52
c. Teori Struktural
Teori struktural adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan
atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini
memberikan tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian
negara-negara yang sedang berkembang. Teori struktural adalah teori
jangka panjang disebut teori jangka panjang karena teori ini mencari
faktor-faktor jangka panjang manakah yang bisa mengakibatkan
inflasi.53
3. Akibat Buruk Inflasi
Inflasi dapat menimbulkan beberapa akibat buruk baik terhadap
oranf per orang, maupun kegiatan perekonomian secara keseluruhan.
Karena itulah berbagai upaya yang dilakukan terutama oleh pemerintah
dengan senantiasa mencari jalan untuk menghindari atau mengatasinya.
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Inflasi yang tinggi tidak akan mendorong perkembangan ekonomi. Biaya
yang terus-menerus naik mengakibatkan kegiatan produktif sangat tidak
menguntungkan. Pemilik modal akan mengalihkan uang yang dia miliki
untuk tujuan spekulasi, misalnya membeli tanah, rumah, atau lainnya,
sehingga investasi produktif akan berkurang, akibatnya kegiatan
perekonomian akan menurun dan terjadi pengangguran.
Kenaikan harga-harga menimbulkan efek yang buruk terhadap
perdagangan. Komoditas ekspor tidak akan bisa bersaing di pasar
internasional, karena itu volume menurun. Sementara di lain pihak, harga
komoditas dalam negeri naik dan impor justru menjadi relatif murah.
Akibatnya kuantitas impor akan lebih banyak dari pada ekspor, sehingga
cadangan devisa makin berkurang dan neraca pembayaran akan menjadi
lebih buruk.54
Salah satu akibatnya yaitu inflasi cenderung menurunkan
keseimbangan kesejahteraan individu dan masyarakat. Para pelaku
ekonomi seperti pekerja yang bergaji tetap. Inflasi biasanya berjalan
lebih cepat dari pada kenaikan upah para pekerja. Upah riil para pekerja
akan

merosot

disebabkan

inflasi,

dan

ini

berarti

tingkat

kesejahteraan/kemakmuran sebagian besar masyarakat dengan sendirinya
akan turut meorost. Jadi, dampak buruk inflasi tersebut terhadap individu
dan masyarakat yaitu: (1) menurunkan pendapatan riil nagi orang-orang
berpendapatan tetap ; (2) mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk
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uang ; (3) memperburuk kekayaan atau memperlebar jurang distribusi
antar golongan pendapatan.
a. Inflasi permintaan
Inflasi permintaan timbul apabila terjadi kenaikan harga dalam
keseluruhan permintaan.55 Apabila tingkat harga naik karena sumber
daya tidak mampu menyesuaikan diri secara lancar kepada perubahan
dalam komposisi permintaan di sebut inflasi pergeseran permintaan
atau rintangan inflasi permintaan (demand shift or botteneck
inflation).

Dengan

kata

lain,

inflasi

terjadi

pada

keadaan

perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi
menghasilkan pendapatan yang tinggi pula. Selanjutnya mendiring
pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi dalam memproduksi
barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini menimnulkan
inflasi.
b. Inflasi penawaran
Walaupun pergeseran permintaan dapat menciptakan inflasi,
namun inflasi dapat pula terjadi meski kurva permintaan tidak
berubah. Kenaikan harga yang terus menerus inilah yang disebut
inflasi penawaran atau inflasi dorongan biaya (cos-push inflation).
Naiknya harga dan disertasi turunnya pendapatan sering kali disebut
sebagai stagflasi (berasal dari stagnation dan inflation). Dengan
demikian stagflasi menggambarkan keadaan ekonomi yang semakin
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menurun, pengangguran semakin tinggi dan pada waktu yang sama
proses kenaikan harga-harga semakin cepat. Inflasi penawaran atau
inflasi dorongan biaya (cos-plush inflation) ini mengakibatkan para
pengambil keputusan (decision market) menghadapi dilema yang
tidak nyaman. Seperti diketahui, bahwa kebijiakan fiskal dan mineter,
keduanya bekerja melalui pergeseran kurva permintaan agregat.56
c. Infalsi campuran
Inflasi

campuran

(mixed-inflation)

adalah

inflasi

yang

disebabkan oleh campuran dari tarikan permintaan (demand-pull) dan
dorongan biaya (cost-push).57
Seperti halnya penyakit, inflasi menunjukkan berbagai tingkat
kepelikan. Penting untuk mengklasifikasikannya kedalam tiga kategori:
inflasi rendah, inflasi melambung, dan hiperinflasi.
1) Inflasi rendah
Inflasi rendah dicirikan oleh harga yang naik perlahan-lahan dan
dapat dinormalkan. Kita dapat mendefinisikannya sebagai tingkat
inflasi tahunan dengan digit tunggal. Ketika harga relatif stabil, orangorang mempercayai uang karena uang mempertahankan nilainya dari
bulan ke bulan dan tahun ke tahun.
2) Inflasi melambung
Inflasi dalam cakupan digit ganda atau triple misalnya 20, 100
atau 200 persen perlahan disebut “inflasi melambung”. Dari tahun ke
56
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tahun, negara-negara industri maju seperti Italia atau Jepang
mengalami sindrom ini. Banyak negara-negara Amerika latin, seperti
Argentina dan Brasil memiliki tingkat inflasi sebesar 50 sampai 700
persen pertahun pada tahun 1970‟an dan 1980‟an.
3) Hiperinflasi
Ketika ekonomi nampak sehat dari inflasi yang melambung
ketegangan ketiga dan yang mematikan mengambil alih ketika kanker
hiperinflasi menyerang. Tidak ada hal yang dapat dikatakan tentang
sebuah perekonomian pasar dimana harga0harga meningkat jutaan
bahkan miliaran persen pertahun.58
4. Inflasi dalam Perspektif Islam
Dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang
dipakai adalan dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang
stabil. Beberapa alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah
menggunakan emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang
yang bisa dijadikan sebagai kekayaan:
a. Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan
tidak berubah-ubah, ketika Islam mewajibkan diat, maka yang
dijadikan sebagai ukurannya adalah dalam benuk emas.
b. Rasullullah telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan
beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang.
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c. Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam
transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak, begitupun
dengan transaksi lainnya.
Penurunan nilai dinar dan dirham memang masih mungkin terjadi,
yaitu ketika nilai meas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami
penurunan. Diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang
besar, tetapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. 59
D.

Bi Rate
BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau
stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan
diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur
Bank

Indonesia

setiap

Rapat

Dewan

Gubernur

bulanan

dan

diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia
melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk
mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.60
Dengan

mempertimbangkan

pula

faktor-faktor

lain

dalam

perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate
apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah
ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila
inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.
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Suku bunga (BI Rate) merupakan faktor yang utama dalam aktifitas
bank, baik suku bunga kredit maupun suku bunga simpanan. Apabila suku
bunga simpanan naik maka kemungkinan besar suku bunga kredit juga ikut
akan naik, begitupun sebaliknya. Adanya keterkaitan antara suku bunga
simpanan dan kredit, terdapat beberapa faktor yang mempengaruh besar
kecilnya suku bunga, antara lain:61
1. Kebutuhan dana. Apabila pihak yang membutuhkan dana pada kondisi
sangat memerlukan maka akan berpengaruh pada tingkat bunga, dan
pihak kreditur dapat meminjamkan dananya dengan bunga yang lebih
tinggi.
2. Persaingan antarbank. Bank tidak dapat menentukan suku bunga sesuai
dengan keinginannya tetapi harus sesuai dengan suku bunga di pasar.
3. Kebijakan pemerintah. Bank harus mengikuti kebijakan pemerintah
dalam menentukan tingkat suku bunga.
4. Jangka Waktu. Semakin lama jangka waktu yang dijanjikan akan
semakin besar kemungkinan adanya fluktuasi bunga dalam market share,
sehingga semakin lama jangka waktunya akan semakin besar tingkat
bunganya.
5. Kualitas jaminan. Dalam menentukannya besar suku bunga kredit, bank
melihat agunan/ jaminan. Apabila jaminan tersebut marketable mudah
diperjualbelikan, nilainya stabil dan meningkat, maka bank dapat
memberikan bunga kredit yang lebih rendah.
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6. Reputasi nasabah. Bank akan lebih aman dalam memberikan kredit
kepada debitur yang memiliki reputasi usaha yang baik, Karena jaminan
pembayaran atas kredit yang diberikan akan lebih besar. Oleh karena itu,
bank sebgai kreditur tidak dapat memeberikan bunga sesuai dengan
pasar, akan tetapi lebih rendah dengan bunga di pasar.
7. Produk. Produk yang ditawarkan bank bervariasi, sehingga bunga yang
akan diberikan kepada nasabah tergantung jenis produknya. Semakin
banyak fasilitas yang diberikan dalam produk tertentu akan semakin
menarik bunga yang ditawarkan.
8. Hubungan bank. Hubungan antara bank dengan nasabah juga
mempengaruhi tingkat suku bunga, apabila nasabah yang telah memiliki
hubungan baik dengan bank bertahun tahun tidak pernah melakukan wan
prestasi, maka bank akan memberikan bunga lebih rendah.
9. Risiko. Risiko merupakan faktor penting yang digunakan oleh bank
untuk menentukan besar kecilnya suku bunga.
Dalam menentukan besarnya suku bunga kredit, bank akan
memperhatikan beberapa unsur bunga kredit antara lain:62
1. Cost of loanable fund (COLF)
Cost of loanable fund adalah biaya yang akan dikeluarkan bank
dalam rangka menghimpun dana pihak ketiga. Sumber dana yang
dimiliki oleh setiap bank berasal dari giro, deposito, dan tabungan. Bagi
bank yang memiliki kontribusi dana giro terbesar maka biaya dana bank
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akan rendah, sehingga bank dapat menentukan besarnya bunga kredit
lebih rendah dari bank lain. Sebaliknya, apabila bank memiliki dana
deposito yang paling banyak, dan bunga deposito merupakan bunga yang
paling tinggi dibanding bunga giro dan tabungan, maka bank juga akan
menetapkan bunga lebih besar.
2. Biaya Overhead
Biaya overhead merupakan komponen biaya yang berasal dari
seluruh biaya yang dikeluarkan oleh bank selain biaya dana. Biaya ini
terdiri dari biaya pegawai, administrasi & umum, penyusutan, dan lainlain yang digunakan untuk mendukung kelancaran aktivitas operasional
bank.
3. Biaya Risiko
Biaya risiko merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka
antisipasi adanya kemungkinan biaya yang ditimbulkan karena terjadinya
kredit bermasalah. Setiap bank, diwajibkan untuk membentuk cadangan
terhadap kredit yang telah disalurkan sesuai dengan kualitas kredit
masing-masing. Biaya cadangan ini akan dibebankan terhadap besarnya
bunga kredit.
4. Laba yang diinginkan
Laba yang diinginkan atau spread merupakan keuntungan yang
diharapkan dari kredit yang disalurkan bank. Oleh karena itu, dalam
menetapkan besarnya suku bunga kredit bank akan menghitung berapa
keuntungan yang diharapkan.

5. Pajak
Pajak merupakan unsur penting dalam menetapkan suku bunga
kredit. Pajak dapat dibebankan secara keseluruhan, maupun sebagian
karena pada umumnya bank mengharapkan keuntungan bersih setelah
dikurangi perkiraan pajak.
E.

Kurs
1. Pengertian Kurs
Kurs adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara
dengan mata uang negara sing atau perbandingan nilai tukar valuta antar
negara. Kurs Bank Indonesia (kurs standar= kurs pajak) adalah kurs yang
ditetapkan oleh bank indonesia pada bursa valuta di Jakarta.
Kurs jual adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara
dengan mata uang negara asing jika bank yang akan menjualnya atau
masyarakat yang akan membelinya. Kurs beli adalah nilai tukar mata
uang suatu negara dengan mata uang negara asing jika bank yang akan
membelinya atau masyarakat yang akan menjualnya.
a. Dengan adanya kurs maka perdagangan internasional (ekspor-impor)
dapat dilakukan.
b. Dengan adanya kurs maka pembayaran transaksi komersial dan
finansial antar negara dapat terlaksana.
c. Dengan adanya kurs maka kerja sama lalu lintas pembayaran (LLP)
antar bank devisa di dunia dapat terlaksana.

d. Dengan adanya kurs maka transaksi jual beli valuta asing (valas)
dapat dilakukan.
e. Dengan adanya kurs maka uang kartal berfungsi juga sebagai barang
komoditif yang dapat diperjual belikan.
f. Karena adanya kurs maka cek perjalanan (traveller cheque) valas
dapat diterbitkan dan diedarkan oleh bank-bank devisa dunia.
g. Dengan adanya kurs, orang dapat berpergian antar negara.63
2. Teori Kurs
a. Teori Kuantitas
Teori kuantitas mengasumsikan bahwa perubahan dalam
penawaran

uang

akan

menyebabkan

perubahan

yang

sama

proprosinya dengan perubahan tingkat harga tetapi tidak akan
mempengaruhi tingkat produksi nasional riil.
b. Teori Keynes
Teori Keynes menerangkan mengenai peranan uang dalam
mempengaruhi kegiatan perekonomian, Keynes berpendapat uang
tidak netral, uang mempunyai peranan dalam mempengaruhi kegiatan
perekonomian.

Perubahan-perubahan

penawaran

uang

akan

mempengaruhi kegiatan perekonomian dan pendapatan nasional
melalui mekanisme transmisi sebagai berikut:
1) Pertambahan penawaran uang akan menurunkan suku bunga.
2) Pengurangan suku bunga akan menambah investasi.
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3) Kenaikan investasi akan menimbulkan proses multiplier sehingga
akhirnya pendapatan nasional meningkat lebih besar dari kenaikan
investasi yang pada mulanya berlaku.64
3. Sistem Kurs
Sistem kurs yang diterapkan sisuatu negara tidaklah sama,
tergantung kepada kebijakan moneter negara bersangkuutan. Sistem kurs
ini terdiri dari sistem kurs tetap, kurs mengambang dan kurs
mengambang terkendali.
a. Sistem kurs tetap
Sistem kurs tetap atau fixed exchange rate system adalah suatu
sistem kurs dimana nilai kurs yang berlaku adalah tetap antara uang
suatu negara terhadap mata uang negara asing, misalnya terhadap
dolar Amerika (USD).
b. Sistem kurs mengambang
Sistem kurs mengambang atau floating exchange rate adalah
kurs/harga valuta asing dibiarkan bebas dan dibentuk atas dasar
kekuatan pasar (Supply and Demand- Hukum Pasar J.B Say). Sistem
kurs mengambang ini terbentuk pada tahun 1971. Yaitu setelah hasil
penemuan konsep Smith Sonian. Dalam sistem kurs mengambang,
walaupun terjadi gejolak moneter (seperti yang terjadi pada semester
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ke-2 tahun 1997), bank sentral secara relatif tidak melakukan
intervensi, berapapun nilai kurs diserahkan pada kekuatan pasar.65
c. Sistem kurs mengambang terkendali
Sistem kurs mengambang terkendali atau managed floating
exchange rate system merupakan kurs yang ditentukan terlebih dahulu
nilai tukar tetapnya terhadap mata uang asing (misalnya USD) dan
kemudian dibiarkan mengambang terhadap mata uang asing lainnya.
Dalam sistem ini otoritas moneter menetapkan nilai kurs terendah dan
tertinggi dalam suara rentang (spread). Selama nilai kurs berada
diantara nilai terendah dan tertinggi maka nilai kurs diserahkan pada
kekuatan pasar saja. Tetapi apabila nilai kurs berada dibawah atau
diatas yang ditentukan maka Bank Indonesia melakukan intervensi
dengan

cara

membeli

atay

menjual

USD,

dengan

tujuan

mengembalikan USD agar berada dalam spread yang telah ditentukan.
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurs
Perubahan dalam permintaan dan penawaran suatu valuta, yang
selanjutnya menyebabkan perubahan dalam kurs valuta, disebabkan oleh
banyak faktor. Yang terpenting diantaranya adalah seperti yang dibawah
ini.
a. Perubahan dalam citarasa masyarakat
Citarasa masyarakat mempengaruhi corak konsumsi mereka.
Maka perubahan citra masyarakat akan mengubah corak konsumsi
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mereka ke atas barang-barang yang diproduksi di dalam negeri
maupun yang di impor. Perbaikan kualitas barang-barang dalam
negeri menyebabkan keinginan mengimpor berkurang dan ia dapat
pula menaikkan ekspor. Sedangkan perbaikan kualitas barang-barang
impor menyebabkan keinginan masyarakat mengimpor bertambah
besar. Perubahan ini akan mempengaruhi permintaan dan penawaran
valuta asing.
b. Perubahan barang ekspor dan impor
Harga suatu barang merupakan salah satu faktir penting yang
menentukan apakah suatu barang akan di impor atay di ekspor.
Barang-barang dalam negeri yang dapat dijual dengan harga yang
relatif murah akan menaikkan ekspor dan apabila harganya naik maka
ekspornya akan berkurag. Pengurangan barang impor akan menambah
jumlah impor, dan sebaliknya, kenaikan barang impor akan
mengurangi barang impor. Dengan demikian pengurangan barangbarang ekspor dan impor akan menyebabkan perubahan dalam
penawaran dan permintaan ke atas mata uang negara tersebut.
c. Kenaikan harga umum (inflasi)
Inflasi sangat besar pengaruhnya kepada kurs pertukaran valuta
asiing. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk
menurunkan nilai suatu valuta asing. Kecenderungan seperti ini wujud
disebabkan efek inflasi yang berikut: (1) inflasi menyebabkan hargaharga didalan negeri lebih mahal dari pada harga-harga diluar negeri

dan oleh sebabitu inflasi berkecenderungan manambah impor, (2)
inflasi menyebabkan harga0harga barang ekspor lebih mahal, oleh
karena itu inflasi berkecenderungan mengurangi ekspor. Keadaan (1)
menyebabkan permintaan ke valuta asing bertambah dan keadaan (2)
menyebabkan penawaran ke valuta asing berkurang; maka harga
valuta asing akan bertambah (berarti harga mata uang yang
mengalami inflasi akan merosot).
d. Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi
Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting
peranannya dalam mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan
tingkat pengembalian invenstasi yang rendah cenderung akan
menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri. Sedangkan
suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi akan
menyebabkan modal luar negeri akan masuk ke negara itu. Apabila
modal lebih banyak mengalir ke suatu negara, permintaan atas mata
uangnya akan bertambah, maka nilai mata uang tersebut bertambah.
Nilai mata uang suatu negara akan merosot apabila lebih banyak
modal negara dialirkan ke luar negeri karena suku bunga dan tingkat
pengembalian investasi yang lebih tinggi dari negara-negara lain.
e. Pertumbuhan ekonomi
Efek yang akan diakibatkan oleh suatu kemajuan kepada nilai
mata uangnya tergantung kepada corak ekonomi pertumbuhan yang
berlaku. Apabila kemajuan itu teruama diakibatkan oleh erkembangan

ekspor maka permintaan ke atas mata uang negara itu lebih cepat dan
penawarannya dan oleh karenanya nilai mata uang negara itu naik
akan

tetapi, apabila

kemajuan

tersebut

menyebabkan

impor

berkembang lebih cepat daripada ekspor, penawaran mata uang negara
itu lebih cepat bertambah dari permintaannya dan oleh karenanya nilai
mata uang negara tersebut akan merosot.
F.

Profitabilitas
1. Pengertian Profitabilitas
Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting
adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping halhal lainnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah
ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik,
karyawan serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi
baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut
harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya
besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan
dan bukan berarti asal untung. Untuk megukur tingkat keuntungan suatu
peusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang
dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas. 66
Profitabilitas (keuntungan) merupakan hasil dari kebijaksanaan
yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur
seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan.
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Semakin besar tingkat

keuntungan menunjukkan semakin baik

manajemen dalam mengelola perusahaan.67
Profitabilitas adalah kemampuan manajemen untuk memperoleh
laba. Laba terdiri dari laba kotor, laba operasi dan laba bersih. Untuk
memperoleh

laba

diatas

rata-rata,

manajemen

harus

mampu

meningkatkan pendapatan dan mampu mengurangi semua beban atas
pendapatan. Itu berarti manajemen harus memperluas pangsa pasar
dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan aktivitas
yang tidak bernilai tambah.68
2. Ayat Tentang Profitabilitas
Profitabilitas atau keuntungan merupakan salah satu unsur penting
dalam perdagangan/ perniagaan. Untung dalam bahasa arab disebut
dengan al-ribh yang diartikan dengan pertambahan atau pertumbuhan
dalam perdagangan.69 Siddiqi dalam buku Muhamad “Manajemen
Keuangan Syariah”, mengungkapkan perlunya dalam memperoleh profit
maksimal, namun dia juga menyebutkan bahwa perlunya konsep “suka
sama suka” di dalam Islam akan mengerahkan pada keadilan masyarakat
dan “memperhatikan kesejahteraan orang lain” harus menjadi tujuan
utama.70

67

Sutrisno, Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi (Yogyakarta: Ekonisia,
2005), h. 238.
68
Darsono, Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan
Bisnis Berbasis Analisis Keuangan (Jakarta: Penerbit Diandit Media, 2006), h. 55.
69
Okky Nanda Rusdianto, “Makna Keuntungan pada Para Pedagang Muslim di Pusat Grosir
Surabaya (PGS)”. (Skripsi Program Ekonomi Islam Universitas Airlangga, Surabaya, 2013), h. 35.
70
Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 71

Dalam penelitian terdahulu oleh Kurnia Ekasari (2014), telah
dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menggali konsep laba dari
perspektif Islam menggunakan hermeneutika. Fokus analisis hermeneutik
pada teks sebagai sumber data penelitian yang digunakan untuk
menemukan perspektif baru dengan menggunakan konsep laba akuntansi
konvensional dan ayat-ayat dalam Al-Qur‟an terutama yang berkaitan
dengan perniagaan, perdagangan, keuntungan dan kerugian. Dalam
penelitian tersebut di jelaskan kandungan dalam Ayat dari Asy Syura: 20
yaitu mengajarkan bahwa apabila manusia hanya menginginkan
keuntungan duniawi saja, maka Allah SWT akan menambah keuntungan
duniawi tersebut sedikit saja tanpa memberi keuntungan di akhirat,
sementara apabila manusia menginginkan keuntungan di akhirat dia akan
mendapatkan keduanya, dunia dan akhirat .71
              
        
“Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat akan kami
tambahkan keuntungan itu baginya, dan barangsiapa menghendaki
keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian darinya
(keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat”. 72
Dalam hal ini maka, mengambil keuntungan tidak hanya untuk
memperoleh bagian dunia saja maka dalam pengambilan keuntungan
dalam transaksi perbankan syariah diharuskan didapatkan hanya jika
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dasar pendapatan berdasarkan kesepakatan bersama (suka sama suka)
bukan dengan jalan yang tidak diridhai.
Hadist Al-Bukhari berbunyi: Dari Urwah al Bariqi, bahwasanya
Rasulullah Shalallahu „Alaihi wa Sallam memberinya satu dinar uang
untuk membeli dua ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor
kambing seekor satu dinar. Selanjutnya dia datang menemui Nabi
Shalallahu „Alaihi wa Sallam dengan membawa seekor kambing satu
dinar. (melihat hal ini) Rasulullah Shallalahu „Alaihi wa Sallam
mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga
seandainya ia membeli debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya.
Berdasarkan hadits di atas, dimaksudkan dengan modal yang ada,
sahabat Urwah mendapatkan keuntungan. Pengambilan keuntungan ini
bahkan mendapat restu dari Nabi Shalallahu „Alaihi wa Sallam dan
didoakan agar perniagaan tersebut diberkahi.
3. Rasio Profitabilitas
Masalah yang sangat penting dalam mengelola bank adalah
bagaimana situasi kegiatan operasi bank, apakah telah menghasilkan
keuntungan yang dianggap memadai dan bagaimana risiko yang dihadapi
untuk mencapai hasil tersebut.
a. ROA (Return on Asset) adalah untuk mengukur kemampuan
manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.
Semakin besar ROA suatu bank maka makin besar tingkat keuntungan
bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset.

b. ROE (Return on Equity) adalah untuk mengukur kemampuan bank
dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran
deviden. Semakin besar rasio ini maka makin besar kenaikan laba
bersih bank yang bersangkutan, selanjutnya akan menaikkan harga
saham bank dan semakin besar pula deviden yang diterima investor.
c. NPM (Net Profit Margin) adalah Rasio yang menggambarkan tingkat
keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan
yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Pendapatan operasional
berasal dari pemberian kredit dengan risiko kredit macet, selisih kurs
valas jika kredit dalam valas dan lain-lain.73
d. BOPO adalah Rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi kinerja
operasional bank.
Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur
profitabilitas adalah ROA (Return on Asset). Alasan menggunakan
pendekatan ROA dalam penelitian ini adalah karena rasio ROA
mengukur bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh
laba secara keseluruhan. Tingkat profitabilitas yang diukur oleh ROA
bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam
mengelola aktiva untuk menghasilkan laba.
4. Sumber-sumber Pendapatan Bank
Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan yang dilakukan
bank syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan
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laba bank. Hal ini dikatakan sebagai sumber pendapatan bank syariah.
Dengan demikian sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari:
a. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakat,
b. Keuntungan atas kontrak jual beli (al-bai),
c. Hasil sewa dari kontrak ijarah wa iqtina, dan
d. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas
Ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan laba bersih (net
income). Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
a. Naik turunnya jumlah unit yang dijual dan harga jual per unit.
b. Naik turunnya harga pokok penjualan, perubahan harga pokok
penjualan ini dipengaruhi oleh jumlah unit yang dibeli atau diproduksi
atau dijual dan harga pembelian per unit atau harga pokok per unit.
c. Naik turunnya biaya usaha yang dipengaruhi oleh jumlah unit yang
dijual, variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan
efisiensi operasi perusahaan.
d. Naik turunnya pos penghasilan atau biaya non operasional yang
dipengaruhi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan
perubahan kebijaksanaan dalam pemberian atau penerimaan doscount.
e. Naik turunnya pajak perseroan yang dipengaruhi oleh besar kecilnya
laba yang diperoleh atau tinggi rendahnya tarif pajak.

f. Adanya perubahan dalam metode akuntansi.74
G.

Kajian Pustaka
Beberapa penelitian sejenis pernah diteliti sebelumnya, diantaranya adalah:
1. Febrina Dwijayanthy dan Prima Naomi, dengan Judul “Analisis
Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Nilai Tukar Mata Uang terhadap
Profitabilitas Bank Periode 2003-2007”.
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data-data tingkat
inflasi, BI Rate, nilai tukar mata uang, serta Laporan Keuangan Triwulan
Publikasi Perhitungan Rasio Keuangan Bank LQ-45 yang bersumber dari
Bank Indonesia periode 2003-2007. Dalam penelitian ini yang menjadi
sampel penelitian ini adalah bank-bank yang tercatat pada LQ-45 di BEI
periode Februari-Juli 2008, yang menjadi subyek penelitian ini yaitu
Bank Central Asia, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia,
Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank Niaga, dan Bank Internasional
Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi dan nilai tukar
mata uang berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank, sedangkan
BI Rate tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank.75
Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas terletak pada
sampel penelitiannya. Penulis menggunakan sampel Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia yang terdapat dalam
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Statistik Perbakan Syariah (SPS) yang berjumlah 34 sampel terdiri dari
13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS). Selain
itu, penulis juga menambahkan 1 variabel internal yaitu Dana Pihak
Ketiga dalam penelitiannya.
2. Nurul Mahmudah dan Ririh Sri Harjanti dengan Judul ”Analisis Capital
Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, Non Performing
Financing, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank
Umum Syariah Periode 2011-2013”.
Penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank
Indonesia dalam kurun waktu penelitian tahun 2011-2013. Jumlah
populasi dalam penelitian ini sebanyak 11 bank, dengan jumlah sampel 9
bank syariah. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh
Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, Non Performing
Financing, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank
Umum Syariah. Alat uji yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh terhadap ROA,
sedangkan FDR, NPF dan DPK tidak berpengaruh terhadap ROA.76
Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas terletak pada
sampel penelitiannya. Penulis menggunakan sampel Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia yang terdapat dalam
Statistik Perbakan Syariah (SPS) yang berjumlah 34 sampel terdiri dari
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13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS). Selain
itu, penulis juga menambahkan 3 variabel eksternal yaitu Inflasi, BI Rate
dan Kurs dalam penelitiannya.
3. Amalia Nuril Hidayati dengan Judul “ Pengaruh Inflasi, BI Rate Dan
Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi,
tingkat suku bunga (BI Rate) dan kurs terhadap profitabilitas bank
syariah di Indonesia. Adapun obyek penelitiannya meliputi 11 bank
umum syariah dan 24 unit usaha syariah. Teknik analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel tingkat inflasi dan kurs mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan
variabel BI Rate tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.77
Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah
penulis menambahkan 1 variabel internal yaitu Dana Pihak Ketiga dalam
penelitiannya.
4. Mufidatul Islamiyah dengan Judul “Pengaruh Financing to Deposit
Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing
(NPF) terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Tahun
2008-2015)”.
Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Bank
Syariah Mandiri. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
77
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pengaruh FDR, DPK dan NPF terhadap profitabilitas Bank Syariah
Mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji secara
parsial (uji t), hanya variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) yang
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, Dana Pihak Ketiga
(DPK), dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap ROA. Sedangkan berdasarkan hasil uji secara
simultan (uji F), ketiga variabel independen tersebut yaitu Financing to
Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing
Financing (NPF) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen yaitu Return on Assets (ROA).78
Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas terletak pada
sampel penelitiannya. Penulis menggunakan sampel Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia yang terdapat dalam
Statistik Perbakan Syariah (SPS) yang berjumlah 34 sampel terdiri dari
13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS). Selain
itu, penulis juga menambahkan 3 variabel eksternal yaitu Inflasi, BI Rate
dan Kurs dalam penelitiannya.
5. Farida Yunita dengan Judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non
Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR), dan
BOPO Terhadap Pembiayan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di
Indonesia (Periode 2011–2016)”.
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Mufidatul Islamiyah, “Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga
(DPK), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah
Mandiri Tahun 2008-2015)”. (Skripsi Program Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim, Malang, 2016), h. 12.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh
Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF), Financing to
Deposit Ratio (FDR), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional
(BOPO) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di
Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan
dari Januari 2011 – Juni 2016. Penelitian ini menggunakan metode dari
analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa Dana Pihak
Ketiga, Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio
(FDR), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), secara
simultan atau bersama berpengaruh signifikan Terhadap Pembiayaan
Murabahah dengan sig. 0,000 < 0,05, Non Performing Financing
berpengaruh signifikan Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai
sig. 0,000 < 0,05, Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh secara
parsial Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai sig. 0,000 < 0,05,
Biaya Operasional Pendapatan Operasional tidak berpengaruh secara
signifikan Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan sig. 0,652 > 0,05. 79
Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas terletak pada
variabel

terikat

atau

dependen.

Penulis

menggunakan

variabel

Profitabilitas (ROA) pada variabel dependen penelitiannya. Sedangkan
penelitian diatas menggunakan variabel Pembiayaan Murabahah sebagai
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variabel dependennya. Selain itu, penulis juga menambahkan 3 variabel
eksternal yaitu Inflasi, BI Rate dan Kurs dalam penelitiannya.
H.

Kerangka Berfikir
Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana
teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai
masalah yang penting.80 Kerangka fikir adalah kerangka yang bermakna
suatu konsep yang terdiri dari hubungan sebab atau yang disebut dengan
kausal hipotesis antara variabel independen dengan variabel dependen
dalam memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.
Kerangka berfikir dalam penelitian ini jika digambarkan dalam bentuk
skema adalah sebagai berikut:

DPK (X1)

Inflasi(X2)

BI Rate(X3)

Profitabilitas
(ROA) (Y)

Kurs (X4)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian

80

h. 60.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011),

Perkembangan dunia saat ini telah mencakup segala aspek kehidupan.
Ekonomi adalah salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam
membangun dan memajukan kehidupan masyarakat, dan dalam hal ini yang
menjadi penggeraknya adalah perbankan. Sebagai lembaga yang berperan
penting dalam perekonomian, maka diperlukan pengawasan kinerja yang
baik dalam perbankan. Salah satu indikator yang paling tepat untuk menilai
kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitas. Karena
tujuan utama perbankan adalah mencapai profit yang maksimal.
Profitabilitas

merupakan

kemampuan

perusahaan

dalam

mencari

keuntungan dan menghasilkan laba secara efektif dan efisien. Dengan
semakin banyak laba yang dihasilkan oleh suatu bank, hal itu menunjukkan
bahwa kinerja keuangan pada bank tersebut bisa dikatakan baik. Rasio
Return on Asset (ROA) dipergunakan untuk mengukur profitabilitas bank.
Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan
yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi
penggunaan asset dan menunjukkan seberapa efisien penggunaan aset untuk
menghasilkan keuntungan.
Faktor penentu profitabilitas dapat dilihat dari dalam bank atau faktor
internal maupun eksternal. Faktor internal menggambarkan kondisi bank
dan kinerja bank selama menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga
intermediasi. Tingkat profitabilitas bank dapat dilihat dari bagaimana
kinerja bank dalam mengelola faktor-faktor yang dapat berpengaruh
terhadap pencapaian laba. Salah satunya, pengelolaan aset yang kurang tepat

dapat berpengaruh terhadap likuiditas dan profitabilitas bank, total
penghimpunan dana yang diperoleh bank juga menjadi faktor penentu
tingkat profitabilitas. Dana terbesar yang dimiliki bank merupakan dana
yang diperoleh dari masyarakat atau yang lebih sering dikenal dengan Dana
Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan komponen yang
penting bagi bank untuk tetap melakukan kegiatan operasionalnya.
Gambaran mengenai kinerja bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang
bersangkutan. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor di luar kendali bank
meliputi inflasi, BI Rate dan Kurs.
I.

Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian
yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis
merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antar beberapa dua
variabel atau lebih. Hipotesis juga merupakan dugaan sementara dari
jawaban rumusan masalah.81
1. Pengaruh DPK terhadap Profitabilitas
Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat,
merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat
dalam arti luas, meliputi masyarakt individu, maupun badan usaha bank
menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun
dananya.82
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Manajemen bank terus berupaya untuk meningkatkan jumlah DPK
yang berasal dari masyarakat, karena semakin besar jumlah simpanan
(DPK) suatu bank, maka semakin banyak sumber dana dari perbankan
untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.
Dengan demikian, maka tingkat profitabilitas yang akan diperoleh dari
bunga pinjaman (interest rate) atau bagi hasil akan meningkat. Menurut
Sukma (2009) setiap kenaikan 1 satuan dana pihak ketiga akan
mengakibatkan penurunan profitabilitas sebesar 1 satuan karena
peningkatan DPK tidak dibarengi dengan peningkatan pembiayaan yang
menghasilkan keuntungan.83

Jadi semakin tinggi Dana Pihak Ketiga

(DPK) maka akan semakin tinggi profitabilitas yang dicapai oleh bank,
namun harus diimbangi dengan pembiayaan yang tinggi pula, agar
kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan lancar dan dana yang
dikelola tidak mengganggur.
Rusdiana (2012) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa
Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara positif dan signifikan
terhadap ROA.84 Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diperoleh
hipotesis yaitu:
H1= Dana Pihak Ketiga (X) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia (Y).
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2. Pengaruh Inflasi terhadap Profitabilitas (ROA)
Inflasi adalah gejala ekonomi yang menunjukkan naik tingkat harga
secara umum yang berkesinambungan. Syarat inflasi yaitu terjadi
kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Inflasi adalah suatu
keadaan yang mengindikasikan semakin lemahnya daya beli yang diikuti
dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu
Negara.85
Bagi bank konvensional terjadinya inflasi dapat mempengaruhi
kinerja keuangannya, terutama terkait dengan alokasi kredit yang telah
diberikan kepada nasabah kredit. Dalam perspektif produsen, semakin
tingginya inflasi maka hal tersebut akan berakibat terjadinya kenaikan
output di pasar. Kenaikan harga output tersebut apabila tidak diimbangi
dengan kenaikan pendapatan masyarakat, maka dapat menekan penjualan
produk di pasar. Sehingga produsen akan kesulitan menjual barang yang
dihasilkannya. Kondisi ini pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja
keuangan perusahaan, dimana sebagian dari dana yang ada merupakan
dana yang diperoleh dari pinjaman bank. Sehingga dengan demikian
semakin tingginya inflasi dapat mengakibatkan tingkat profitabilitas bank
menjadi berkurang, karena adanya beberapa kredit yang mengalami
macet. Selain itu, perusahaan sektor riil juga enggan untuk menambah
modal guna membiayai produksinya, yang pada akhirnya akan
berdampak pada turunnya profitabilitas bank.
85

5.

Takjul Khalwaty, Inflasi dan Solusinya (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.

Jika inflasi meningkat, maka BI akan meningkatkan suku bunganya
dan kemudian bank syariah juga akan meningkatkan bagi hasil deposito
maupun pembiayaan yang akan menimbulkan ketertarikan dari para
nasabah yang akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan bank
syariah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang
positif. Hal ini juga dikarenakan sistem Bank Syariah yang tidak
menganut sistem bunga, sehingga uang yang dikelola tidak akan terlalu
mengalami gejolak apabila mengalami inflasi seperti halnya Bank
Konvensional. Bank Syariah lebih tahan menghadapi serangan krisis
dibandingkan Bank Konvensional.
Pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Syahirul Alim (2014)
dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa variabel inflasi mempunyai
pengaruh positif terhadap profitabilitas bank.86
H2= Inflasi (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
profitabilitas perbankan syariah di Indonesia (Y).
3. Pengaruh BI Rate terhadap Profitabilitas (ROA)
BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap
atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan
diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur
Bank

Indonesia

setiap

Rapat

Dewan

Gubernur

bulanan

dan

diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia
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melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang
untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.87
Besarnya tingkat suku bunga (BI Rate) menjadi salah satu faktor
bagi perbankan untuk menentukan besarnya suku bunga yang ditawarkan
kepada masyarakat. Suku bunga berpengaruh terhadap keinginan dan
ketertarikan masyarakat untuk menanamkan dananya di bank melalui
produk-produk yang ditawarkan. Dampak bagi bank itu sendiri, yakni
dengan semakin banyaknya dana yang ditanamkan oleh masyarakat, akan
meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana tersebut dalam
bentuk kredit dimana dari kredit yang disalurkan tersebut, bank
memperoleh profit. Sehingga, semakin banyak kredit yang disalurkan,
berdampak pada besarnya pendapatan yang diperoleh bank. Namun,
kenaikan tingkat bunga tersebut tidak mempengaruhi bank syariah secara
langsung. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan usahanya bank
syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga, jadi berapapun tingkat
suku bunga tidak akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah.
Menurut Supriyanti (2009) BI Rate tidak terlalu dominan dalam
memengaruhi Return On Assets (ROA). Namun inflasi yang tinggi
mengakibatkan naiknya BI Rate dan mengakibatkan bank mengeluarkan
biaya operasional yang lebih besar dan memengaruhi profitabilitas bank.
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diakses

pada

Hal ini dikarenakan calon nasabah akan lebih tertarik pada bank yang
menawarkan suku bunga lebih tinggi.88
Pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Syahirul Alim (2014)
BI Rate berpengaruh negatif terhadap Return On Assets (ROA)
Perbankan Syariah di Indonesia. Hal ini berarti meningkatnya suku
bunga BI akan diikuti dengan naiknya suku bunga tabungan
konvensional yang menyebabkan nasabah memindahkan dananya dari
bank syariah ke bank konvensional. Selain itu, naiknya suku bunga bank
konvensional akan memengaruhi kegiatan operasional bank syariah
dalam hal pembiayaan dan penyaluran dana, sehingga pendapatan dan
profit bank syariah akan menurun89
H3= BI Rate (X) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
profitabilitas perbankan syariah di Indonesia (Y).
4. Pengaruh Kurs terhadap Profitabilitas (ROA)
Kurs adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara
dengan mata uang negara asing atau perbandingan nilai tukar valuta antar
negara.90
Nilai tukar mata uang asing menjadi salah satu faktor profitabilitas
perbankan karena dalam kegiatannya, bank memberikan jasa jual beli
valuta asing. Adanya pengaruh nilai tukar mata uang terhadap
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profitabilitas perbankan mengidentifikasi apabila nilai tukar mengalami
apresiasi atau depresiasi, maka akan berdampak pada profitabilitas
perbankan. Menguatnya nilai kurs rupiah terhadap dollar AS akan
meningkatkan profitabilitas bank syariah. Artinya, jika nilai mata uang
domestik lebih tinggi daripada nilai mata uang asing, maka akan
menurunkan harga-harga barang impor. Menurunnya harga akan
berpotensi meningkatkan perekonomian pada sektor riil. Meningkatnya
perekonomian pada sektor riil akan mendorong masyarakat untuk
berinvestasi pada sektor tersebut dan berakibat pada meningkatnya
tingkat profitabilitas perbankan.
Demikian juga sebaliknya, gejolak kurs dan ekspektasi gejolak
depresiasi rupiah yang besar juga akan mengakibatkan debitur bank
mengalami kesulitan usaha, dengan konsekuensi selanjutnya tidak
mampu membayar hutang pada pihak bank. Akibatnya bank mengalami
kesulitan likuiditas dan pada akhirnya tingkat keuntungan (profitabilitas)
bank syariah menurun. Hasil penelitian Amalia Nuril Hidayati (2014)
menunjukkan bahwa kurs mempunyai pengaruh positif signifikan
terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Hal ini menggambarkan
apabila mata uang mengalami apresiasi atau depresiasi maka akan
berdampak pada profitabilitas bank syariah.91
H4= Kurs (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
profitabilitas perbankan syariah di Indonesia (Y).
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A.

Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian Kuantitatif.
Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuanpenemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedurprosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).
Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang
mempunyai karakteristik tertentu didalam kehidupan manusia yang
dinamakannya sebagai variabel. Dalam pendekatan kuantitatif hakikat
hubungan diantara variabel-variabel dianalisisi dengan menggunakan teori
yang objektif.
Menurut Kasiram dalam buku V. Wiratna Sujarweni, Metodologi
Penelitian Bisnis & Ekonomi, penelitian Kuantitatif adalah suatu proses
menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai
alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Bryman
mendefinisikan proses penelitian kuantitatif dimulai dari teori, hipotesis,
disain penelitian, memilih subyek, mengumpulkan data, memproses data,
menganalisa data, dan menuliskan kesimpulan. Adapun sifat penelitian ini
bersifat Asosiatif/ Hubungan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.92
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B.

Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data atau informasi
dengan cara membaca atau mengutip, dan menyusun berdasarkan data-data
yang telah diperolehnyang berasal dari data primer dan data sekunder. Data
sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, buku dan majalah, dan
lain sebagainya. Beberapa sumber sekunder yang peneliti peroleh adalah
data-data dari internet, jurnal, dan buku-buku sebagai bahan pelengkap
dalam penelitian ini.

C.

Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/
subyek yang mempunyai kualitas dan karakterisrik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan
dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah
yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh
karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.93
Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit
Usaha Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia yang terdapat dalam
Statistik Perbankan Syariah (SPS), yaitu:
a. 13 Bank Umum Syariah (BUS)
b. 21 Unit Usaha Syariah (UUS)
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2. Sampel
Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki
oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.94 Pengambilan sampel
dilakukan dengan menggunakan metode Purposive sampling, yang
merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus dari
peneliti sehingga layak dijadikan sampel.95 Sampel yang dipilih perlu
diketahui terlebih dahulu karakteristiknya sehingga sampel relevan
dengan tujuan masalah penelitian. Pengambilan sampel dengan metode
purposive sampling, karena data-data yang diperlukan terdapat dalam
SPS dan data tersebut lengkap (laporan keuangan Perbankan Syariah
bulanan tahun 2013-2017). Dari penjelasan populasi di atas sehingga
sampel yang diambil dari seluruh jumlah populasi tersebut dengan
jumlah 34 sampel dari tahun 2013-2017.
D.

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang
dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.96 Metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji
data sekunder yang berupa laporan keuangan Perbankan Syariah bulanan
tahun 2013-2017 yang dipublikasikan melalui situs resmi SPS Bank
Indonesia, dan data-data tingkat inflasi, BI Rate, dan Kurs melalui situs
resmi Bank Indonesia.
94
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E.

Definisi Operasional Variabel
Instrumen penelitian terdiri dari enam variabel penelitian. empat
variabel independent, yaitu pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate
dan Kurs. Kemudian satu variabel dependent digunakan untuk mengukur
profitabilitas Perbankan Syariah. Instrumen yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah:
1. Variabel Independen
a. Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1)
Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh
masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana
dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Data di ambil dari
tahun 2013-2017 dan diperoleh dari laporan keuangan Perbankan
Syariah pada Statistik Perbankan Syariah (SPS) Bank Indonesia.
b. Inflasi (X2)
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara
terus menerus dalam suatu periode. Yang dihitung dari tingkat inflasi
di Indonesia dan dinyatakan ke dalam persen. Inflasi pada tahun 2013
sampai dengan tahun 2017 data didapat dari website Bank Indonesia.
c. Bi Rate (X3)
Bi Rate menurut Bank Indonesia adalah suku bunga kebijakan
yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Bi Rate merupakan

indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia
dalam upaya mencapai target inflasi. Data di ambil dari tahun 20132017 di website Bank Indonesia.
d. Kurs (X4)
Kurs adalah perbandingan nilai tukar rupiah dengan nilai mata
uang suatu negara lain. Data di ambil dari tahun 2013-2017 di website
Bank Indonesia.
2. Variabel Dependen
Profitabilitas adalah rasio keuntungan untuk mengukur seberapa
besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Semakin
besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam
mengelola perusahaan. Dalam penelitian ini diukur menggunakan Return
on Asset (ROA). Data diperoleh dari laporan keuangan Perbankan
Syariah pada Statistik Perbankan Syariah (SPS) Bank Indonesia.
F.

Metode Analisis Data
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak
Ketiga, Inflasi, BI Rate dan Kurs terhadap profitabilitas Perbankan Syariah.
Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi lebih dari dua
variabel yang perhitungannya menggunakan E-Views 8. Regresi dilakukan
terhadap enam variabel, yaitu satu variabel dependen (dependent variable)
dan lima variabel independen (independent variable).

1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data
yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan
nilai minimum. Statistik deskriptif ini menggambarkan sebuah data
menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami dalam
mengintepresentasikan hasil analisis data dan pembahasannya. Statistik
deskriptif dalam penelitian juga menjadi proses transformasi data dalam
bentuk tabulasi, tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan dan
penyusunan data dalam bentuk table numeric dan grafik.97
a. Mean adalah rata-rata data, yang diperoleh dengan menjumlahkan
seluruh data dan membaginya dengan cacah data.
b. Median adalah nilai tengah (atau rata-rata dua nilai tengah bila
datanya genap) bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang
terbesar. Median merupakan ukuran tengah yang tidak mudah
terpengaruh oleh outlier, terutama bila dibandingkan dengan mean.
c. Max dan Mix adalah nilai paling besar dan nilai paling kecil dari data.
d. Std. Dev (standard deviation) adalah ukuran dispersi atau penyebaran
data.
e. Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data disekitar mean.
f. Kurtosis mengukur ketinggian suatu distribusi.
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g. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data
berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan
kurtosis data dan dibandingkan apabila datanya bersifat normal.98
2. Uji asumsi klasik
a. Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linier
antarvariabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel
independen, maka multikolinearitas tidak akan terjadi pada persamaan
regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu
variabel independen).99
Uji multikolineraitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
regresi ditemukan kolerasi antara variabel independen yang kuat atau
tinggi. Cara mendeteksi multikolinearitas yaitu dengan melihat apakah
dua variabel independen memiliki nilai matrix korelasi lebih dari 0,85.
1) Nilai korelasi > 0,85 maka terdapat Multikolinearitas.
2) Nilai korelasi < 0,85 maka tidak terdapat Multikolinearitas100
b. Heterokedositas
Model regresi yang baik adalah varian residualnya bersifat
homoskedastisitas

atau

tidak

terjadi

gejala

heteskedastisitas.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi
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Wing Wahyu Winarno, Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan E-Views edisi-4
(Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2015), h. 3.9-3.10.
99
Ibid., h. 5.1.
100
Agus Widarjono, Ph.D, Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi Keempat
(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), h. 104.

terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lainnya. 101
Untuk mengetahui adanya gejala heteroskedastisitas dapat
menggunakan uji glejser dilakukan dengan meregresikan variabel
independen terhadap nilai residual mutlaknya. Apabila nilai
signifikansi > α = 0,05 (5%), maka dapat dikatakan model regresi
tidak mengandung heteroskedastisitas.
Uji Glejser adalah uji yang dilakukan dengan meregresikan
semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika terdapat
pengaruh variabel bebas yang signifikan terhadap nilai mutlak
residualnya

maka

dalam

model

regresi

terdapat

masalah

heteroskedastisitas.
c. Autokorelasi
Autokorelasi (autocorrelation) adalah hubungan antara residual
satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih
mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu, karena
berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi data pada masamasa

sebelumnya.

Meskipun

demikian,

tetap

dimungkinkan

otokorelasi dijumpai di satu yang bersifat antar objek (cross
section).102
Cara mendeteksi adanya autokorelasi dengan melakukan uji
Lagrange Multiplier Test (LM). Melihat ada tidaknya autokorelasi
101
102
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pada uji Lagrange Multiplier Test (LM), jika Obs* R-Squared < nilai
tabel maka model regresi dikatakan tidak terkena masalah
autokorelasi. Selain itu dapat dilihat dari nilai probabilitas chi-squares,
jika nilai probabilitas chi-squares > nilai alpha (α) 0,05 yang dipilih,
maka dapat dikatakan model tidak terkena masalah autokorelasi.
d. Normalitas
Salah satu asumsi dianalisis statistika adalah data berdistribusi
normal. Dalam analisis multivariat, para peneliti menggunakan
pedoman kalau tiap variabel terdiri atas 30 data, maka data sudah
berdistribusi normal, apabila analisis melibatkan 3 variabel, maka
diperlukan data sebanyak 3 x 30 = 90. Meskipun demikian, untuk
menguji dengan lebih akurat, diperlukan alat analisis dan Eviews
menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji JarqueBera.103
Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data
berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan
kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat
normal. Rumus yang digunakan adalah:
Dengan H0 pada data berdistribusi normal, uji Jarque-Bera
didistribusi dengan X2 dengan derajat bebas (degree of freedom)
sebesar 2. Probability menunjukkan kemungkinan nilai Jarque-Bera
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melebihi (dalam nilai absolut) nilai terobservasi di bawah hipotesis
nol. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal apabila :
1) Jika Probabilitas Jarque-Berra < alpha (α = 0.05) maka data tidak
terdistribusi normal.
2) Jika Probabilitas Jarque-Berra > alpha (α = 0.05) maka data
terdistribusi normal.
Uji normalitas dapat dilakukan pada beberapa variabel sekaligus
(namun tanpa histogram) atau satu persatu (bisa dengan histogram).
3. Analisis Regresi Berganda
Analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini
menggunakan metode regresi lancar berganda adalah hubungan secara
linier antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2,...Xn) dengan
variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan
antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masingmasing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk
memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel
independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan
biasanya berskala interval atau rasio. Dengan rumus sebagai berikut:
Y = a + b1X1+ b2X2 + b3X3 + b4X4 + e.....
Keterangan :
Y

=Variabel dependen (Profitabilitas (ROA))

X1

= Variabel independen (DPK)

X2

= Variabel independen (Inflasi)

X3

= Variabel independen (BI Rate)

X4

= Variabel independen (Kurs)

a

= Konstanta yaitu (nilai Y bila X1,X2,X3,X4) = 0

b

= Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

e

= Error

4. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai yang
mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel
dependen.104 Koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa
besar kontribusi variabel independen (DPK, Inflasi, BI Rate dan Kurs)
terhadap variabel dependen (Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah).
5. Uji Hipotesis
a. Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi
variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen.105 Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh
variabel dependen secara parsial dengan derajat keabsahan 5%.
Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikan
yang dibandingkan dengan nilai α (5%) dengan ketentuan sebagai
berikut:
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1) Jika nilai Sig < α maka H0 ditolak
2) Jika nilai Sig < α maka H0 diterima
b. Uji F
Pengujian F statistik adalah uji secara bersama-sama seluruh
variabel independennya terhadap variabel dependennya. Uji ini
dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikan dengan
nilai α (5%) pada tingkat derajat 5%. Pengambilan kesimpulannya
adalah dengan melihat sig α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Jika nilai Sig < α maka H0 ditolak
2) Jika nilai Sig < α maka H0 diterima

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A.

Gambaran Singkat Obyek Penelitian
1. Gambaran Umum Bank Indonesia
a. Sejarah Singkat Bank Indonesia
Bank Indonesia (BI) berasal dari De Javasche Bank N.V yang
merupakan salah satu bank milik pemerintah Belanda. De Javasche
Bank N.V didirikan pada zaman penjajahan Belanda. Tepatnya pada
tanggal 10 Oktober 1827 dalam rangka membantu pemerintah
Belanda untuk mengurus uangnya di Hindia Belanda pada waktu itu.
Kemudian De Javasche Bank N.V dinasionalisasir pemerintahan
Republik Indonesia tanggal 6 Desember 1951 dengan Undang-undang
No. 24 tahun 1951 menjadi milik Republik Indonesia.106
Selanjutnya status Bank Indonesia sebagai Bank Sentral
dikukuhkan lagi dalam Undang-undang No. 23 tahun 1999. Kantor
pusat Bank Sentral terletak di ibu kota negara. Di Indonesia bank
sentral berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor di seluruh
wilayah Indonesia (biasanya ditiap-tiap ibu kota propinsi) serta
perwakilan-perwakilan dan koresponden diluar negeri.
Secara sederhana dapat diungkapkan bahwa keberadaan kantor
cabang Bank Indonesia merupakan perpanjanga 107n tangan dari kantor
pusatnya di Jakarta. Dengan demikian, fungsi dan peranannya pada
106
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dasarnya identik dengan fungsi peran kantor pusatnya. Satu yang
menarik sekaligus membedakan keberadaan De Javasche Bank N.V
cabang Bandung adalah pertimbangan pembukaannya diawal abad ke20. Kekhawatiran pihak militer Hindia Belanda akibat meletusnya
Perang Boer, telah meyebabkan adanya pertimbangan mendirikan
tempat pelarian kekayaan ke pedalaman pulau Jawa. Kota Bandung
yang berjarak kurang lebih 150 km dari kota batavia, dipandang
sebagai tempat yang ideal untuk mewujudkan gagasan tersebut diatas.
Selanjutnya, pada pertengahan tahun 1909, rencana pembukaan kantor
cabang De Javasche Bank N.V di Bandung baru dapat terwujud,
dengan catatan adanya kemungkinan kerugian operasional, yang
kembali memperlihatkan adanya pertimbangan non bisnis yang kuat
melatarbelakangi pembukaan kantor cabang ini.
b. Visi dan Misi Bank Indonesia
Adapun visi dan misi dari Bank Indonesia , yaitu:108
1) Visi Bank Indonesia
a) Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di
regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki
serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.
b) Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui
pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas
sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang
108

“Visi Misi BI” (On-line), tersedia di: http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/misivisi/contens/Default.aspx. (10 April 2018).

yang berkesinambungan.
2) Misi Bank Indonesia
a) Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas
transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas.
b) Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan
efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan
eksternal

untuk

mendukung

alokasi

sumber

pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan
dan stabilitas perekonomian nasional.
c) Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar
yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter
dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek
perluasan akses dan kepentingan nasional.
d) Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank
Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan
berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance)
yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang
diamanatkan UU.

B.

Analisis Data
1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data
yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum,
merupakan ukuran untuk melihat apakah variabel terdistribusi secara
normal atau tidak. Analisis statistik deskriptif pada populasi yang
digunakan dalam penelitian ini, yaitu Perbankan Syariah selama tahun
2013 sampai dengan 2017.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas (ROA)
sedangkan variabel independennya Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate
dan Kurs.

Variabel
DPK

58

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif
Minimum
Maksimum
Mean
11.91000
12.72000
12.30931

Inflasi

58

2.790000

8.790000

5.333103

1.811307

BI Rate

58

4.250000

7.750000

6.293103

1.268839

Kurs

58

9.180000

9.570000

9.427586

0.109501

1.549655

0.402518

N

ROA
2.520000
58 0.800000
Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018.

Std. Deviation
0.217036

Hasil dari analisis deskriptif pada tabel di atas menunjukkan bahwa
terdapat jumlah 58 sampel N pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Pada
variabel Dana Pihak Ketiga menunjukkan bahwa terdapat jumlah 58
sampel N pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Pada variabel Dana Pihak
Ketiga menunjukkan jarak yang cukup jauh, yaitu nilai terkecil
(minimum) sebesar 11.91000 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar

12.72000 sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 12.30931 dan
memiliki standar deviasinya sebesar 0.217036.
Pada variabel inflasi menunjukkan bahwa terdapat jumlah 58
sampel N pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Pada variabel inflasi
menunjukkan jarak yang cukup jauh, yaitu nilai terkecil (minimum)
sebesar 2.790000dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 8.790000
sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 5,333103 dan memiliki standar
deviasinya sebesar 1,811307.
Pada variabel BI Rate menunjukkan bahwa terdapat jumlah 58
sampel N pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Pada variabel BI Rate
menunjukkan jarak yang cukup jauh, yaitu nilai terkecil (minimum)
sebesar 4,250000 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 7,750000
sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 6,293103 dan memiliki standar
deviasinya sebesar 1,268839.
Pada variabel Kurs menunjukkan bahwa terdapat jumlah 58 sampel
N pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Pada variabel Kurs menunjukkan
jarak yang cukup jauh, yaitu nilai terkecil (minimum) sebesar 9.180000
dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 9.570000 sedangkan nilai ratarata (mean) sebesar 9.427586 dan memiliki standar deviasinya sebesar
0.109501.
Pada variabel ROA menunjukkan bahwa terdapat jumlah 58 sampel
N pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Pada variabel ROA menunjukkan
jarak yang cukup jauh, yaitu nilai terkecil (minimum) sebesar 0.800000

dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 2,520000 sedangkan nilai rata-rata
(mean) sebesar

1,549655 dan memiliki standar deviasinya sebesar

0,402518.
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolinearitas
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna antar
variabel bebas atau tidak. Multikolinearitas adalah kondisi adanya
hubungan linier antarvariabel independen. Karena melibatkan
beberapa variabel independen, maka multikolinearitas tidak akan
terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang terdiri atas satu
variabel dependen dan satu variabel independen.
Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinearitas
Correlation Matrix
LnDPK

Inflasi

BIRate

LnKurs

ROA

LnDPK

1

-0,6558

-0,6424

0,8117

-0,2251

Inflasi

-0,6558

1

0,7159

-0,4106

0,0854

BIRate

-0,6424

0,7159

1

-0,1615

-0,3830

LnKurs

0,8117

-0,4106

-0,1615

1

-0,4929

ROA

-0,2251

0,0854

-0,3830

-0,4929

1

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018.
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.2 dengan
melihat nilai Correlation Matrix. Penelitian ini menggunakan variabel
Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate, Kurs dan ROA. Berdasarkan
tabel diatas hasil perhitungan nilai korelasi semua kombinasi antara
variabel independen kurang dari 0,85. Maka dapat disimpulkan bahwa

data tidak terjadi multikolinearitas dan lolos dari uji asumsi klasik
multikolinearitas.
b. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah
dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain. Pada penelitian ini untuk mengetahui
adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan Uji Glejser, dengan
ketentuan apabila nilai signifikansi > dari α = 0,05 (5%) maka dapat
dikatakan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.
Tabel 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sampel

Variabel

Signifikan

58

DPK

0,3198

Inflasi

0,1546

BI Rate

0,7291

Kurs

0,2558

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018.
Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas pada tabel 4.3
menunjukkan bahwa variabel independen DPK memiliki nilai
signifikan sebesar 0,3198, variabel inflasi memiliki nilai signifikan
sebesar 0,1546, variabel BI rate memiliki nilai signifikan sebesar
0,7291, dan variabel kurs memiliki nilai signifikan sebesar 0,2558.
Tidak satupun variabel independen memiliki nilai signifikan dibawah
nilai α (0,05) oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa hasil regresi
tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada
korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan
menurut waktu (time series) atau ruang (cross section). Metode yang
digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dalam
penelitian ini dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier Test
(LM). Hasil uji autokorelasi (Lagrange Multiplier Test / LM) dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi
(Lagrange Multiplier Test)
Sampel

Obs*R-Squared

58
2,0792
Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018.

Probability
0,3536

Hasil uji autokorelasi (Bruesch-Godfrey) pada tabel 4.4
menunjukkan bahwa nilai Obs*R-Squared adalah 2,0792 dengan
probabilitas 0,3536 > 0,05 yang berarti model terbebas dari
autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random
(acak) atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.
d. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi
data berdistribusi normal atau tidak. Regresi yang baik adalah regresi
yang memiliki data yang berdistribusi normal, uji normalitas dalam
penelitian ini Uji Jarque-Bera. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk
mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur

perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan
apabila datanya bersifat normal.
Dengan H0 pada data berdistribusi normal, Uji Jarque-Bera
didistribusi dengan X2 dengan derajat bebas (degree of freedom)
sebesar 2. Probability menunjukkan kemungkinan nilai Jarque-Bera
melebihi (dalam nilai absolut) nilai terobservasi dibawah hipotesis
nol. Nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarahkan pada
penolakan hipotesis nol distribusi normal. Pada angka Jarque-Bera di
atas sebesar 0,05 (lebih besar dari pada 5%, kita tidak dapat menolak
H0 bahwa data berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan
pada beberapa variabel sekaligus (namum tanpa histogram). Bila nilai
J-B tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka data berdistribusi
normal dan bila probabilitas lebih besar dari 0,05 (5%), maka data
berdistribusi normal. Hasil uji normalitas (Uji Jarque-Bera) dapat
diliihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas
(Uji Jarque-Bera)
Sampel

Nilai Jarque-Bera

Signifikan

Keterangan

58

2,685

0,261

H0 diterima

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018.
Berdasarkan hasil uji normalitas Jarque-Bera pada tabel diatas
menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 2,685 dan nilai
signifikan sebesar 0,261 hal ini menunjukkan nilai signifikan lebih
besar dari α (0,05) oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data
residual berdistribusi normal.

C.

Hasil Penelitian
1. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menggambarkan
nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami
kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara
variabel independen dan dependen.
Tabel 4.6
Analisis Regresi Linier Berganda
Variabel

Prediksi

(Constant)

Koefisien

Thitung

Signifikansi

15,3444

4,6723

0,0000

Keterangan

LnDPK

+

-1,9805

-3,4601

0,0011

Ha ditolak

Inflasi

+

0,1179

4,0210

0,0002

Ha diterima

BI Rate

-

-0,4408

-6,6142

0,0000

Ha diterima

LnKurs

+

1,3502

1,4883

0,1426

Ha ditolak

R square

= 0,637
2

Adjusted R = 0,609
F hitung

= 23,235 Sig= 0.0000

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018.
Berdasarkan ringkasan tabel hasil analisis regresi seperti tertera
pada ringkasan tabel diatas diperoleh persamaan regersi yaitu:
ROA = 15,3444 – 1,9805 LnDPK + 0,1179 Inflasi – 0,4408 BI Rate +
1,3502 LnKurs.
Berdasarkan nilai persamaan regresi diatas menunjukkan nilai
konstanta sebesar 15,3444 menyatakan bahwa jika variabel DPK, Inflasi,
BI Rate dan Kurs dianggap konstan, maka rata-rata ROA adalah sebesar
15,3444. Selain itu, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa:
a. Koefisien regresi Inflasi sebesar 0,1179 menyatakan bahwa setiap
peningkatan sebesar 1% nilai Inflasi maka secara rata-rata nilai ROA

akan naik sebesar 0,1179 %.
b. Koefisien regresi BI Rate sebesar -0,4408 menyatakan bahwa setiap
peningkatan sebesar 1% nilai BI Rate maka secara rata-rata nilai ROA
akan turun sebesar -0,4408 %.
c. Koefisien regresi Kurs sebesar 1,3502 menyatakan bahwa setiap
peningkatan sebesar 1% nilai Kurs maka secara rata-rata nilai ROA
akan naik sebesar 1,3502 %.
2. Uji Determinasi R2
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Namun
pengguna determinasi (R2) memiliki kelemahan yaitu bias terhadap
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 menggunakan
Adjusted R2. Hasil dari uji determinasi bisa dilihat pada tabel 4.6.
Berdasarkan hasil perhitungan uji determinasi yang tampak pada
tabel 4.6, besarnya koefisien determinasi atau Adjudted R2 adalah 0,609
hal ini berarti 60,9% variasi ROA dapat dijelaskan oleh variasi dari
empat variabel independen DPK, Inflasi, BI Rate dan Kurs yang
berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan sisanya (100%-60,9%= 39,1%)
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan
model regresi tersebut.

3. Uji Hipotesis
a. Uji F (Simultan)
Pengujian hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh secara
simultan DPK, Inflasi, BI Rate dan Kurs terhadap ROA dapat dilihat
dari hasil Uji F, kriteria pengujiannya apabila p value < 0,05 dapat
disimpulkan bahwa H0 ditolak. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.6.
Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.6 diperoleh F-statistic atau
Fhitung = 23,235 dengan nilai Prob(F-staistic) atau p value < 0,000 <
0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang berarti ada
pengaruh secara simultan DPK, Inflasi, BI Rate dan Kurs terhadap
Profitabilitas Perbankan Syariah yang signifikan.
b. Uji t (Parsial atau Individual)
Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara
parsial DPK, Inflasi, BI Rate dan Kurs dapat dilihat dari hasil uji t.
Kriteria pengujiannya apabila nilai p value < 0,05 dapat disimpulkan
H0 diterima. Hasil uji dapat dilihat pada tabel 4.6.
1) Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas (ROA)
Perbankan Syariah
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Dana
Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas (ROA) dengan
menggunakan Eviews 8 diperoleh t hitung sebesar -3,4601 dengan
p value 0,0011 Karena nilai p value 0,0011 < 0,05. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap ROA, maka dapat disimpulkan H1 ditolak.
2) Pengaruh Inflasi terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Inflasi
terhadap Profitabilitas (ROA) dengan menggunakan Eviews 8
diperoleh t hitung sebesar 4,0210 dengan p value 0,0002. Karena
nilai p value 0,0002 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, maka
dapat disimpulkan H2 diterima.
3) Pengaruh BI Rate

terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan

Syariah
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh BI Rate
terhadap Profitabilitas (ROA) dengan menggunakan Eviews 8
diperoleh t hitung sebesar -6,6142 dengan p value 0,0000. Karena
nilai p value 0,0000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
BI Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, maka
dapat disimpulkan H3 diterima.
4) Pengaruh Kurs terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Kurs
terhadap Profitabilitas (ROA) dengan menggunakan Eviews 8
diperoleh t hitung sebesar 1,4883 dengan p value 0,1426. Karena
nilai p value 0,1426 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
Kurs berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, maka
dapat disimpulkan H4 ditolak.

D.

Pembahasan
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa lima variabel yaitu DPK,
Inflasi, BI Rate dan Kurs dari hasil uji F pada tabel 4.6 diperoleh F hitung =
23,235 dengan nilai p value = 0,0000 < 0,05. Karena probabilitasnya jauh
lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara
simultan DPK, Inflasi, BI Rate dan Kurs terhadap Profitabilitas (ROA)
Perbankan Syariah yang signifikan dan berdasarkan hasil analisis regresi di
peroleh R-square 0,637 yang berarti kontribusi DPK, Inflasi, BI Rate dan
Kurs secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) sebesar
63,7%.
Adapun secara parsial analisis pembahasan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Pengaruh DPK terhadap Profitabilitas (ROA)
Dana pihak ketiga (DPK) biasanya lebih dikenal dengan dana
masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari
masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan
usaha bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam
menghimpun dananya. Dari hasil penelitian diatas dengan menggunakan
program E-Views 8 dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif
terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah. Berdasarkan hasil
pengujian secara parsial pengaruh DPK terhadap Profitabilitas (ROA)
dengan menggunakan E-Views 8 diperoleh thitung sebesar -3,4601 dengan
p

value 0,0011. Karena nilai p value< 0,0011 < 0,05. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap variabel ROA. Dan hipotesis yang diajukan adalah DPK
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, maka dapat
disimpulkan H1 ditolak.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap ROA. Berbeda dengan hipotesis yang diajukan,
yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan
signifikan terhadap profitabilitas. Arah koefisien yang mempunyai arah
negatif menandakan bahwa semakin besar Dana Pihak Ketiga (DPK)
yang dimiliki oleh bank, belum tentu mencerminkan tingkat profitabilitas
yang besar yang akan diperoleh bank tersebut.
Dana pihak ketiga yang merupakan komposisi dana terbesar yang
terdapat di bank syariah memiliki fungsi yang sangat penting bagi
lembaga perbankan syariah nasional. Karena DPK merupakan roda
penggerak utama perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya
sebagai lembaga intermediasi. Berdasarkan hasil penelitian, variabel
DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel ROA yang
berarti setiap kenaikan DPK yang besar belum tentu mencerminkan nilai
ROA yang besar.
Meningkatnya jumlah DPK yang berarti akan meningkatkan
volume pembiayaan, namun pembiayaan perbankan nasional dalam
periode penelitian diiringi dengan meningkatnya Non Performing
Finance (NPF) pada penyaluran pembiayaan perbankan syariah yang

menurut data statistik perbankan syariah pada tahun 2013-2017 tercatat
NPF perbankan syariah pada tahun 2013 sebesar 2,62%, kemudian
mengalami peningkatan di tahun 2014 sebesar 4,33%, kemudian
menurun di tahun 2015 sebesar 3,93, lalu meningkat lagi di tahun 2017
sebesar 3,44. Tingginya NPF dapat berdampak pada kesehatan bank.
Semakin besar NPF maka semakin besar pula kerugian yang dialami
bank, karena menurunnya tingkat pengembalian pembiayaan yang
diberikan sehingga yang kemudian akan mengakibatkan berkurangnya
keuntungan bank. Maka kenaikan DPK memberi kontribusi yang negatif
terhadap ROA. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian
sebelumnya yang ditunjukkan oleh Sukma (2009) yang dalam
penelitiannya memperoleh hasil bahwa variabel DPK mempunyai
pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. 109
2. Pengaruh Inflasi terhadap Profitabilitas (ROA)
Inflasi adalah gejala ekonomi yang menunjukkan naik tingkat harga
secara umum yang berkesinambungan. Syarat inflasi yaitu terjadi
kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Inflasi adalah suatu
keadaan yang mengindikasikan semakin lemahnya daya beli yang diikuti
dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu Negara.
Dari hasil penelitian diatas dengan menggunakan program E-Views
8 dapat disimpulkan bahwa Inflasi berpengaruh terhadap Profitabilitas
(ROA) Perbankan Syariah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial
109
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pengaruh Inflasi terhadap Profitabilitas (ROA) dengan menggunakan EViews diperoleh thitung sebesar 4,0210 dengan p value 0,0002. Karena
nilai p value < 0,0002 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel ROA. Dan
hipotesis yang diajukan adalah inflasi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap ROA, maka dapat disimpulkan H2 diterima.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Jika inflasi meningkat,
maka BI akan meningkatkan suku bunganya dan kemudian bank syariah
juga akan meningkatkan bagi hasil deposito maupun pembiayaan yang
akan menimbulkan ketertarikan dari para nasabah yang akan berdampak
pada peningkatan kinerja keuangan bank syariah tersebut. Hasil
penelitian ini menunjukkan hubungan yang positif. Hal ini juga
dikarenakan sistem Bank Syariah yang tidak menganut sistem bunga,
sehingga uang yang dikelola tidak akan terlalu mengalami gejolak
apabila mengalami inflasi seperti halnya Bank Konvensional. Bank
Syariah lebih tahan menghadapi serangan krisis dibandingkan Bank
Konvensional.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang
ditunjukkan oleh Syahirul Alim (2014) dalam penelitiannya memperoleh
hasil bahwa variabel inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap
profitabilitas bank.110

110

Syahirul Alim, Op. Cit. h. 216.

3. Pengaruh BI Rate terhadap Profitabilitas (ROA)
BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap
atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan
diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur
Bank

Indonesia

setiap

Rapat

Dewan

Gubernur

bulanan

dan

diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia
melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang
untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.
Dari hasil penelitian diatas dengan menggunakan program E-Views
8 dapat disimpulkan bahwa BI Rate berpengaruh terhadap Profitabilitas
(ROA) Perbankan Syariah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial
pengaruh BI Rate terhadap Profitabilitas (ROA) dengan menggunakan EViews 8 diperoleh thitung sebesar -6,6142 dengan p value 0,0000. Karena
nilai p value < 0,0000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel BI
Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel ROA. Dan
hipotesis yang diajukan adalah BI Rate berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap ROA, maka dapat disimpulkan H3 diterima.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BI Rate berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini karena besarnya tingkat
suku bunga (BI Rate) menjadi salah satu faktor bagi perbankan untuk
menentukan besarnya suku bunga yang ditawarkan kepada masyarakat.
Suku bunga berpengaruh terhadap keinginan dan ketertarikan masyarakat
untuk menanamkan dananya di bank melalui produk-produk yang

ditawarkan. Dampak bagi bank itu sendiri, yakni dengan semakin
banyaknya dana yang ditanamkan oleh masyarakat, akan meningkatkan
kemampuan bank dalam menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit
dimana dari kredit yang disalurkan tersebut, bank memperoleh profit.
Sehingga, semakin banyak kredit yang disalurkan, berdampak pada
besarnya pendapatan yang diperoleh bank. Namun, kenaikan tingkat
bunga tersebut tidak mempengaruhi bank syariah secara langsung. Hal
tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan usahanya bank syariah tidak
mengacu pada tingkat suku bunga, jadi berapapun tingkat suku bunga
tidak akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah. BI Rate tidak
terlalu dominan dalam memengaruhi Return On Assets (ROA). Namun
inflasi yang tinggi mengakibatkan naiknya BI Rate dan mengakibatkan
bank mengeluarkan biaya operasional yang lebih besar dan memengaruhi
profitabilitas bank. Hal ini dikarenakan calon nasabah akan lebih tertarik
pada bank yang menawarkan suku bunga lebih tinggi.111
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang
ditunjukkan oleh Syahirul Alim (2014) dalam penelitiannya menjelaskan
bahwa BI Rate berpengaruh negatif terhadap Return On Assets (ROA)
Perbankan Syariah di Indonesia. Hal ini berarti meningkatnya suku
bunga BI akan diikuti dengan naiknya suku bunga tabungan
konvensional yang menyebabkan nasabah memindahkan dananya dari
bank syariah ke bank konvensional. Selain itu, naiknya suku bunga bank
111
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konvensional akan memengaruhi kegiatan operasional bank syariah
dalam hal pembiayaan dan penyaluran dana, sehingga pendapatan dan
profit bank syariah akan menurun112
4. Pengaruh Kurs terhadap Profitabilitas (ROA)
Kurs adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara
dengan mata uang negara sing atau perbandingan nilai tukar valuta antar
negara.
Dari hasil penelitian diatas dengan menggunakan program E-Views
8 dapat disimpulkan bahwa Kurs berpengaruh terhadap Profitabilitas
(ROA) Perbankan Syariah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial
pengaruh Kurs terhadap Profitabilitas (ROA) dengan menggunakan EViews 8 diperoleh thitung sebesar 1,4883 dengan p value 0,1426. Karena
nilai p value > 0,1426 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kurs
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel ROA. Dan
hipotesis yang diajukan adalah Kurs berpengaruh positif dan signifikan
terhadap ROA, maka dapat disimpulkan H4 ditolak.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kurs berpengaruh positif
dan tidak signifikan terhadap ROA. Hal ini dikarenakan nilai tukar mata
uang asing menjadi salah satu faktor profitabilitas perbankan karena
dalam kegiatannya, bank memberikan jasa jual beli valuta asing. Adanya
pengaruh nilai tukar mata uang terhadap profitabilitas perbankan
mengidentifikasi apabila nilai tukar mengalami apresiasi atau depresiasi,
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maka akan berdampak pada profitabilitas perbankan. Menguatnya nilai
kurs rupiah terhadap dollar AS akan meningkatkan profitabilitas bank
syariah. Artinya, jika nilai mata uang domestik lebih tinggi daripada nilai
mata uang asing, maka akan menurunkan harga-harga barang impor.
Menurunnya harga akan berpotensi meningkatkan perekonomian pada
sektor riil. Meningkatnya perekonomian pada sektor riil akan mendorong
masyarakat untuk berinvestasi pada sektor tersebut dan berakibat pada
meningkatnya tingkat profitabilitas perbankan.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang
ditunjukkan oleh Amalia Nuril Hidayati (2014) menunjukkan bahwa kurs
mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di
Indonesia. Hal ini menggambarkan apabila mata uang mengalami
apresiasi atau depresiasi maka akan berdampak pada profitabilitas bank
syariah.113 Selain itu penelitian lain ditunjukkan oleh M Fajar Aditya, Irni
Yunita dan Tieka Trikastika (2016) yang menunjukkan bahwa Nilai
Tukar/Kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap Profiabiliitas (ROA)
secara parsial pada sub sektor telekomunikasi.114
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BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil analisis pembahasan yang telah dilakukan,
maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan uji regresi data pada uji hipotesis (Uji t) ditemukan bahwa
secara parsial:
a. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki t hitung -3,4601 dengan
p value 0,0011 Karena nilai p value 0,0011 < 0,05. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia.
b. Variabel Inflasi memiliki t hitung sebesar 4,0210 dengan p value
0,0002. Karena nilai p value 0,0002 < 0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa variabel Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia.
c. Variabel BI Rate memiliki t hitung sebesar sebesar -6,6142 dengan p
value 0,0000. Karena nilai p value 0,0000 < 0,05. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel BI Rate berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah di
Indonesia.
d. Variabel Kurs memiliki t hitung sebesar 1,4883 dengan p value
0,1426. Karena nilai p value 0,1426 > 0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa variabel Kurs berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
111

Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Berdasarkan uji regresi data pada uji hipotesis (Uji F) ditemukan bahwa
secara simultan, hasil uji F diperoleh F-statistic atau Fhitung = 23,235
dengan nilai Prob(F-staistic) atau p value < 0,000 < 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa keempat variabel yaitu Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Bi
Rate dan Kurs berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA)
Perbankan Syariah di Indonesia.
B.

Saran
1. Perbankan Syariah harus bisa mempertahankan atau berupaya lebih baik
lagi jika ingin terus meningkatkan Profitabilitasnya khususnya dengan
memperhatikan faktor internal maupun eksternal yaitu Dana Pihak
Ketiga, Inflasi, Bi Rate dan Kurs agar lebih meningkatkan pertumbuhan
profitabilitas Perbankan Syariah.
2. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel independen
dari penelitian ini dengan variabel lain yang diperkirakan dapat
mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. Dengan
demikian, hasil yang didapat diharapkan lebih akurat.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan
menambah wawasan bagi nasabah atau masyarakat. Sehingga dapat
menjadi landasan dalam pengambilan keputusan berinvestasi.
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LAMPIRAN 1.7
Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate, Kurs dan Profitabilitas Perbankan
Syariah di Indonesia Periode 2013-2017
Tahun
2013

2014

2015

Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober

Ln DPK
11,91
11,92
11,96
11,97
12,01
12,01
12,02
12,04
12,05
12,07
12,08
12,12
12,09
12,09
12,11
12,13
12,16
12,16
12,18
12,19
12,19
12,24
12,25
12,29
12,26
12,26
12,27
12,27
12,28
12,27
12,28
12,28
12,3
12,3

Inflasi
4,57
5,31
5,9
5,57
5,47
5,9
8,61
8,79
8,4
8,32
8,37
8,38
8,22
7,75
7,32
7,25
7,32
6,7
4,53
3,99
4,53
4,83
6,23
8,36
6,96
6,29
6,38
6,79
7,15
7,26
7,26
7,18
6,83
6,25

BI Rate
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
6
6,5
7
7,25
7,25
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,75
7,75
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Ln Kurs
9,18
9,18
9,18
9,18
9,19
9,2
9,22
9,27
9,34
9,34
9,36
9,4
9,41
9,39
9,34
9,34
9,35
9,38
9,37
9,37
9,38
9,4
9,41
9,43
9,44
9,45
9,48
9,47
9,48
9,5
9,5
9,53
9,57
9,53

ROA
2,52
2,29
2,39
2,29
2,07
2,1
2,02
2,01
2,04
1,94
1,96
2
0,08
0,13
1,16
1,09
1,13
1,12
1,05
0,93
0,97
0,92
0,87
0,8
1,41
1,59
1,56
1,51
1,32
1,28
1,32
1,31
1,36
1,37

2016

2017

November
Desember
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

12,3
12,35
12,34
12,35
12,36
12,36
12,38
12,39
12,4
12,41
12,48
12,49
12,51
12,54
12,53
12,55
12,56
12,58
12,6
12,62
12,64
12,64
12,67
12,67
12,68
12,72

4,89
3,35
4,14
4,42
4,45
3,6
3,33
3,45
3,21
2,79
3,07
3,31
3,58
3,02
3,49
3,83
3,61
4,17
4,33
4,37
3,88
3,82
3,72
3,58
3,3
3,61

7,5
7,5
7,25
7
6,75
5,5
5,5
5,25
5,25
5,25
5
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,5
4,25
4,25
4,25
4,25

9,52
9,54
9,54
9,51
9,49
9,49
9,5
9,5
9,48
9,49
9,48
9,47
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,51
9,51
9,51

1,34
1,15
1,55
1,45
1,58
1,34
1,11
1,41
1,4
1,35
1,41
1,41
1,51
1,2
1,84
1,84
1,87
1,82
1,8
1,8
1,74
1,73
1,73
1,6
1,65
1,55

UJI REGRESI LINEAR BERGANDA
Dependent Variable: ROA
Method: Least Squares
Date: 05/04/18 Time: 10:49
Sample: 1 60
Included observations: 58
Variable

Coefficient

C
FDR
LNDPK
INFLASI
BIRATE
LNKURS

-0.576952
0.059052
-0.753862
0.090810
-0.438396
0.844239

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

0.695492
0.666212
0.232552
2.812192
5.469445
23.75343
0.000000

Std. Error

t-Statistic

5.855328 -0.098534
0.018241 3.237301
0.638628 -1.180441
0.028304 3.208389
0.062000 -7.070964
0.845364 0.998668
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.9219
0.0021
0.2432
0.0023
0.0000
0.3226
1.549655
0.402518
0.018295
0.231444
0.101321
0.655347

Estimation Command:
=========================
LS ROA C FDR LNDPK INFLASI BIRATE LNKURS
Estimation Equation:
=========================
ROA = C(1) + C(2)*FDR + C(3)*LNDPK + C(4)*INFLASI + C(5)*BIRATE +
C(6)*LNKURS
Substituted Coefficients:
=========================
ROA = -0.576951565398 + 0.0590517337186*FDR - 0.75386204318*LNDPK +
0.090809655092*INFLASI - 0.438396423253*BIRATE +
0.844238666225*LNKURS

UJI WHITE HETEROKEDASTISITAS
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.745555
24.70227
13.18901

Prob. F(17,40)
Prob. Chi-Square(17)
Prob. Chi-Square(17)

0.0739
0.1016
0.7234

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/04/18 Time: 11:38
Sample: 1 60
Included observations: 58
Collinear test regressors dropped from specification
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
FDR^2
FDR*LNDPK
FDR*INFLASI
FDR*BIRATE
FDR*LNKURS
FDR
LNDPK^2
LNDPK*INFLASI
LNDPK*BIRATE
LNDPK*LNKURS
INFLASI^2
INFLASI*BIRATE
INFLASI*LNKURS
INFLASI
BIRATE^2
BIRATE*LNKURS
BIRATE

-136.8638
-0.003886
-0.068569
2.52E-05
0.009509
-0.132542
2.773982
-0.187480
0.350077
-0.285138
1.155525
-0.000935
0.042390
-0.377301
-1.024840
-0.070288
0.205989
1.375836

55.13587
0.001584
0.059369
0.005550
0.011798
0.113179
1.097165
0.417183
0.216367
0.383219
0.822351
0.006101
0.019222
0.230548
2.034400
0.040623
0.487036
3.391721

-2.482301
-2.453063
-1.154968
0.004536
0.805993
-1.171087
2.528317
-0.449396
1.617980
-0.744060
1.405148
-0.153233
2.205291
-1.636536
-0.503755
-1.730275
0.422944
0.405645

0.0174
0.0186
0.2550
0.9964
0.4250
0.2485
0.0155
0.6556
0.1135
0.4612
0.1677
0.8790
0.0332
0.1096
0.6172
0.0913
0.6746
0.6872

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

0.425901
0.181909
0.050988
0.103993
101.0940
1.745555
0.073937

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

0.048486
0.056373
-2.865310
-2.225862
-2.616232
1.857818

UJI AUTOKORELASI
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.949457
2.131092

Prob. F(2,48)
Prob. Chi-Square(2)

0.3941
0.3445

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/04/18 Time: 11:39
Sample: 2 60
Included observations: 56
Presample and interior missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
D(FDR)
D(LNDPK)
D(INFLASI)
D(BIRATE)
D(LNKURS)
RESID(-1)
RESID(-2)

0.001450
-0.000662
-0.131695
0.000687
-0.020195
-0.063684
-0.180978
0.060919

0.029826
0.011955
1.408227
0.029389
0.105929
1.241320
0.150939
0.147920

0.048602
-0.055396
-0.093518
0.023361
-0.190649
-0.051304
-1.199009
0.411838

0.9614
0.9561
0.9259
0.9815
0.8496
0.9593
0.2364
0.6823

R-squared
0.038055
Adjusted R-squared -0.102228
S.E. of regression
0.155470
Sum squared resid
1.160203
Log likelihood
29.08863
F-statistic
0.271273
Prob(F-statistic)
0.962152

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

6.20E-18
0.148085
-0.753165
-0.463829
-0.640990
1.883572

UJI NORMALITAS
10

Series: Residuals
Sample 1 60
Observations 58

8

6

4

2

0
-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-6.27e-16
-0.030864
0.489865
-0.438201
0.222119
0.134677
2.328479

Jarque-Bera
Probability

1.265106
0.531234

STATISTIK DESKRIPTIF
FDR
Mean
96.90379
Median
98.91500
Maximum
104.8300
Minimum
89.52000
Std. Dev.
4.667318
Skewness
-0.118335
Kurtosis
1.581785
Jarque-Bera 4.996087
Probability 0.082246
Sum
5620.420
Sum S. Dev. 1241.680
Observations
58

LNDPK
12.31019
12.28814
12.72105
11.90989
0.216968
0.099570
2.126718
1.938838
0.379303
713.9913
2.683280
58

INFLASI
5.333103
4.700000
8.790000
2.790000
1.811307
0.405113
1.799396
5.069961
0.079263
309.3200
187.0074
58

BIRATE
6.293103
6.875000
7.750000
4.250000
1.268839
-0.309408
1.398576
7.123104
0.028395
365.0000
91.76724
58

LNKURS
9.427471
9.482630
9.574713
9.178504
0.109843
-1.144587
3.167506
12.73190
0.001719
546.7933
0.687735
58

ROA
1.549655
1.510000
2.520000
0.800000
0.402518
0.315623
2.503034
1.559829
0.458445
89.88000
9.235193
58

