
1 
 

PENGARUH PEMBIAYAAN, PENEMPATAN DANA PADA BI, 

PENEMPATAN DANA PADA BANK LAIN, MODAL DISETOR 

DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP LABA BANK 

UMUM SYARIAH DI INDONESIA  

( PERIODE 2004.1- 2007.12 ) 
 

 

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN 

PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA 

EKONOMI 

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI 

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN 
 

 

 

 

DIAJUKAN OLEH 

MARDHIYYAH FITRIA EKAWATI 

No. Pokok : 040418657 

 

 

KEPADA 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2010 
 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH PEMBIAYAAN, PENEMPATAN DANA... MARDHIYYAH FITRIA EKAWATI



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH PEMBIAYAAN, PENEMPATAN DANA... MARDHIYYAH FITRIA EKAWATI



3 
 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamu’alaykum warahmatullahi wabarakaatuh, 

 Alhamdulillah berkat keridhoan Allah SWT, skripsi dengan judul 

“Pengaruh Pembiayaan, Penempatan dana pada Bank Indonesia, 

Penempatan dana pada Bank  Lain, Dana Pihak Ketiga dan Modal Disetor 

terhadap Laba Bank Syariah di Indonesia. 2004-2007” selesai dikerjakan. 

 Saat penulis merasa lelah dan putus asa, Allah SWT selalu 

menunjukkan kuasa-Nya dengan ayat-ayat dan hikmah-Nya. Pun kedua 

orang tua yang tak pernah lelah memberi dukungan dan do’a. Terima kasih 

Ya Rabb untuk setiap jawaban atas do’a- do’a dan harapan saya saat ini 

dan masa yang akan datang. Begitu banyak pelajaran yang penulis peroleh 

selama penulisan skripsi ini, pendewasaan diri, belajar bersabar, ikhlas 

dalam memaknai setiap episode hidup yang dilewati, bahwa tak semua 

yang kita harapkan sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Mamah-ku tersayang nu ikhlas, geulis, sholehah...Sri Kania atas do’a, 

nasehat, kesabaran yang tak terbatas. Nuhun ya Mah..  

2. Ayah tercinta Sucipto SsT untuk diskusi-diskusi hadits dan terjemahan 

Al-Qur’an nya.. So proud to be your adieya Dad.. Love you as always! 

3. Adik- adik penulis, Gema Taufan Dzikrullah ( Hi Genius, gimana rasanya 

bisa segampang dan semudah itu menciptakan lagu?? Sukses ya de, 

semoga bisa Allah kasih yang terbaik untuk cita-citanya, jadi pelatih 

Marching Band tapi ulama juga yaahhh.. hehehehe) dan Ardhi Fikri 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH PEMBIAYAAN, PENEMPATAN DANA... MARDHIYYAH FITRIA EKAWATI



4 
 

Kariri. ( Mbol, Belajar yang rajin ya sayaaangg.... Jadilah musisi yang 

membanggakan Indonesia!! ) 

4. Tante Hj. Yayu Sri Rahayu dan Om H. Heri Ikhwan Diana atas 

bantuannya selama ini, Makasih ya Bu.. Om.. Semoga Allah membalas 

semua kebaikan dan jasa Ibu dan Om ☺☺☺☺. 

5. Bapak Drs. Ec. H. Suherman Rosyidi, G.Dip. Ec., Dev., M.Com. untuk 

semua bimbingan, arahan, nasehat, doa, diskusi dan kesabaran selama 

penulis kuliah hingga kemudian menjadi dosen pembimbing. 

“Jazakumullah khairan pak, karena SELALU mendengarkan saya, 

semoga Allah SWT membalas semuanya. “   

6. Bapak Drs. Ec. H. Karjadi Mintaroem, MS. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, 

7. Bapak Drs. Ec. Tri Haryanto, MP dan Ibu Dra. Ec. Dyah Wulansari, 

MecDev. selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, 

8. Bapak Achmad Sjafii, SE., ME. selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Ekonomi, yang telah banyak memberikan masukan dan kemudahan 

pada penulisan skripsi ini, 

9. Mbak Nuning dan Mas Dani, yang selalu menyambut penulis dengan 

hangat dan senyuman ☺☺☺☺, 

10. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga khususnya 

dosen Departemen Ilmu Ekonomi dan konsentrasi Ekonomi Islam yang 

telah memberikan ilmu dengan tulus ikhlas dan membantu kelancaran 

studi penulis. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH PEMBIAYAAN, PENEMPATAN DANA... MARDHIYYAH FITRIA EKAWATI



5 
 

11. Sahabat- sahabat penulis, Letty, Dian, Yulia, Vony, Gita, Vuryers Genk.. 

Jujun, Riza Citra, Effendi, Dykung *ndang lulus reekkk..*, Ahmad Naufal, 

teman- teman Sampoerna Foundation dan Ekonomi Islam. 

12. Last but not least, untuk calon suami saya beserta keluarga , whoever 

and whenever you are.. Terima kasih untuk semua doa, support dan 

penantian selama ini ☺☺☺☺, semoga Allah memudahkan langkah kita. 

Amiiinnn... 

13. Semua pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam semua aktivitas 

penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini.  

Semoga penelitian yang dilakukan oleh penulis bermanfaat bagi 

kepustakaan Ilmu Ekonomi Islam, khususnya masalah perbankan syariah. 

Akan tetapi, penulis juga sangat menyadari akan segala keterbatasan yang 

ada. Oleh karena itu, diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut demi 

kesempurnaan permasalahan ini. Terima kasih... 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surabaya, 02 Juli 2010 

 

Mardhiyyah Fitria Ekawati 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH PEMBIAYAAN, PENEMPATAN DANA... MARDHIYYAH FITRIA EKAWATI



6 
 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN 

DAFTAR No: ................... 

ABSTRAK 

SKRIPSI SARJANA EKONOMI 

NAMA    : MARDHIYYAH FITRIA EKAWATI 

NIM    : 040418657 

TAHUN PENYUSUNAN : 2010 

JUDUL :  

PENGARUH PEMBIAYAAN, PENEMPATAN DANA PADA BI, 

PENEMPATAN DANA PADA BANK LAIN, MODAL DISETOR DAN DANA 
PIHAK KETIGA TERHADAP LABA BANK UMUM SYARIAH DI 

INDONESIA ( PERIODE 2004.1- 2007.12 ) 

ISI : 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa bunga. Pertumbuhan 

setiap bank termasuk bank syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat laba 

yang diperoleh. Dalam penelitian ini laba dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain pembiayaan, penempatan dana pada Bank Indonesia, 

penempatan dana pada bank lain, dana pihak ketiga dan modal disetor. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan, 

penempatan dana pada Bank Indonesia (PNBI), penempatan dana pada 

bank lain (PNBL), dana pihak ketiga (DPK), dan modal disetor terhadap 

laba bank umum syariah di Indonesia periode Januari 2004 hingga 

Desember 2007. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, 

analisis ini digunakan untuk mengukur pengaruh dan hubungan antar 

variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan 

metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil yang diperoleh dari pengolahan 

data menunjukkan bahwa pembiayaan, penempatan dana pada Bank 

Indonesia dan modal disetor berpengaruh signifikan terhadap laba. 

Sedangkan DPK dan PNBL dikeluarkan dari model karena menimbulkan 

masalah multikolinieritas. 

Kata Kunci: Laba Bank Umum Syariah, OLS, Pembiayaan, Penempatan dana 

pada Bank Indonesia 
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OF FUND WITH OTHER BANKS , CAPITAL SURPLUS AND INCOME 

FUND THIRD PARTY ON SHARIA BANKS IN INDONESIA (PERIOD 
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CONTENT : 

Islamic bank is a bank that operates without interest. growth of each bank 

including Islamic banks are very influenced by the level of profits.In this 

research, earnings are influenced by several factors, including financing, 

placement of funds in Bank Indonesia, the placement of funds with other 

banks, third party funds, and paid-up capital.This research was conducted to 

determine the effect of financing, placement of funds in Bank Indonesia 

(PNBI), placement of funds with other banks (PNBL), third party funds 

(DPK), and paid up capital of Islamic banks profit in Indonesia from 

January 2004 to December 2007.  This analysis is used to measure the impact 

and the relationship between the independent variables with dependent 

variable using the method of Ordinary Least Square (OLS). Results obtained 

from processing the data shows that the financing, placement of funds in 

Bank Indonesia and the capital paid up significant effect on earnings. While 

third party funds and PNBL removed from the model due to 

multicollinearity problem 

Keywords: Sharia Banks profit, OLS, Financing, Placement of funds in Bank 

of Indonesia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang 

begitu pesat dalam beberapa waktu terakhir ini telah menarik perhatian dari 

banyak pihak, baik yang mengkritik maupun yang memujinya. Bagi Kuran 

(1997), praktek ekonomi Islam yang ada di beberapa negara muslim termasuk 

didalamnya Indonesia tidak lebih dari sekedar bagian politik identitas. 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini sedang 

giat membangun untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yang merupakan 

suatu proses berkelanjutan yang meliputi berbagai bidang yang ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan partisipasi aktif serta peran serta 

masyarakat dan pemerintah. Pelaksanaan pembangunan di segala bidang yang 

berkesinambungan (sustainable development) sangat diperlukan untuk 

mempercepat proses pemulihan perekonomian. 

Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam 

sebuah kerangka besar kebijakan ekonomi. Bank Indonesia sebagai otoritas 

perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu 

pilar penyangga dual system banking dan mendorong pangsa pasar bank-bank 

syariah yang lebih luas sesuai dengan cetak biru perbankan syariah (Bank 

Indonesia, 2002) 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH PEMBIAYAAN, PENEMPATAN DANA... MARDHIYYAH FITRIA EKAWATI



17 
 

 Selama beberapa tahun terakhir perbankan syariah di Indonesia 

memperlihatkan pergerakan kearah yang positif dari tahun ke tahun. Sejak berdirinya 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1998 sebagai pelopor bank syariah di 

Indonesia, Bank Muamalat Indonesia membuktikan bahwa disaat bank-bank 

konvensional terpuruk saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, Bank 

Muamalat Indonesia  merupakan satu-satunya bank yang bertahan. 

Sistem syariah dalam perbankan merupakan fenomena baru di Indonesia. 

Sistem ini terbukti mampu bertahan pada saat terjadi krisis moneter karena dalam 

sistem syariah tidak mengenal bunga yang menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan bank-bank konvensional pada khususnya mengalami kredit macet 

yang pada akhirnya bangkrut dan dilikuidasi. Berbeda dengan bank konvensional, 

bank syariah mengharamkan riba atau bunga dalam berbagai bentuk transaksinya. 

Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Pada sistem ini yang diinvestasikan 

memiliki kemungkinan untung, rugi, atau kembali modal. 

 Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 mengenai perbankan yang kemudian 

diperbaharui dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 dijadikan landasan 

yang kuat untuk memperkenalkan suatu sistem bank tanpa bunga atau bank bagi 

hasil yang kemudian dikenal dengan bank syariah. Sistem inipun dipertegas 

dengan diakuinya dual system banking dalam perbankan nasional yang 

menyebabkan bank konvensional dan bank syariah dapat berjalan beriringan. 

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional 

mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan bank syariah dalam 

aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauuh berbeda dengan perbankan konvensional 

yaitu mengatur arus perputaran modal guna pembangunan. (Lestari, 2009). Hanya 
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saja terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya, yaitu prinsip-prinsip 

dalam transaksi keuangan atau operasional perbankan. Prinsip dasar yang 

melandasi operasional bank syariah adalah kewajiban untuk menerapkan nilai-

nilai dasar ekonomi Islam yaitu prinsip bagi hasil. 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan adanya 

peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat antara lain dengan adanya 

perkembangan jumlah bank syariah. Jika pada periode antara tahun 1992-1998 

hanya terdapat satu bank syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, maka pada 

tahun 2005 bank syariah berkembang menjadi 20 unit, yaitu tiga bank umum 

syariah (BUS), dan 17 unit usaha syariah (UUS). ketiga bank umum syariah 

tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega 

Syariah Indonesia. 

Sedangkan yang termasuk unit usaha syariah diantaranya adalah BRI 

syariah, BNI syariah dan BCA syariah. Tidak hanya itu bank perkreditan rakyat 

(BPR) pun mengembangkan unit usaha syariah. Penambahan jumlah Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah hingga akhir 2004 adalah sejumlah 88 unit. Indikator 

lain dari pertumbuhan bank syariah adalah aset yang dimiliki, dana pihak ketiga, 

dan pembiayaan. 

Dalam Republika pada 15 Februari 2007 dituliskan bahwa peningktana 

kualitas pembiayaan bank syariah akan menjadi faktor penentu bagi kompetitifnya 

realisasi bagi hasil tersebut. Hal ini mendorong peningkatan penghimpunan dana 

pihak ketiga (DPK). 
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Pengumpulan DPK perbankan syariah per Desember 2006 tercatat 37.9% 

menjadi Rp. 28.67 triliun dari periode serupa pada 2005, Rp. 20.789 triliun. Di 

sisi lain, penyaluran pembiayaan per Desember 2006 tercatat meningkat 34.19% 

menjadi Rp. 20.44 triliun dari periode sebelumnya 2005, Rp. 15.23 triliun. 

Penghimpunan DPK yang semakin mengalami peningkatan, mengindikasikan 

semakin besarnya perhatian dan kesadaran masyarakat dari berbagai golongan 

akan keberadaan lembaga keuangan (bank) yang sangat menguntungkan bagi 

mereka atas bagi hasil yang mereka peroleh.  

Adapun peningkatan pembiayaan menunjukkan semakin meningkatnya 

kinerja perbankan syariah karena semakin tinggi tingkat pembiayaan maka 

semakin tinggi pula kepercayaan nasabah terhadapa bank. Antara pihak bank dan 

nasabah (pihak ketiga) akan sama-sama mendapatkan keuntungan atas usaha yang 

dijalankan. Menurut Karim (2006) pembiayaan akan tercatat di sebelah kiri neraca 

perbankan syariah berupa earning assets yang dibagikan pada nasabah pihak 

ketiga.  

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

hubungan dan pengaruh yang diberikan oleh  pembiayaan, penempatan pada Bank 

Indonesia, penempatan pada bank lain, modal disetor (MDS) dan dana pihak 

ketiga (DPK) terhadap laba perbankan syariah dalam periode waktu 2004– 2007. 

Dalam penelitian ini penulis memilih tiga bank syariah yang ada di Indonesia 

sebagai objek penelitian, yaitu Bank Muammalat Indonesia (BMI), Bank Syariah 

Mandiri (BSM), dan Bank Mega Syariah Indonesia (BSMI).  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH PEMBIAYAAN, PENEMPATAN DANA... MARDHIYYAH FITRIA EKAWATI



20 
 

Penulis memilih ketiga bank syariah tersebut dengan alasan sebagai 

berikut, Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama yang berdiri di 

Indonesia, yang kemudian menjadi tonggak berdirinya bank syariah lain di 

Indonesia/, sedangkan Bank Syariah Mandiri adalah bank syariah yang berdiri 

setelah Bank Muamalat Indonesia yang kemudian menjadi bank yang besar dan 

berkembang pesat serta telah memiliki banyak nasabah sedangkan Bank Mega 

Syariah Indonesia merupakan bank syariah yang terhitung baru berdiri. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah variabel bebas Pembiayaan, penempatan pada Bank Indonesia, 

penempatan pada bank lain, modal disetor dan Dana Pihak Ketiga, baik 

secara parsial dan bersama-sama berpengaruh terhadap laba bank umum 

syariah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas pembiayaan, penempatan 

pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, modal disetor dan 

Dana Pihak Ketiga, baik secara parsial dan bersama-sama berpengaruh 

terhadap laba bank umum syariah di Indonesia. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Ilmiah 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau 

kerangka berfikir bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi 

semua pihak yang berkepentingan terhadap isi penulisan ini, serta dapat 

menjadi bahan analisa untuk penelitian dan laporan yang lebih lengkap 

bagi penelitian lain. 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

 Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan. Secara 

garis besar kerangka pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut: 

 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

 Pada bab pendahuluan ini akan dijelakan mengenai latar belakang dari 

permasalahan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan. 
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BAB 2 : TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

 Bab ini berisi tinjauan pustaka atau teori yang berhubungan dengan latar 

belakang dan rumusan masalah yang diteliti, penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

BAB 3: METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini. Bagian ini menjelaskan pendekatam 

penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, prosedur yang ditempuh serta 

teknis analisis. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisi analisis hasil penelitian yang terdiri dari gambaran 

umum dari obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, hasil analisis, dan 

pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan pembahasan dari 

hasil pembahasan penelitian bab-bab sebelumnya dan juga tedapat saran yang 

berhubungan dengan simpulan hasil penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1 Perbankan Syariah 

Pengertian bank umum dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 

mengenai Perbankan Syariah adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak”. Dalam definisi tersebut ditekankan fungsi bank 

sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki surplus 

dana dengan pihak yang membutuhkan dana, Secara spesifik bank berfungsi 

sebagai (Susilo, Sri, dkk, 2006:6) : 

1. Agent of trust. Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau 

kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran 

dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila 

dilandasi dengan unsur kepercayaan. 

2. Agent of development, yakni bank berperan dalam memperlancar 

kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Sektor dalam 

perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil tidak 

dapat dipisahkan. Sektor riil dapat bekerja dengan baik apabila sektor 

moneter bekerja dengan baik. Kegiatan bank sebagai financial 

intermediary sangat diperlakukan untuk memperlancar kegiatan sektor 
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riil, sehingga memungkinkan masyarakat melakukan investasi, 

distribusi dan konsumsi. 

3. Agent of service. Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan 

penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa 

perbankan yang lain kepada masyarakat, antara lain jasa pengiriman 

uang, jasa penitipan barang, jasa pemberian jaminan bank dan 

penyelesaian tagihan. 

Dilihat dari dasar imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan 

maupun pinjaman, bank kemudian dapat dibedakan menjadi (Sri, Susilo, dkk, 

2000: 110) : 

1. Bank Konvensional, yakni bank yang dalam aktivitasnya baik 

penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, 

memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah 

imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode waktu 

tertentu. Biasanya persentase ditetapkan pertahun. 

2. Bank syariah/ bank Islam, yakni bank yang dalam aktivitasnya baik 

penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya 

memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu 

jual beli dan bagi hasil. 

 Pengakuan mengenai adanya prinsip syariah yang dilaksanakan dalam 

operasional bank di Indonesia telah dinyatakan dalam Undang-Undang No. 10 

tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang 
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Perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengertian bank 

umum adalah “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan 

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu 

lintas pembayaran”.  

 Untuk pengertian bank syariah sendiri, terdapat berbagai definisi. Menurut 

Undang-Undang No.10 tahun 1998 bank syariah adalah “bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah” sedangkan bank umum 

syariah adalah “Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran” dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah “Bank yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.  

Menurut Perwaatmadja dan Antonio (1992:1), bank syariah atau yang 

dikenal dengan bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermualamat secara 

Islami. Dalam tata cara bermuammalat tersebut dijauhi praktek-praktek yang 

dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba. 

 Definisi lain mengenai bank Islam, masih menurut Perwataatmadja dan 

Antonio (1992:2), adalah bank yang tata cara operasinya mengacu kepada 

perintah dan larangan dalam Al-Qur’an dan Hadits. Berdasarkan perintah dan 

larangan tersebut maka yang dijauhi adalah praktek-praktek usaha yang di zaman 

Rasulullah SAW dilarang atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya 

dan tidak dilarang oleh beliau. Menurut Khan (1995:117) dalam Harianto 

(2005:11) perbankan Islam adalah perbankan tanpa riba. Definisi ini cukup 
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singkat namun menunjukkan suatu perbedaan mendasar antara bank Islam dengan 

bank konvensional. Menurut Muhammad (2002:13) bank Islam ialah bank yang 

beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, tetapi operasional dan produknya 

dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits. Dengan kata lain bank 

Islam atau yang dikenal dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan 

prinsip Islam.  

 Sedangkan menurut Syahdeni (1991:1), bank berdasarkan prinsip syariah 

atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, berfungsi 

sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu mengerahkan dana 

dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk fasilitas 

pembiayaan. Perbedaannya adalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan 

usahanya tidak berdasarkan bunga (interest free) namun berdasarkan pembagian 

keuntungan dan kerugian (profit and loss principle). 

 Untuk memahami lebih lanjut mengenai bank syariah perlu diketahui 

perbedaan bank syariah dan konvensional yang ditunjukkan oleh Tabel 2.1. Dari 

beberapa definisi di atas mengenai bank syariah, dapat disimpulkan bahwa bank 

syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga 

intermediasi, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam 

bentuk pembiayaan, dengan tata cara operasi yang mengacu kepada syariah Islam. 

Termasuk di dalamnya adalah menjauhi praktek yang dilarang dalam 

bermuamalat seperti riba, gharar, dan maysir. 
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TABEL 2.1 

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

 

No Perbedaan Bank Syariah Bank Konvensional 

1 Batasan Investasi Melakukan Investasi 

yang halal-halal saja. 
Investasi yang halal dan 

haram 

2 Perhitungan hasil usaha Berdasarkan prinsip bagi 

hasil, jual beli atau sewa 
Memakai perangkat bunga 

3 Tujuan usaha Profit dan falah oriented 

(mencari kemakmuran di 

dunia dan kebahagiaan di 

akhirat) 

Profit oriented 

4 Bentuk hubungan usaha Hubungan dengan 

nasabah dalam bentuk 

kemitraan 

Hubungan dengan nasabah 

dalam bentuk hubungan 

debitur dan kreditur 

5 Dewan Pengawas 

Operasional 
Penghimpunan dan 

penyaluran dana harus 

sesuai dengan fatwa 

Dewan Pengawas 

Syariah 

Tidak ada dewan sejenis 

Sumber: Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, hal.34 

 

Pengertian mu’ammalat sendiri ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur 

hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara 

perorangan dengan masyarakat (Sumitro, 2002:5). Mu’ammalat ini ialah kegiatan 

yang mencakup kegiatan jual beli (bai’), piutang (qardh), gadai (rahn), 

memindahkan utang (hawalah), bagi untung dalam perdagangan (qiradh), 

jaminan (dhomanah), persekutuan (syirkah), persewaan dan perburuhan (ijarah). 

 Selain definisi, hal lain yang terkait dalam pembahasan mengenai 

perbankan syariah adalah tujuan pembentukan bank syariah dalam perekonomian. 

Menurut Metwally (1995:141) secara umum tujuan utama bank Islam adalah 

mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan 
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melakukan semua kegiatan perbankan, finansial, komersial dan investasi sesuai 

dengan prinsip-prinsip Islam.  

 Bank syariah berupaya mendorong nasabah untuk mengelola harta 

nasabah berupa simpanan sesuai dengan ajaran Islam. Bank syariah menempatkan 

nasabah maupun pengelola bank pada posisi yang sangat penting, serta 

menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara 

nasabah dengan bank. Operasi bank syariah ditandai dengan adanya kesamaan 

ikatan emosional yang kuat didasarkan dengan prinsip keadilan, prinsip 

kesederajatan, dan prinsip ketentraman. Dengan demikian, penekanan dalam 

tujuan pendirian bank syariah adalah penyediaan suatu sistem perbankan yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam semua operasinya. 

Menurut Sudarsono (2003:40)  beberapa tujuan bank syariah adalah, 

Pertama, mengarahkan kegiatan ekonomi ummat untuk bermu’amalat secara 
Islam, khususnya mu’amalat yang berhubungan dengan perbankan, agar 

terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha, atau perdagangan 
lain yang mengandung unsur tipuan (gharar). Seperti yang telah diketahui, 

jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga menimbulkan 
dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. Kedua, untuk 

menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan 
pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang 

amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. 

Ketiga, untuk meningkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan membuka 

peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan 

kepada kegiatan usaha yang produktif agar tercipta kemandirian usaha. 

Keempat, untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya 

merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. 

Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa 

pembinaan nasabah dengan cara lebih menonjolkan sifat kebersamaan dari 

siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, 

pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program 

pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama. 

Kelima, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan  moneter. Dengan aktivitasnya 

bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang 
diakibatkan oleh inflasi, menghindari persaingan tidak sehat antara lembaga 
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keuangan. Keenam, untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam 

terhadap bank non syariah.  

 

Sebagaimana telah diketahui, prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam 

akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam. Hal yang paling menonjol adalah 

tidak dikenalnya konsep bunga. Islam tidak mengenal peminjaman uang 

melainkan kemitraan/kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Dengan kata lain 

peminjaman uang hanya boleh dilakukan untuk tujuan sosial tanpa adanya 

imbalan apapun. Dari prinsip dasar tersebut, lahirlah istilah bunga dan bagi hasil. 

Perbedaan bunga dan bagi hasil dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini. 

TABEL. 2.2 

Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil 

 

Hal Sistem Bunga Sistem Bagi Hasil 

Penentuan besarnya hasil Sebelumnya Sesudah berusaha, sesudah 

ada untungnya 

Yang ditentukan sebelumnya Bunga, besarnya nilai rupiah Menyepakati proporsi 

pembagian untung untuk 

masing-masing pihak, 

misalnya 50:50, 40:60, 

35:65, dst. 

Jika terjadi kerugian Ditanggung nasabah saja Ditanggung kedua belah 

pihak, nasabah dan lembaga 
Dihitung dari mana Dari dana yang dipinjamkan, 

fixed, tetap 

Dari untung yang bakal 

diperoleh, besarnya tidak 

tentu 
Titik perhatian proyek/usaha Besarnya bunga yang harus 

dibayar nasabah/pasti 

diterima bank 

Keberhasilan proyek/usaha 

jadi perhatian bersama 

nasabah dan lembaga 

Besarnya berapa Pasti:% kali jumlah pinjaman 

yang telah diketahui 

Proporsi % kali jumlah 

untung yang belum 

diketahui= belum diketahui 

Status hokum Berlawanan dengan QS 

Luqman:34 

Melaksanakan QS Luqman: 

34 

Sumber: Muhammad, Bank Syariah  Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang dan 

Ancaman, 2002, hal.58 
 

Banyak hal yang mendasar yang membedakan sistem bunga dan sistem 

bagi hasil, baik dari segi besarnya hasil usaha, apa yang ditentukan sebelumnya, 
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siapa yang menanggung kerugian, perhitungan keuntungan, titik perhatian usaha, 

besarnya pembagian keuntungan maupun status hukumnya. 

Dalam menentukan besarnya hasil usaha pada sistem bunga telah 

ditentukan sebelumnya, sedangkan pada sistem bagi hasil ditentukan sesudahnya, 

yaitu setelah berusaha dan ada keuntungan yang diperoleh. Seperti yang telah 

diketahui hasil investasi di masa yang akan datang akan dipengaruhi banyak 

faktor, baik faktor yang dapat diprediksi maupun tidak. Faktor yang dapat 

diprediksi atau dihitung sebelumnya adalah berapa banyaknya modal, nisbah yang 

disepakati, berapa kali modal diputar. Sementara faktor yang efeknya tidak dapat 

dihitung secara pasti adalah perolehan usaha (return). 

Dalam sistem bunga jika di kemudian hari terjadi kerugian maka yang 

akan menanggungnya adalah pihak nasabah saja. Sedangkan pada sistem bagi 

hasil kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak baik bank maupun 

nasabah, hal ini sesuai dengan prinsip bank syariah yaitu menjalin kemitraan 

dengan nasabah. 

 Balas jasa dalam sistem bunga diambil dari dana yang dipinjamkan dan 

bersifat fixed atau tetap, sedangkan dalam sistem bagi hasil keuntungan diambil 

setelah memperoleh untung yang besarnya tidak ditentukan di awal, karena, pada 

hakikatnya, yang mengetahui tentang untung dan rugi suatu usaha yang dibiayai 

bank hanyalah Allah SWT semata. 

Selain itu, pada sistem bunga, besar bunga bersifat pasti diterima oleh 

nasabah. Dalam hal ini nasabah menjadi satu-satunya yang memperhatikan 
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keberhasilan usaha. Berbeda dengan sistem bagi hasil, dimana keberhasilan usaha 

menjadi perhatian nasabah dan bank.  

 Status hukum sistem bunga yang bersifat pasti tersebut bertentangan 

dengan QS Luqman ayat 34, yang artinya “...dan tidak ada seorang pun yang 

dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakannya besok. Dan tidak 

seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya 

Allah MahaMengetahui lagi MahaMengenal.” 

Dalam sistem bagi hasil penggunaan persentase dalam hal kewajiban 

untuk pembayaran selalu dihindari karena persentase bersifat melekat pada sisa 

hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. 

Persoalan bunga bank yang pada akhirnya disebut riba telah menjadi 

bahan perdebatan dikalangan pemikir dan fiqh Islam. Sepertinya kondisi ini tidak 

akan berhenti sampai di sini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke 

masa. Larangan riba sendiri dalam Al-Quran tidak diturunkan secara langsung 

tetapi secara bertahap. 

Tahap pertama tercermin dalam surat Ar-Ruum ayat 39 yang artinya,  

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

harta manusia, maka riba itu tidak bertambah 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 

melipatgandakan (pahalanya). 

 

Tafsir dari ayat ini, menurut terjemahan Al-Qur’an yang diterbitkan 

Departemen Agama, menunjukkan bahwa meninggalkan riba masih merupakan 

indikasi, bukan keharusan. Namun kandungan ayat ini tetap menolak bahwa riba 
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seolah-olah mampu menolong mereka yang membutuhkan merupakan perbuatan 

yang diridhai Allah SWT. 

Tahap kedua tentang pelarangan riba terdapat dalam surat Annisa’ ayat 

161 yang artinya “Dan disebabkan mereka makan riba, padahal sesungguhnya 

mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang 

dengan jalan bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara 

mereka itu siksa yang pedih.”  

 Ayat ini diturunkan dalam periode Madinah sedangkan tafsir ayat tersebut 

adalah agama Islam telah menekankan pelarangan terhadap riba  dan hal tersebut 

disebutkan dua kali dalam ayat tersebut. Tuhan memberikan perumpamaan 

melakukan riba sama dengan memakan harta orang dengan cara yang bathil dan 

agama Islam mengancam para pelaku riba dan orang-orang kafir dengan siksa 

yang pedih. 

Tahap selanjutnya mengenai larangan riba, Allah SWT turunkan dalam 

Surat Al Imran Ayat 130 yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu 

kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”  

Ayat ini merupakan peraturan pertama yang melarang kaum muslimin dan 

orang-orang yang beriman untuk melakukan riba, serta menjelaskan sifat umum 

dari riba yaitu melipat gandakan. 
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Tahap terakhir mengenai larangan riba Tuhan turunkan berturut-turut 

dalam Surat Al Baqarah ayat 275 dan 278 yang artinya, 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), ‘sesungguhnya jual beli sama dengan riba.’ Orang-orang yang 
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum 
datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal 

didalamnya. 

 

 

 Lebih lanjut pembahasan mengenai pelarangan riba diteruskan dalam ayat 

279 yang artinya, 

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa 

riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika 

kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa 

Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 

pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan 
tidak (pula) dianiaya” 

 
Ketiga ayat diatas mengharamkan semua jenis tambahan dari pinjaman 

apapun bentuknya. Selain itu, ayat-ayat tersebut secara tegas memberikan 

penjelasan bahwa jual beli tidak sama dengan riba. Oleh karena itu jual beli 

diperbolehkan, bagi yang telah melakukan riba diharuskan meninggalkan riba dan 

meninggalkan sisa riba yang belum ditagih. 

Perdebatan panjang mengenai riba dikalangan ahli fiqih belum 

menemukan titik temu. Sebab masing-masing memiliki alasan yang kuat. Dalam 

perkembangannya dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa semakin banyak 

ulama yang berpendapat bahwa bunga bank bersifat haram. Di Indonesia titik 
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puncaknya tercapai pada tahun 2003 ketika MUI (Majelis Ulama Indonesia) 

mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga bank.  

Muhammad (2002) menarik kesimpulan mengenai perdebatan riba sebagai 

berikut. 
 

Riba pada akhirnya akan mengakibatkan seseorang menjadi rakus, bakhil, 
terlampau cermat dan mementingkan diri sendiri. Melahirkan perasaan benci, 

marah, bermusuhan dan kedengkian dalam diri orang-orang yang terpaksa 
membayar riba. Oleh karena itu, Allah SWT sangat membenci dan melarang 

riba namun sebaliknya menghalalkan sedekah.  

 

Menurut Sudarsono (2007:15) dan Antonio (2001:41) secara garis besar 

riba dibagi menjadi dua yaitu riba utang-piutang dan riba jual-beli. 

a. Riba utang piutang merupakan riba yang terjadi karena adanya utang-

piutang antara satu pihak dengan pihak yang lain. Riba jenis ini dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

1) Riba qard, yaitu tingkat kelebihan dari pokok hutang tertentu yang 

disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh). 

2) Riba jahiliyyah, yaitu tingkat kelebihan dari pokok hutang karena 

peminjam tidak dapat membayar utang tepat pada waktunya. Riba 

ini dapat dikatakan riba fadhal karena kesamaan objek yang 

dipertukarkan. Namun apabila dilihat dari segi penundaan waktu 

pembayaran atau penyerahan, maka tergolong riba nasi’ah. 

b. Riba jual beli merupakan riba yang terjadi karena adanya jual-beli. 

Riba jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu: 
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1) Riba Fadhal atau riba buyuu’: yaitu tingkat kelebihan dari pokok 

hutang yang timbul akibta pertukaran barang sejenis yang tidak 

memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama 

waktu penyerahannya. Pertukaran dalam hal ini akan mengandung 

ketidakjelasan (gharar) bagi kedua belah pihak atas nilai barang-

barang yang dipertukarkan sehingga akan menimbulkan tindakan 

dzalim antar pihak terkait. 

2) Riba Nasi’ah atau riba duyun, yaitu tingkat kelebihan dari pokok 

hutang yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi 

kriteria untuk muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul 

bersama biaya. Maksudnya adalah penangguhan penyerahan atau 

penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis 

barang ribawi lainnya. 

2.1.1.2. Prinsip Perbankan Syariah 

 Bank syariah menganut prinsip sebagai berikut: 

1. Prinsip Keadilan. 

Prinsip ini terlihat dari imbalan bagi hasil dan pengambilan margin 

keuntungan yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yaitu 

nasabah (mitra usaha) dan bank. 

2. Prinsip Kesederajatan. 

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna 

dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal tersebut 
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tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang 

di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank. 

3. Prinsip Ketentraman. 

Produk-produk yang dihasilkan bank syariah telah sesuai dengan prinsip 

dan kaidah muamalah Islam (halal) antara lain, tidak ada unsur riba dan 

menerapkan zakat harta. Dengan demikian nasabah merasakan 

ketentraman lahir maupun bathin 

Ketiga prinsip tersebut tidak terdapat pada bank konvensional. Prinsip 

keadilan dalam bank konvensional dirasa tidak ada karena bank konvensional 

telah membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya 

(angsuran) secara tetap dan penentuannya ditentukan oleh pihak bank tanpa 

melihat kemampuan ekonomi nasabah. 

Begitu pula dengan prinsip kesederajatan, yang tidak tecermin dalam 

produk bank konvensional. Pada bank konvensional, bank dan nasabah hanya 

sebatas kreditor dan debitor, sehingga pada akhirnya tidak terjalin hubungan 

emosional yang kuat di antara keduanya. 

Prinsip ketentraman juga tidak tecermin dalam produk bank konvensional 

dimana penggunaan sistem bunga yang termasuk riba dan diharamkan dalam 

syariah. Selain itu sistem bunga yang ada dalam bank konvensional menyebabkan 

bank konvensional menjadi rentan terhadap gejolak moneter baik di dalam negeri 

maupun luar negeri.  
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2.1.1.3. Prinsip- Prinsip Operasional Perbankan Syariah  

Bagi hasil, pada akhirnya telah menjadi karakteristik sistem keuangan 

Islam dalam mengatur sistem keuangan. Yang dimaksud adalah bagi hasil/ profit 

sharing dalam perbankan syariah baik pada produk mudharabah maupun 

musyarakah. Praktik mudharabah menempatkan nasabah sebagai mitra bank 

syariah, yakni antara penyedia dana (surplus units/ shahibul maal) dan pengelola 

dana (defisit units/ mudharib). Kemitraan ini akan berpengaruh terhadap tingkat 

perolehan bagi hasil. Artinya bagi hasil yang didapatkan bank syariah sebagai laba 

bank syariah, tidak hanya berpengaruh terhadap tingkat perolehan bagi hasil untuk 

pemegang saham .pengelola dana (mudharib) tetapi juga berpengaruh terhadap 

bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana (shahibul maal). 

Bagi hasil yang diperoleh bank syariah berasal dari keuntungan yang 

dibagikan antar pihak shahibul maal dengan mudharib atas usaha yang dijalankan 

mudharib. Persentase pembagian bagi hasil berdasarkan pada akad antara 

keduanya. Jika usaha yang dijalankan mudharib mengalami kerugian, maka antara 

keduanya pun telah berakad untuk membagi kerugian tersebut. 

Praktek tersebut tidak berbeda jauh dengan praktik musyarakah dalam 

perbankan syariah. Musyarakah atau syirkah merupakan akad kerjasama antara 

dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberi 

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung 

bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing. Jadi peran bank syariah di 

sini dapat diartikan sebagai pengelola modal (mudharib) guna menjalankan usaha. 

Terkait dengan bank syariah akan menunjuk pihak ketiga untuk menjalankan 
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usahanya atau tidak, hal itu adalah kewenangan pihak bank dalam hal ini sebagai 

shahibul maal. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran bank syariah dapat menjadi 

shahibul maal dan mudharib.  

Bank sebagai mudharib dapat diartikan sebagai berikut. Ketika pihak yang 

mengalami kelebihan dana (surplus units) menyimpan dananya si bank maka bank 

mempunyai peran sebagai mudharib. Begitu juga pada saat bank akan mengelola 

dana tersebut tetapi pengelolaan itu diberikan pada pihak yang memerlukan dana 

(defisit units). Dalam hal ini bank berperan sebagai shahibul maal. Untuk 

keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini. 

Gambar 2.1 

Skema Penyaluran dan Penghimpunan Dana 

 

 

 Jual Barang 

 Bayar Cicilan 

 Investasi Jual Barang 

 Bayar Cicilan 

 Bagi Hasil  Kerjasama 

 

                                                              Bagi Hasil 

 

Karim, 2006:109, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada. 

 
 

Pemilik 
Modal 

(investor) 

Bank 

(Pelaksana 

Usaha) 

 

Mitra 
Usaha 

 

Mitra 

Usaha 

 

Mitra 

Usaha 
 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH PEMBIAYAAN, PENEMPATAN DANA... MARDHIYYAH FITRIA EKAWATI



39 
 

Berdasarkan gambar tersebut kedudukan bank syariah sangat jelas yaitu di 

satu sisi sebagai shahibul maal dan di sisi yang lain sebagai mudharib. Dana yang 

didapatkan pengguna dana (deficit units) berasal dari dana pihak ketiga (DPK). 

Dana tersebut dijadikan sebagai sumber dana bank syariah dan diklasifikasikan ke 

dalam berbagai bentuk sumber modal, yakni titipan (wadiah), investasi 

(mudharabah muthlaqah), dan investasi khusus (mudharabah muqayyadah on 

balance sheet dan mudharabah muqayyadah off balance sheet). 

Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik 

individu maupun badan usaha, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja 

saat pemilik menghendaki. Mudharabah muthlaqah adalah penyimpanan dana 

oleh shahibul maal (pihak yang mengalami kelebihan dana) kepada mudharib 

(bank) untuk mengelola dananya. Dalam hubungan ini shahibul maal tidak 

menetukan jenis usaha kepada mudharib. Mudharabah muqayyadah on balance 

sheet adalah mudharabah yang syarat-syaratnya ditentukan oleh shahibul maal 

dan harus di patuhi bank, termasuk penentuan jenis usaha yang akan di jalankan. 

Menurut Karim (2006:212) usaha yang disyaratkan tersebut dapat berupa 

pertanian, manufaktur, dan jasa. Selain pembatasan jenis usaha, shahibul maal 

juga mensyaratkan jenis akad yang digunakan, misalnya berupa pembayaran 

cicilan maupun sewa.  

Mudharabah Muqayyadah off balance sheet adalah mudharabah yang 

hanya melibatkan bank sebagai perantara saja. Dalam hal ini bank bertindak 

sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana 
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usaha disertai dengan penetapan syarat-syarat yang harus dipenuhi pelaksana 

usaha dan penentuan jenis usahanya. 

Secara sederhana, sumber dana bank syariah dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Gambar 2.2 

Skema Sumber Dana Bank Syariah 

 

  
 

 

 

 

Sumber: Sudarsono, 2007, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan 

Ilustrasi. Yogyakarta: EKONISIA 
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Hal ini senada dengan yang dinyatakan oleh Sudarsono (2007:61): 

Gambar 2.3 

Skema Penyaluran Dana (Financing) pada Nasabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, secara garis besar dapat disampaikan 

bahwa produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yaitu prinsip 

jual-beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, dan prinsip pelengkap. Produk yang 

termasuk dalam prinsip jual-beli adalah : murabahah, salam, dan istishna. Di lain 

pihak produk yang berprinsip bagi hasil adalah transaksi musyarakah dan 

mudharabah. Selanjutnya yang termasuk produk yang menggunakan prinsip akad 

pelengkap adalah hiwalah, rahn, qardh, wakalah, dan kafalah. Sedangkan produk 

yang menggunakan prinsip sewa adalah ijarah. dan ijarah muntahiya bi tamlik 

(IMBT). 

Murabahah merupakan jual-beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Salam merupakan pembelian barang yang 

diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Istishna 

adalah kontrak penjualan antar pembeli dan pembuat barang yang pembayarannya 

 

 

 

Masyarakat 

 

 

Bank 

Syariah 

Jual-Beli 

Sewa 

Bagi hasil 

Akad Pelengkap 

Sumber: Sudarsono, 2007 Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan 

Ilustrasi. Yogyakarta: EKONISIA 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH PEMBIAYAAN, PENEMPATAN DANA... MARDHIYYAH FITRIA EKAWATI



42 
 

dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Perbedaan yang 

mendasar dari murabahah dengan istishna adalah pada produk isthisna barang 

yang dibeli adalah barang yang dipesan terlebih dahulu, sedangkan pada produk 

murabahah, barang yang dibeli sudah tersedia tanpa perlu dipesan terlebih dahulu. 

Produk pembiayaan dengan prinsip sewa dilakukan melalui produk bank 

syariah yang berupa ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik . Ijarah merupakan 

akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, 

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 

Produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ditunjukan untuk 

kerjasama mendapatkan barang dan jasa. Menurut Antonio (2001:90) produk 

perbankan yang termasuk dalam kelompok ini adalah musyarakah dan 

mudharabah. 

Menurut Nabhani (1996:79),  

 Musyarakah atau syirkah merupakan akad kerjasama antar dua pihak atau 
lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberi kontribusi 

dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung 
bersama sesuai dengan kesepakatan. Mudharabah merupakan akad kerjasama 

antara dua orang dalam perdagangan dan meleburnya tenaga (badan) di satu 
pihak dan harta di pihak lain  

 

Sudarsono (2007:67) menyatakan bahwa “Mudharabah juga dapat 

dikatakan sebagai akad kerjasama usaha antar dua pihak, yakni pihak pertama 

sebagai penyedia seluruh modal (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai 

pengelola (mudharib)”. 

Pembiayaan dengan prinsip pelengkap ditujukan untuk memperlancar 

pembiayaan, dan hal tersebut dilakukan dengan menggunakan akad hiwalah, 

rahn, qiradh, wakalah, dan kafalah. Hiwalah merupakan pemindahan hutang dari 
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tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban 

membayar hutang. Rahn merupakan penahanan salah satu harta peminjam sebagai 

jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Qardh adalah pemberian harta kepada 

orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain 

meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Wakalah adalah menyerahkan, 

pendelegasian, atau pemberian mandat kepada pihak ketiga untuk memenuhi 

kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah merupakan pengalihan 

tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada pihak ketiga guna memenuhi 

kewajiban pihak kedua (pihak yang ditanggung) disertai adanya imbalan. Dalam 

penelitian kali ini, pembiayaan yang dianalisis adalah musyarakah, mudharabah, 

murabahah, istishna, qardh, dan ijarah. 

 

2.1.2 Variabel - Variabel Penelitian 

2.1.2.1 Laba 

 Tujuan tiap perusahaan adalah memaksimalkan laba (Mankiw, 2003). 

Seperti halnya sebuah usaha, baik bank konvensional maupun bank syariah, dalam 

menjalankan kegiatannya selalu berorientasi pada laba (profit). Laba merupakan 

pencerminan adanya pertumbuhan harta yang akan digunakan sebagai 

pengembangan usaha bank syariah. Banyak ahli yang mendefinisikan laba, di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

 Samuelson dan Nordhaus (2004:567), membagi laba dalam dua 

pengertian. Pertama, dalam akuntansi laba diartikan sebagai penjualan dikurangi 

biaya-biaya penjualan. Kedua, dalam teori ekonomi, laba diartikan sebagai selisih 
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antara hasil penjualan dengan biaya oportunitas penuh yang terkait dalam 

produksi barang yang bersangkutan. Laba juga diartikan sebagai suatu kelebihan 

penerimaan (revenue) atas biaya (cost) (Rosyidi, 2000:383). 

 Rahmawan (2005:103) menyatakan bahwa, 

Laba dibagi menjadi dua yaitu laba bersih (net income) dan laba kotor (gross 

profit). Laba bersih (net income) didefinisikan sebagai kelebihan pendapatan 
atas seluruh beban yang bersangkutan untuk suatu periode tertentu, 

sedangkan laba kotor (gross profit) didefinisikan sebagain kelebihan revenue 

(pendapatan) atas cost of goods sold (harga pokok penjualan). Laba kotor atas 

penjualan individual sama dengan harga jual dikurangi biaya penjualan tetapi 

sebelumnya dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi.  

 

 Laba bank terutama diperoleh dari selisih antara dana yang diterima dan 

biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu untuk mendapatkan hasil 

yang optimal (Madura, 2001:200). Laba yang dimaksud tersebut adalah laba 

akuntansi, dan laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba akuntansi.

 Dalam sistem ekonomi Islam tidak dikenal adanya bunga, melainkan 

sistem ekonomi yang berdasarkan pada sistem bagi hasil/ profit sharing dan laba. 

Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan konsep laba, laba dijadikan sebagai 

motif atau dasar dalam melaksanakan transaksi secara Islami.  

 

2.1.2.2 Dana Pihak Ketiga (DPK) 

 Dalam sebuah proses pembangunan, dana merupakan urat nadi untuk 

menggerakkan suatu usaha guna mendorong kegiatan perekonomian. Dana dapat 

diperoleh antara lain dari masyarakat sebagaimana fungsi bank sebagai lembaga 

intermediasi antara pihak yang mengalami kelebihan dana (surplus units) dengan 

pihak yang mengalami kekurangan dana (defisit units). Menurut Siamat dalam 
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Dendawijaya (2001:53), dana bank adalah “....uang tunai yang dimiliki bank 

maupun aktiva lancar yang dikuasai oleh bank dan setiap waktu dapat 

diuangkan....”. Maka dana bank adalah alat operasional suatu bank untuk 

menjalankan usaha atau aktivitas sebagai sumber pendapatan. 

 Menurut Sinungan dalam Dendawijaya (2001:53), terdapat tiga sumber 

dana perbankan yang digunakan sebagai alat operasional suatu bank, yaitu 

bersumber dari : 

1. Dana pihak kesatu, yaitu dana dari pemilik modal sendiri dan 

pemegang saham. 

2. Dana pihak kedua, yaitu dana pinjaman dari luar. 

3. Dana pihak ketiga, yaitu dana berupa simpanan dari pihak masyarakat 

yang dapat berupa giro (demand deposit), deposito (time deposit), dan 

tabungan (savings). Dana ini disebut DPK. Pada penelitian ini Dana 

Pihak Ketiga merupakan penjumlahan dari giro mudharabah, deposito 

mudharabah dan tabungan mudharabah. 

 Menurut Dendawijaya (2001:56) “...dana yang dihimpun dari masyarakat 

merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan, karena mencapai 80% 

hingga 90% dari dana yang dikelola oleh bank.” Sumber dana dari masyarakat itu 

berupa: simpanan giro (demand deposit), simpanan deposito (time deposit), dan 

tabungan (saving). 
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2.1.2.2.1 Simpanan Giro 

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tanggal 10 

November tahun 1998 dalam Kasmir (2001:50), simpanan giro adalah 

“...simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan 

cek, bilyet giro, surat perintah, pembayaran lainnya, atau dengan cara 

pemindahbukuan”.  

Senada dengan itu, Dendawijaya (2001:56) menyatakan bahwa giro 

adalah “...simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran 

atau dengan cara pemindahbukuan”.  

Dalam perbankan syariah juga terdapat giro, yaitu giro yang dijalankan 

berdasarkan dengan prinsip wadi’ah (giro wadi’ah) dan mudharabah (giro 

mudharabah). Karim (2004:291) menyatakan bahwa “giro wadi’ah adalah giro 

yang dijalankan berdasarkan akad wadi’ah, yakni titipan murni yang setiap saat 

dapat diambil jika pemiliknya menghendaki”. Dalam kaitannya dengan produk 

giro, bank syariah menerapkan prinsip wadi’ah yad dhamanah, yaitu penitip 

memberi hak kepada bank syariah untuk memanfaatkan uang atau barang titipan 

tersebut tanpa adanya bagi hasil atas keuntungan dari pengelolaan dana tersebut. 

Namun demikian bank syariah diperbolehkan memberikan bonus di luar 

kesepakatan sebelumnya. 

Selain prinsip wadi’ah yad dhamanah, terdapat prinsip lain yang tidak 

disebutkan yakni wadi’ah yad amanah. Perbedaan diantara keduanya adalah pada 

wadi’ah yad dhamanah penitip tidak dapat menentukan penggunaan uang atau 
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barang titipannya di bank syariah, penitip tidak dikenakan biaya selama masa 

penitipan namun apabila terjadi kerusakan atau kehilangan selama masa penitipan 

bank tidak memberikan jaminan ganti rugi. Sedangkan pada prinsip wadi’ah yad 

amanah, penggunaan uang atau barang yang dititipkan di bank syariah 

disesuaikan dengan keinginan penitip, selain itu penitip dikenakan biaya selama 

masa penitipan, namun bila selama masa penitipan terjadi kehilangan atau 

kerusakan, maka bank syariah wajib mengganti.  

Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip akad 

mudharabah (mudharabah muthlaqah maupun mudharabah muqayyadah). Untuk 

penjelasan lebih lengkap mengenai mudharabah dapat dilihat pada gambar 2.4 

dibawah ini, 

Gambar 2.4 

Prinsip Akad Mudharabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Karim, 2006, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. 
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Mudharabah muthlaqah adalah penyimpanan dana oleh shahibul maal 

(orang yang mengalami kelebihan dana) kepada mudharib (pengelola dana dalam 

hal ini adalah bank), sedangkan shahibul maal tidak menentukan jenis usaha 

kepada mudharib. 

Mudhrabah muqayyadah on balance sheet adalah mudharabah dimana 

pemilik dana (shahibul maal) dapat menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus 

dipatuhi oleh mudharib, termasuk jenis usaha yang akan dijalankan. Usaha yang 

disyaratkan dapat berupa pertanian, manufaktur, dan jasa (Karim, 2006:212). 

Selain pembatasan pada jenis usaha, shahibul maal juga mensyaratkan 

berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya berupa cicilan maupun sewa. 

 Mudharabah muqayyadah off balance sheet adalah mudharabah dimana 

shahibul maal menyerahkan dananya kepada mudharib (pengelola dana). Dalam 

hal ini bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik 

dana dengan pengelola dana disertai dengan penetapan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi pengelola dana dan penentuan jenis usahanya. 

Perbedaan antara mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah 

terletak pada ada tidaknya persyaratan yang diberikan shahibul maal kepada 

mudharib dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu maupun objek 

investasinya. Tentunya usaha yang dijalankan harus sesuai dengan syariat Islam. 

Giro merupakan rekening yang dapat ditarik sewaktu-waktu sehingga 

pengendapan dana giro di bank sangat berfluktuasi dan sulit dianggarkan oleh 

pihak bank dalam rangka investasi sumber dana dari simpanan giro tersebut. 
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Akibatnya, suku bunga yang diberikan bank kepada pemegang rekening giro 

relatif rendah dibandingkan dua rekening lainnya. 

 

2.1.2.2.2 Simpanan Deposito 

Definisi deposito menurut Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 

adalah “...simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”. Dendawijaya 

(2001:57) juga menyatakan bahwa “...deposito atau simpanan berjangka adalah 

simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu”. 

Simpanan deposito memberikan suku bunga yang lebih besar, berbeda 

dengan giro yang memberikan suku bunga lebih rendah. Hal itu dapat 

menyebabkan pengendapan dana simpanan deposito di bank lebih stabil jika 

dibandingkan dengan pengendapan yang disebabkan oleh simpanan giro. 

Kestabilan ini disebabkan telah terdapatnya kepastian jangka waktu jatuh tempo 

tabungan berdasarkan umur yang telah diatur dalam bentuk 1 bulanan, 3 bulanan, 

6 bulanan, dan  12 bulanan. 

Menurut Karim (2006:303) deposito perbankan syariah merupakan produk 

penghimpunan dana (funding). Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan 

berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan Dewan Syariah Nasional MUI yang 

mengeluarkan fatwa bahwa deposito yaitu deposito yang berdasarkan prinsip 

syariah. 
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2.1.2.2.3 Simpanan Tabungan 

Tabungan menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 adalah 

”...simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat 

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan 

atau alat yang dipersamakan dengan itu” . Dendawijaya (2001:58) mendefinisikan 

tabungan sebagai “...simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu”. Dibandingkan dengan giro, maka 

tabungan membuka peluang kepada nasabah lebih besar karena suku bunga 

tabungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan giro. Memperhatikan hal itu, 

dapat dimengerti bahwa pengendapan dana di bank cenderung lebih stabil. 

Menurut Karim (2006:297) dalam perbankan syariah terdapat dua macam 

tabungan yaitu tabungan wadi’ah dan tabungan mudharabah. Tabungan wadi’ah 

merupakan titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai 

dengan kehendak pemiliknya. Di sisi lain, tabungan mudharabah merupakan 

tabungan yang dijalankan dengan akad mudharabah. Tabungan berbeda dengan 

giro. Perbedaan ini terletak pada bentuk penarikan simpanan. Giro dapat ditarik 

dalam bentuk cek, bilyet giro, dan atau alat yang dipersamakan dengan itu, 

sedangkan tabungan tidak dapat ditarik dalam bentuk cek, bilyet giro dana atau 

alat yang dipersamakan dengan itu. 

 

2.1.2.3 Pembiayaan 

 Istilah pembiayaan dalam bank konvensional dikenal dengan kredit atau 

penyaluran dana. Pembiayaan termasuk salah satu aktivitas yang dilakukan 
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perbankan syariah di samping penghimpunan dana (funding) sebagaimana telah 

dijelaskan di depan. Antonio (2001:160) menyatakan bahwa pembiayaan 

merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberi fasilitas penyediaan dan 

memenuhi kebutuhan defisit units. Pembiayaan (financing) merupakan penyaluran 

dana dari bank kepada nasabah. Baik pembiayaan maupun penghimpunan dana, 

keduanya sama-sama menggunakan akad produk yang ditawarkan perbankan 

syariah. Karim (2006:97) menyatakan bahwa produk pembiayaan bank kepada 

nasabah dikategorikan berdasarkan tujuan penggunaannya, antara lain: 

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli 

2. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa 

3. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

4. Pembiayaan dengan akad pelengkap 

Mengenai tiga hal pertama, Karim (2006: 97) menyebutkan, 

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, 

sedangkan pembiayaan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk 
mendapatkan jasa. Berbeda pula dengan pembiayaan dengan prinsip bagi 

hasil, dalam prinsip ini pihak-pihak yang mengadakan kerjasama akan 
mendapatkan barang dan jasa sekaligus (Karim, 2006:97). 

 

Produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam kategori pembiayaan 

dengan prinsip jual-beli adalah murabahah, salam dan istishna. Seperti telah 

dijelaskan di depan, murabahah merupakan jual-beli barang pada harga asal 

dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Salam merupakan pembelian 

barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di 

muka. Istishna adalah konrak penjualan antar pembeli dan pembuat barang yang 
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pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. 

Perbedaan yang mendasar dari murabahah dengan istishna adalah pada produk 

isthisna barang yang dibeli adalah barang yang dipesan terlebih dahulu, 

sedangkan pada produk murabahah, barang yang dibeli sudah tersedia tanpa perlu 

dipesan terlebih dahulu. 

Produk pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk produk syariah 

yang berupa ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik (IMBT). Menurut Sayyid 

Sabiq dalam Ascarya (2007:41), ijarah merupakan jenis akad untuk mengambil 

manfaat kegunaan atas barang atau jasa sedangkan hak kepemilikan barang tidak 

berpindah dan biasanya dibayar dalam bentuk upah sewa (Antonio, 2008:117). Di 

lain pihak, ketika ada transaksi yang menyebabkan adanya perpaduan antara 

kontrak kerja dengan sewa sehingga terjadi perpindahan kepemilikan akan barang 

disebut dengan akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT). 

Produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ditujukan untuk kerjasama 

mendapatkan barang dan jasa. Antonio (2001:90) menyatakan bahwa produk 

perbankan yang termasuk dalam kelompok ini adalah musyarakah dan 

mudharabah. Seperti penjelasan di depan, musyarakah atau syirkah merupakan 

akad kerjasama modal antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. 

Masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan kesepakatan. Mudharabah 

merupakan akad kerjasama antara dua orang dalam perdagangan dan meleburnya 

tenaga (badan) di satu pihak dan harta di pihak lain (Nabhani, 1996:79). 

Sudarsono (2007:67) menyatakan bahwa mudharabah juga dapat dikatakan 
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sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama sebagai penyedia 

seluruh modal (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola (mudharib). 

Menurut Antonio (2008:85) dan Ascarya (2007:41), akad titipan meliputi 

wadi’ah, yaitu wadi’ah yad amanah dan wadi’ah yad dhamanah. Keterangan 

mengenai kedua jenis wadi’ah ini telah disampaikan di depan. (Lihat hal 30). 

Akad prinsip pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan 

dengan menggunakan hiwalah, rahn, wakalah, kafalah, dan qard. Penjelasan 

mengenai prinsip-prinsip tersebut juga telah disampaikan di depan (Lihat hal 25-

27). Berdasarkan jenis-jenis akad pembiayaan pada perbankan syariah di atas, 

hanya akad pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, musyarakah, mudharabah, 

dan qard yang paling banyak ditawarkan perbankan syariah. Selain itu, akad-akad 

yang lain tidak banyak diminati masyarakat. 

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah dapat 

berupa mudharabah dan musyarakah. Semakin besar pembiayaan yang diberikan 

bank kepada nasabah, akan semakin besar peluang keuntungan yang diperoleh 

bank syariah atas usaha yang dijalankan oleh nasabah pihak ketiga sebagai 

pengelola dana (mudharib). 

Semakin besar keuntungan yang didapat oleh mudharib, maka akan 

semakin besar laba yang diterima bank syariah. Sebaliknya, semakin kecil 

keuntungan atau bahkan kerugian yang diperoleh mudharib atas usahanya, besar 

kemungkinan mudharib sulit menggembalikan dana yang dipinjam atau disebut 

sebagai pembiayaan bermasalah (non perfoming financing). Dalam kasus seperti 

ini bank akan mendapatkan keuntungan yang amat sedikit bahkan tidak 
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mendapatkan keuntungan sama sekali. Meningkatnya pembiayaan pada bank 

syariah menunjukkan indikasi pertumbuhan dana masyarakat. 

 

2.1.2.3.1 Hubungan antara Pembiayaan dan Laba 

 Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah dapat 

berupa mudharabah dan musyarakah. Semakin besar tingkat pembiayaan yang 

diberikan bank kepada nasabah, maka akan semakin besar keuntungan yang 

diperoleh bank syariah atas usaha yang dijalankan oleh nasabah pihak ketiga 

sebagai pengelola dana (mudharib). 

 Semakin besar keuntungan yang didapat dari usaha mudharib, maka akan 

semakin besar laba yang diterima bank syariah. Sebaliknya, semakin kecil 

keuntungan atau bahkan kerugian yang diperoleh mudharib atas usahanya, besar 

kemungkinan mudharib sulit mengembalikan dana yang dipinjam atau disebut 

sebagai pembiayaan bermasalah (non perfoming financing). Dalam kasus seperti 

ini bank akan mendapat keuntungan yang minim bahkan tidak mendapatkan 

keuntungan sama sekali. Meningkatnya pembiayaan pada bank syariah 

menunjukkan indikasi pertumbuhan dana masyarakat. 

 

2.1.2.4 Penempatan Dana pada Bank Indonesia 

Menurut Muhammad (2004:123) penempatan dana pada Bank Indonesia 

adalah saldo rekening giro bank umum dalam rupiah maupun valuta asing di Bank 

Indonesia. Sedangkan dalam situs syariah mandiri (www.syariahmandiri.go.id), 

menerangkan bahwa penempatan pada Bank Indonesia adalah saldo rekening 
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yang terdiri dari giro wadi’ah pada Bank Indonesia dan sertifikat wadi’ah Bank 

Indonesia yang merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai 

bukti penitipan dana jangka pendek dengan prinsip wadi’ah. 

 Amandemen Undang-Undang perbankan dari Undang-Undang No 7 

Tahun 1992 berubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebabkan 

operasional perbankan boleh menjalankan dua sifat operasional yaitu perbankan 

prinsip syariah dan perbankan prinsip konvensional. Karena pengaturan 

perbankan syariah berada dalam kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral 

(otoritas moneter), maka kinerja perbankan syariah juga perlu diawasi oleh Bank 

Indonesia.  

Perkembangan perbankan syariah tidak terlepas dari memadainya 

infrastruktur, seperti pasar keuangan syariah, institusi keuangan syariah lainnya 

dan peraturan perbankan syariah sebagaimana diatur oleh otoritas moneter yakni 

Bank Indonesia di bawah direktorat terkait yaitu Direktorat Perbankan Syariah 

(DPbS) Bank Indonesia. Jika dihubungkan dengan instrumen perbankan, fungsi 

Sertifikasi Bank Indonesia (SBI) adalah sebagai instrumen pengendali moneter 

melalui pengawasan terhadap kinerja bank umum, maka bank syariah juga 

termasuk ke dalam kategori bank yang dapat melakukan transaksi dengan Bank 

Sentral. Namun, karena perbankan syariah menghindari berbagai unsur maysir, 

gharar dan ribawi sedangkan Sertifikat Bank Indonesia menggunakan sistem 

bunga yang berdasarkan atas diskonto, maka kemudian munculah Sertifikat 

Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang 

berfungsi untuk menyerap kelebihan likuiditas perbankan syariah. 
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Namun penerbitan SWBI sebagai penyerap kelebihan likuiditas perbankan 

syariah ternyata dirasa kurang memadai oleh bank syariah, keluhan-keluhan 

tersebut di sebabkan oleh rendahnya tingkat return atau pengembalian yang 

diterima oleh bank syariah. Sangat jauh bila di bandingkan dengan SBI bank 

konvensional.  

Berdasarkan keluhan-keluhan tersebut, melalui PBI 10/11/PBI/2008 Bank 

Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS sebagai 

pengganti SWBI. Setelah ketentuan SBIS berlaku maka SWBI tidak lagi 

digunakan. Namun, untuk SWBI yang sudah terbit sebelum peraturan PBI 

10/11/PBI/2008 diberlakukan, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa SWBI 

tetap berlaku  dan tunduk pada ketentuan dalam PBI No. 6/7/PBI/2004 tanggal 16 

Februari 2004 tentang SWBI sampai SWBI tersebut jatuh tempo. 

Menurut PBI 10/11/PBI/2008, karakeristik SBIS adalah sebagai berikut: 

a. Satuan unit sebesar Rp.1.000.000,00. 

b. Berjangka waktu satu hingga 12 bulan. 
c. Diterbitkan tanpa warkat (scripless). 

d. Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.  
e. Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. 
 

Berdasarkan fatwa DSN-MUI, SBI Syariah juga dapat diterbitkan dengan 

menggunakan akad mudharabah, musyarakah, wadiah, qardh, dan wakalah. 
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2.1.2.4.1 Hubungan antara Penempatan Dana pada Bank Indonesia dan 

Laba 

Berdasarkan definisi mengenai penempatan dana pada Bank Indonesia, 

yang pada penelitian ini adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang 

berganti nama menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), semakin besar 

dana yang ditempatkan bank syariah pada SBIS maka semakin besar pula tingkat 

tingkat return yang diterima oleh bank syariah. Tingkat return yang besar 

selanjutnya akan berpengaruh terhadap laba bank syariah. 

 

2.1.2.5 Penempatan Dana pada Bank Lain 

 Menurut Muhammad (2004: 123) penempatan dana bank syariah pada 

bank lain adalah penanaman dana pada bank syariah lain, baik di dalam maupun 

luar negeri, dalam bentuk antara lain sertifikat investasi mudharabah antar bank, 

deposito mudharabah, tabungan mudharabah, giro wadi’ah dan tabungan wadi’ah 

yang dimaksud untuk optimalisasi pengelolaan dana. Dalam pengertian yang lain 

penempatan pada bank lain dapat juga diartikan sebagai penanaman dana bank 

pada bank lain baik dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bentuk interbank 

call money, tabungan, deposito berjangka, dan lain-lain yang sejenis, yang 

dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.  

Selain diterbitkannya Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) oleh 

Bank Indonesia untuk menyerap likuiditas perbankan syariah, bank syariah juga 
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memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyimpan dana dan 

memperoleh pembiayaan serta jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip 

syariah. Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan dana perlu 

diselenggarakan pasar uang berdasarkan prinsip syariah serta piranti yang dapat 

digunakan untuk menanamkan dana baik bagi bank konvensional maupun bank 

syariah serta untuk memperoleh dana bagi bank syariah. Salah satu cara untuk 

memperoleh dana adalah bank syariah melakukan investasi antar bank. Biasanya 

investasi antar bank dinamakan Pasar Uang Antar Bank, dimana pada operasional 

bank syariah disebut Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS).  

Pada dasarnya Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dimaksudkan 

sebagai sarana investasi antar bank syariah sehingga bank syariah tidak 

melakukan penanaman dana pada bank konvensional untuk menghindari 

pemanfaatan dana yang akan menghasilkan suku bunga dan adanya unsur maysir 

dan gharar, namun tidak tertutup kemungkinan bagi bank konvensional untuk 

melakukan investasi pada bank syariah. 

 

2.1.2.5.1 Hubungan antara Penempatan Dana pada Bank Lain dan Laba 

 Pasar uang adalah pasar dimana di dalamnya diperdagangkan surat-surat 

berharga jangka pendek, yang di perdagangkan di pasar uang adalah uang dan 

uang kuasi. Uang dan uang kuasi yang di maksud adalah surat- surat berharag 

(financial paper) yang mewakili uang dimana seseorang atau perusahaan 

mempunyai kewajiban kepada orang dan atau perusahaan lain. 
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 Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa tugas utama manajemen 

sebuah bank adalah memaksimalkan laba, meminimalkan resiko serta menjamin 

ketersediaan likuiditas yang cukup. Dengan adanya fasilitas pasar uang antar 

bank, maka bank- bank syariah mendapatkan kemudahan- kemudahan untuk 

memanfaatkan dana yang sementara idle atau menganggur, bank dapat melakukan 

investasi jangka pendek di pasar uang, dan begitu juga sebaliknya. Untuk 

memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek bank juga dapat memperolehnya 

dari pasar uang.  

 

2.1.2.6 Modal Disetor (MDS) 

Menurut Antonio (2001: 146-152) salah satu sumber dana bank syariah 

adalah modal. Antonio (2001: 146-152) menerangkan bahwa modal adalah dana 

yang diserahkan oleh para pemilik (owner). Sedang menurut Muhammad 

(2004:128) modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima bank sebesar 

nilai nominal saham. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, 

tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan. 

Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu 

disalurkan menjadi pembiayaan. 

Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham 

dapat dilakukan melalui equity participation pada saham perseroan bank. 

Mekanisme penyertaan saham tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut 

ini: 
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Gambar 2.4 

Skema Penyertaan Modal Di Setor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio, Syafi’i, 2001:147, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: 
Gema Insani Press 

   

  Salah satu sumber dana bank berasal dari pemegang saham dengan setoran 

modal, kemudian disalurkan menjadi pembiayaan. Dalam satu periode 

pembukuan, sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham, investor akan 

mendapatkan hasil dalam bentuk dividen. 

 

 2.1.2.6.1 Hubungan antara Modal Disetor dan Laba 

  Modal yang masuk ke dalam bank syariah, dapat digunakan untuk 

membeli aset-aset seperti gedung, perlengkapan dan lain-lain yang tidak secara 

langsung menghasilkan, namun dapat pula digunakan untuk hal-hal  produktif 

INVESTOR 

Shahibul sahm 
BANK Musyarik 

(partner) 
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1.setor modal 

2. bagi deviden 

3. bagi hasil 4.pemanfat dana 
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yang menghasilkan yaitu pembiayaan dan penempatan dana pada Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah.  

  Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Pembiayaan memiliki tingkat 

likuiditas, pada saat tingkat likuiditas lebih tingggi dari yang ditetapkan maka 

kelebihan tersebut akan diserap oleh instrumen tersebut. Pembiayaan yang 

disalurkan akan menghasilkan keuntungan yang berpengaruh terhadap laba bank 

syariah, semakin besar porsi pembiayaan yang disalurkan maka semakin besar 

kemungkinan keuntungan yang di peroleh bank syariah.  Sedangkan SBIS, 

semakin besar alokasi dana yang ditempatkan pada instrumen tersebut, maka 

semakin besar pula tingkat return yang diterima. 

   

2.2 Penelitian Sebelumnya 

 
Skripsi ini memfokuskan pada penelitian terhadap analisis pengaruh 

pembiayaan, penempatan dana pada Bank Indonesia, penempatan dana pada bank 

lain, modal disetor serta penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap laba 

Bank Umum Syariah di Indonesia periode Januari 2004 sampai dengan Desember 

2007. Penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Upik Hamdani Nurdin di Fakultas Ekonomi Universitas 

Airlangga (skripsi tidak dipublikasikan) yang berjudul “ Analisis Penghimpunan 

Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan terhadap Pembentukan Laba Bersih 

Perbankan Syariah di Indonesia Periode Desember 2000- Juni 2005”. 

Penelitian tersebut menguji pengaruh variabel penghimpunan dana wadi’ah, 

tabungan mudharabah, deposito mudharabah, pembiayaan mudharabah, 
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murabahah, istishna’, dan musyarakah terhadap pembentukan laba bersih 

perbankan syariah di Indonesia dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. 

 

Yi, t = β0 + β1X1+ β2X2 +β3X3+β4X4+β5X5+β6X6+ €i, t .....................................(2.1) 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya dua variabel yaitu tabungan 

mudharabah dan istishna’ yang mempengaruhi pembentukan laba. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian Hamdani Nurdin adalah penelitian Nurdin 

menggunakan laba bersih sebagai variabel terikat, dan wadi’ah, tabungan 

mudharabah, deposito mudharabah, pembiayaan mudharabah, murabahah, 

istishna’ dan musyarakah sebagai variabel bebas. Objek penelitian Nurdin adalah 

Bank Syariah di Indonesia (meliputi Unit Usaha Syariah) dan periode penelitian 

dilakukan pada Desember 2000 hingga Juni 2005. 

Sedangkan penelitian ini menggunakan laba sebagai variabel terikat, dan 

variabel bebas yang digunakan adalah pembiayaan, penempatan pada Bank 

Indonesia, penempatan pada bank lain, modal disetor dan penghimpunan Dana 

Pihak Ketiga (DPK). Objek penelitian pada penelitian ini hanya difokuskan 

kepada Bank Umum Syariah tanpa menyertakan Unit Usaha Syariah, dan periode 

penelitian ini dimulai Januari 2004 hingga Desember 2007. 
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2.3 Hipotesa dan Model Analisis 

2.3.1. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

landasan teori yang telah dikemukakan maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Diduga variabel-variabel pembiayaan, penempatan dana pada Bank 

Indonesia, penempatan dana pada bank lain, modal disetor dan Dana Pihak 

Ketiga (DPK) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap laba. 

2. Diduga variabel-variabel pembiayaan, penempatan dana pada Bank 

Indonesia, penempatan dana pada bank lain, modal disetor dan Dana Pihak 

Ketiga (DPK) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap laba. 

 

2.3.2. Model Analisis 

  Alat analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis yang 

dikemukan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, yang dapat 

diformulasikan secara matematis sebagai berikut: 

 

LB = β0 + β1 PMBN + β2 PNBI + β3 PNBL + β3 MDS + β4 DPK + €i, t ...........(2.2) 

 

Keterangan: 

LB adalah laba Bank Umum Syariah di Indonesia 

PMBN adalah pembiayaan yang dilakukan 

PNBI adalah penempatan dana pada Bank Indonesia 
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PNBL adalah penempatan dana pada bank lain 

MDS adalah modal disetor 

DPK adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia 

β0  adalah konstanta (intercept) 

β1, β2, β3, β4 adalah koefisien regresi 

€i, t adalah kesalahan penganggu (error term) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut buku 

pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga,  

Metode kuantitatif adalah sebuah metode yang bertujuan untuk mencari 

simpulan umum atas sebuah fenomena. Pendekatan ini menggunakan alat 

analisis yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan model ekonometrik 

yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis, data yang digunakan harus 

terukur, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.  

 

Metode ekonometrik pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 

linier berganda. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari variabel 

bebas terhadap variabel tergantung selama periode penelitian. 

 

3.2 Identifikasi Variabel 

 Dalam penelitian ini variabel yang digunakan menjadi dua yaitu variabel 

terikat/ tergantung (dependent variable) dan variabel bebas (independent 

variable). Variabel terikat berupa laba yang dinotasikan dengan LB. Sedangkan 

variable bebas dengan notasinya terdiri dari:  

1) Pembiayaan yang dilakukan dinotasikan dengan PMBN. 

2) Penempatan dana pada Bank Indonesia dinotasikan dengan PNBI. 

3) Penempatan dana pada bank lain dinotasikan dengan PNBL.. 

4) Dana pihak ketiga dinotasikan dengan DPK 

5) Modal disetor dinotasikan dengan MDS. 
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3.3 Definisi Operasional 

 Penelitian ini menggunakan enam variabel yaitu pembiayaan, penempatan 

dana pada Bank Indonesia, penempatan dana pada bank lain, dana pihak ketiga, 

modal di setor dan laba. Agar penelitian ini terarah pada rumusan masalah dan 

untuk menghindari kerancuan makna dari variabel-variabel yang digunakan, maka 

definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam model adalah sebagai 

berikut : 

1. Pembiayaan yang dilakukan adalah penyediaan dana dan atau tagihan 

berdasarkan akad mudharabah dan atau musyarakah dan atau pembiayaan 

lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. 

2. Penempatan dana pada Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank 

syariah dalam rupiah maupun valuta asing di Bank Indonesia 

(Muhammad, 2004: 123). Rekening giro tersebut adalah Sertifikat Wadiah 

Bank Indonesia (SWBI) yang sejak Desember 2007 berganti nama 

menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Definisi variabel 

tersebut adalah: 

a) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia adalah penitipan dana berjangka 

pendek dengan menggunakan prinsip wadiah yang disediakan oleh 

Bank Indonesia bagi Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha 

Syariah. (Wibowo, 2008). 

b) Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah surat berharga dalam 

mata uang rupiah yang di terbitkan oleh Bank Indonesia berjangka 

waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. 
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3. Penempatan dana pada bank lain adalah penanaman dana pada bank 

syariah lain baik di dalam maupun luar negeri dalam bentuk antara lain 

sertifikat investasi mudharabah antar bank, deposito mudharabah, 

tabungan mudharabah, giro wadi’ah dan tabungan wadi’ah yang 

dimaksud untuk optimalisasi pengelolaan dana (Muhammad, 2004: 123). 

4. Dana pihak ketiga merupakan penjumlahan dari Giro Wadi’ah, Tabungan 

Mudharabah dan Deposito Mudharabah. Definisi variabel tersebut adalah: 

a) Giro Wadi’ah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet 

giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini dapat 

digunakan oleh pemiliknya sebagai alat pembayaran dengan prinsip 

bagi hasil. 

b) Tabungan Mudharabah adalah simpanan dengan prinsip bagi hasil 

yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang 

disepakati. 

c) Deposito Mudharabah adalah simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai 

dengan kesepakatan. 

5. Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai 

nominal saham (Muhammad, 2004: 128). 

6. Laba bank terutama diperoleh dari selisih antara dana yang diterima dan 

biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu untuk mendapatkan 
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hasil yang optimal (Madura, 2001:200). Laba yang dimaksud tersebut 

adalah laba akuntansi. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang berupa data runtut 

waktu (time series) data yang diperoleh dari publikasi umum statistik perbankan 

perbankan syariah tahun 2004-2007, jurnal perbankan syariah, hasil penelitian, 

serta buku-buku tentang perbankan syariah. Data yang digunakan adalah data 

bulanan. 

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam prosedur pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Survei pendahuluan yang ditujukan untuk memperoleh gambaran umum 

mengenai permasalahan yang akan dibahas dan menentukan faktor-faktor 

yang terkait yang dapat digunakan dalam penelitian ini. 

2. Studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan membaca literatur-

literatur atau bahan-bahan penelitian agar dapat memperoleh informasi 

yang tepat dan benar dari literatur tersebut mengenai landasan teori bagi 

penelitian ini. 

3. Pengumpulan data  untuk mendapatkan data dari semua variabel yang 

akan dianalisis. Data ini diperoleh dari publikasi umum statistik perbankan 

yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Semua data tersebut kemudian 
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dikelompokkan dalam tabel-tabel dan diolah dengan menggunakan 

program komputer E-views 4.1 

3.6 Teknik Analisis 

 

Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan regresi linier 

berganda (multiple regression) yang digunakan untuk mengukur pengaruh serta 

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dengan menggunakan 

metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Square) dengan bantuan E-Views 

versi 4.1 . Model regresi linier berganda merupakan model regresi yang terdiri 

dari lebih dari satu variabel independen. Model regresi linier berganda tersebut 

dituliskan sebagai berikut: 

Y1 = β1 + β2 X2i + β3 X3i +... +βk Xki + €i ............................... (3.1) 

Y adalah variabel bebas, X adalah variabel terikat, dan € adalah error term. 

X2i misalnya menunjukkan observasi ke i dari variabel X2, β adalah konstanta 

(intercept) persamaan. 

Sesuai dengan model analisis yang digunakan yaitu regresi berganda maka 

untuk menganalisisnya dilakukan beberapa tahapan. Tahap pertama, data diolah 

dan diseleksi sesuai dengan keperluan yang kemudian akan diperoleh besarnya 

koefisien parameter masing-masing variabel bebas dengan interceptnya. Tahap 

kedua, setelah data diolah maka dilakukan serangkain uji data sebagai berikut : 

a) Melakukan uji t 

Tujuan melakukan uji t adalah untuk menguji tingkat signifikansi 

pengaruh masing-masing variabel pembiayaan, penempatan pada Bank 
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Indonesia, penempatan pada bank lain, DPK dan MDS terhadap laba perbankan 

syariah. Adapun langkah-langkah yag dilakukan adalah sebagai berikut: 

1 Merumuskan hipotesis statistik 

Ho : bi = 0; i = 1,2,3,4,5 berarti tidak ada hubungan antara pembiayaan, 

penempatan pada Bank Indonesia, penempatan 

pada bank lain, MDS dan DPK terhadap laba  

perbankan syariah. 

H1 : bi ≠ 0; i = 1,2,3,4,5 berarti ada hubungan antara penempatan pada Bank 

Indonesia, penempatan pada bank lain, pembiayaan 

yang dilakukan, MDS dan DPK terhadap laba 

perbankan syariah. 

2 Menentukan besarnya level of significance (α) sebesar 5% dan menentukan 

ttabel dengan degree of freedom (df) sebesar n-k, di mana k adalah jumlah 

parameter. 

3 Menentukan thitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

dengan keterangan : 

bi adalah koefisien regresi variabel b1, b2, b3, b4, b5 

S bi adalah standart error dari estimasi b1, b2, b3, b4, b5 
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4 Pengujian 

GAMBAR 3.1 

Gambar Kurva Uji t 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Gujarati, Damodar. Ekonometrika Dasar. Jakarta. Penerbit  

Erlangga, 2001: 365 

 

5 Membandingkan nilai thitung dengan ttabel : 

a. H0 ditolak jika thitung > ttabel atau thitung < -ttabel 

b. H0 diterima jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel 

 

b) Melakukan uji F 

Tujuan melakukan uji F adalah untuk menguji signifikansi penempatan 

pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, pembiayaan yang dilakukan, 

MDS, dan DPK terhadap laba perbankan syariah di Indonesia. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Merumuskan hipotesis statistik 

Mengacu pada rumusan masalah, landasan teori dan hipotesis analisis, maka 

hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah : 

H0 

Diterima H0 

Ditolak 

H0 

Ditolak 

 

-α α 
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H0 : b1, b2, b3, b4, b5 = 0, berarti bahwa tidak ada pengaruh dari penempatan 

pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, 

pembiayaan yang dilakukan, DPK dan MDS 

secara simultan terhadap laba perbankan syariah. 

H0 : b1, b2, b3, b4, b5 ≠ 0, berarti ada pengaruh dari penempatan pada Bank 

Indonesia, penempatan pada bank lain, 

pembiayaan yang dilakukan, DPK dan MDS 

secara simultan terhadap laba rugi perbankan 

syariah. 

2. Menentukan besarnya level of significance (α) sebesar 5% dan menentukan 

Ftabel dengan cara mengetahui degree of freedom (df) dan RSS sebesar n - k 

(penyebut) di mana k adalah jumlah parameter. 

3. Menentukan besarnya Fhitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Dengan keterangan : 

ESS adalah jumlah kuadrat regresi 

RSS adalah jumlah kuadrat kesalahan penganggu 
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4. Pengujian 

GAMBAR 3.2 

Gambar Kurva Uji F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Gujarati, Damodar. Ekonometrika Dasar. Jakarta. 

Penerbit  Erlangga, 2001: 365. 

 

 

5. Kesimpulan 

a. H0 diterima jika Fhitung < Ftabel 

b. H0 ditolak jika Fhitung > Ftabel 

c. Menghitung Koefisien Determinan yang disesuaikan (
2
) 

d. Untuk menghitung besarnya sumbangan tiap variabel bebas terhadap 

perubahan variabel terikat digunakan koefisien determinasi parsial (r2). 

Sedangkan untuk mengukur tingkat ketepatan yang terbaik dari analisis regresi 

dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi yang disesuaikan (
2
). 

Semakin dekat nilai (
2
). dengan angka 1, maka semakin kuat model dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. Sebaliknya semakin dekat dengan angka 

0, maka semakin lemah model dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

Daerah Tolak  

H0 

a 0 

Daerah 

Terima 

H0 
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Dengan mematuhi asumsi-asumsi di atas, maka analisis metode OLS akan 

menghasilkan perkiraan koefisien regresi (estimator) linear yang terbaik dan 

tak bias atau BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) 

Tahap ketiga adalah melakukan uji terhadap masing-masing variabel untuk 

mengetahui gangguan berupa multikolinieritas, autokorelasi, dan 

heteroskesdatisity.. Apabila gangguan terdeteksi maka dilakukan tindakan untuk 

mengatasi gangguan tersebut. Tahap yang terakhir adalah melakukan interpretasi 

hasil perhitungan data setelah diketahui bahwa model tidak terdapat gangguan 

berupa multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskesdatisity. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian 

4.1.1.Sejarah Singkat  Perbankan Syariah  

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa 

menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang 

berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. 

Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah 

bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit 

Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, 

dan saat itu sudah berdiri sembilan bank dengan konsep serupa di Mesir. 

Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian 

besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara 

langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat 

dengan para penabung. 

Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social bank 

didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. 

Dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun 

syariat Islam.  

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 

disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi 

Konferensi Islam  (OKI). Usaha utama bank tersebut adalah bank antar 

pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek 

pembangunan di negara-negara anggotanya. Islamic Development Bank 
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menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-

negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah 

Islam. 

Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis 

Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic 

Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of 

Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Dia Asia-Pasifik, Phillipine 

Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di 

Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation atau 

tabungan haji yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung 

untuk menunaikan ibadah haji. 

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat 

Indonesia (BMI). Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan 

Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat 

terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya 

hanya tersisa sepertiga dari modal awal. Islamic Development Bank (IDB) 

kemudian memberi suntikan dana kepada bank ini, sehingga pada periode 

1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.  

Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam 

Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 

tahun 1992 tentang Perbankan. 

Hingga tahun 2010 terdapat empat institusi bank syariah di 

Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri 

(BSM), Bank Mega Syariah Indonesia (BMSI) dan Bank Rakyat Indonesia 
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Syariah (BRIS). Namun dalam penelitian ini, penulis hanya menyertakan 

tiga institusi bank syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank 

Syariah Mandiri (BSM), Bank Mega Syariah Indonesia (BSMI), tanpa 

menyertakan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Karena Bank Rakyat 

Indonesia Syariah baru berdiri sejak 2009, sedangkan waktu penelitian 

diadakan dalam periode Januari 2004 hingga Desember 2007. 

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional 

mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan 

syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan 

perbankan konvensional yaitu mengatur arus perputaran modal guna 

pembangunan. (Lestari: 2009). Hanya saja terdapat perbedaan mendasar 

antara keduanya adalah prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan/ 

operasional. Prinsip dasar yang melandasi operasional bank syariah adalah 

kewajiban untuk menerapkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam yaitu prinsip 

bagi hasil. 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan 

adanya peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat antara lain dari 

adanya perkembangan jumlah bank syariah. Jika pada periode antara tahun 

1992-1998 hanya terdapat satu bank syariah, yaitu Bank Muamalat 

Indonesia, maka pada tahun 2005 bank syariah berkembang menjadi 20 

unit, yaitu tiga bank umum syariah (BUS) dan 17 unit usaha syariah (UUS). 

ketiga bank umum syariah tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank 

Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah Indonesia. Sedangkan yang 

termasuk dalam unit usaha syariah diantaranya adalah BNI Syariah dan BRI 

Syariah. Tidak hanya itu, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) juga 
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mengalami penambahan dan hingga akhir 2004 bertambah menjadi 88 unit 

(Lestari: 2009). Indikator lainnya adalah aset, dana pihak ketiga (DPK), dan 

pembiayaan.  

Berdasarkan statistik perbankan Bank Indonesia dapat diketahui 

bahwa pertumbuhan aset Januari tahun 2005 dan 2008 masing-masing 

sebesar 11.44% dan 0.85% dan jumlah aset perbankan syariah pada Juni 

2008 sebesar Rp. 42.98 triliun. Selama tahun 2006 industri perbankan 

syariah mengalami peningkatan volume usaha sebesar Rp. 5.8 triliun 

sehingga pada akhir periode 2006 mencapai Rp 26.7 triliun. Peningkatan 

tersebut memperbesar aset perbankan syariah terhadap total aset 

perbankan syariah nasional dari 1.4% pada akhir tahun 2005 menjadi 1.6% 

pada akhir tahun 2006, dan pembiayaan merupakan kelompok aset 

perbankan syariah yang dominan. 

Pertumbuhan yang cukup signifikan selama tahun 2006 

memperbesar pangsa pembiayaan dari 75% pada tahun 2005 menjadi 79%. 

Sementara itu, kelompok aset lainnya, khususnya penempatan pada bank 

lain mengalami penurunan. Berdasarkan kelompok bank meskipun bank 

umum syariah tetap merupakan pelaku utama industri, namun pangsa 

usaha syariah tercatat meningkat dari 18.2% pada tahun 2005 menjadi 

20.8% pada tahun 2006. 

Di sisi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), perkembangan DPK 

perbankan syariah pada tahun 2006 berada di bawah kondisi persaingan 

penghimpunan dana yang semakin ketat pada industri perbankan secara 

umum, terlebih dengan semakin menariknya alternatif investasi melalui 

pasar modal. Dalam kondisi suku bunga yang tinggi, daya tarik produk 
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penghimpunan dana perbankan syariah mengalami penurunan secara 

relatif terhadap produk perbankan konvensional, sehingga pertumbuhan 

DPK pada paruh pertama tahun 2006 mengalami tekanan hingga mencapai 

level 5.5%, namun seiring dengan penurunan suku bunga sejak paruh 

kedua tahun 2006, DPK yang dihimpun perbankan syariah meningkat 

secara signifikan sehingga mencapai pertumbuhan sebesar 32.7% yang 

terutama didukung oleh pertumbuhan DPK unit usaha syariah sebesar 

80.8%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari laju pertumbuhan tahun 2005 

sebesar 31.4%. DPK perbankan syariah meningkat sebesar 35.3% dari 

tahun sebelumnya sehingga DPK mencapai 28.0 triliun. Pencapaian 

tersebut menyebabkan pangsa DPK perbankan syariah terhadap perbankan 

nasional meningkat dari 1.6% pada akhir tahun 2006 menjadi 1.9% pada 

akhir tahun 2007. 

 

4.1.2 Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

4.1.2.1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

Menurut situs online www.bankmuamalatindonesia.com , PT Bank 

Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau 1 

Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan 

Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 

1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan 

Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, 

pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti 

dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat 

penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara 
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silaturahim peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh 

tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam 

modal senilai Rp 106 Miliar. 

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, 

Bank Muamalat Indonesia berhasil menyandang predikat sebagai Bank 

Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai 

bank syariah pertama dan di Indonesia dengan beragam jasa maupun 

produk yang terus dikembangkan. 

Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang 

memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. 

Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen 

korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio 

pembiayaan macet mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi 

sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, 

kurang dari sepertiga modal setor awal. 

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari 

pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic 

Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada 

RUPS tanggal 21 Juni 1999 Islamic Development Bank (IDB) secara resmi 

menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat Indonesia . Oleh 

karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa 

yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat 

Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat Indonesia berhasil 

membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi 

setiap kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi 
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pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan 

peraturan syariah secara murni. 

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat Indonesia berhasil 

bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru 

dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank 

Muamalat Indonesia kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan 

penekanan pada beberapa hal sebagai berikut: 

1. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang 

saham. 

2.  Tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang 

ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak 

karyawan sedikitpun. 

3.  Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri karyawan menjadi 

prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru. 

4.  Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja 

Bank Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua. 

5.  Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta 

menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada 

tahun ketiga dan seterusnya yang akhirnya membawa Bank 

Muamalat, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati ke era pertumbuhan 

baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya. 

Hingga akhir tahun 2004, Bank Muamalat tetap merupakan bank 

syariah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp 5,2 triliun, 
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modal pemegang saham sebesar Rp 269,7 miliar serta perolehan laba 

bersih sebesar Rp 48,4 miliar pada tahun 2004. 

Sebagai Bank Umum Syariah (BUS) pertama di Indonesia, Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) membuktikan eksistensinya di dunia perbankan 

syariah dengan memperoleh banyak penghargaan. Tahun 2004, Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) di nobatkan sebagai “The Most Outstanding 

Perfomance By An Islamic Bank” yang dikeluarkan oleh Islamic Financial 

Forum yang berbasis di Kuala Lumpur melalui Centre for Research an 

Training (CERT) bekerjasama dengan Down Jones Indexes New York. 

Pada tahun 2009 memperoleh predikat sebagai “Best Islamic Bank in 

Indonesia” oleh Islamic Finance News. Tahun ini (2010) Indonesia Bank 

Loyalty Award (IBLA) menobatkan Bank Muamalat Indonesia sebagai “The 

Best Of ‘Indonesian Bank Loyalty Champion", Category Saving Account, 

Islamic Banking. 

 

4.1.3 Bank Syariah Mandiri (BSM) 

4.1.3.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri 

   Sebagaimana dituliskan dalam situs www.syariahmandiri.co.id 

,Krisis moneter dan ekonomi yang terjadi sejak Juli 1997, yang kemudian 

disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam 

perekonomian Indonesia. Krisis tersebut telah menyebabkan perbankan 

Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami 

kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah 

Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk kemudian merestrukturisasi 

dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. 
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 Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, mengenai perubahan 

atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 mengenai Perbankan, pada bulan 

November 1998 telah memberikan peluang yang sangat baik bagi 

pertumbuhan bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut 

memungkinkan bank beroperasi sepenuuhnya secara syariah dan atau 

dengan membuka unit (cabang) khusus syariah. 

PT Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan 

Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi berupaya 

keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-

langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi 

bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik. 

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank 

Bumi Daya, BankExim dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) 

pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT Bank Susila Bakti 

menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih 

oleh PT Bank Mandiri (Persero).  

PT Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung 

sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT Bank Susila Bakti 

menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT Bank Mandiri (Persero) 

untuk membentuk unit syariah. Langkah awalnya adalah dengan merubah 

Anggaran Dasar tentang nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank 

Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 

pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 

September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT Bank Syariah Sakinah 

Mandiri diubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri.  
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Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat 

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah 

memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT Bank Susila Bakti. 

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank 

Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia 

telah menyetujui perubahaan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank 

Syariah Mandiri.  

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 

merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran 

Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis 

bank syariah di PT Bank Susila Bakti dan Manajemen PT Bank Mandiri yang 

memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT Bank 

Mandiri (Persero).  

PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang 

mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang 

melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai 

rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank Syariah Mandiri 

sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia 

Sejak didirikan pada tahun 1999 hingga kini, Bank Syariah Mandiri 

(BSM) telah banyak mendapatkan penghargaan baik nasional maupun 

internasional. Pada 30 Agustus 2005 Karim Business Consulting 

menobatkan Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai “The Fastest Growth of 

Funding”. Penghargaan International Islamic Banking Award 2005 juga 

diberikan kepada Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai “The Most Profitable 
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Bank”. Pada 2008, Bank Syariah Mandiri (BSM) juga mendapatkan 

penghargaan internasional sebagai “The World Best Islamic Financial 

Institution 2008” versi Global Finance Magazine, New York. 

 

4.1.4 Bank Mega Syariah Indonesia (BMSI) 

4.1.4.1 Sejarah Berdirinya Bank Mega Syariah Indonesia 

 Dibandingkan dua bank syariah yang disebutkan di atas, Bank 

Mega Syariah Indonesia adalah bank “termuda” yang berdiri sebagai Bank 

Umum Syariah (BUS) bukan sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) setelah 

Bank Syariah Mandiri. Perjalanan PT Bank Syariah Mega Indonesia diawali 

dari sebuah bank umum bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan 

di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (PT. Para Global Investindo dan 

PT. Para Rekan Investama), kelompok usaha yang juga menaungi PT Bank 

Mega, Tbk., Trans TV, dan beberapa Perusahaan lainnya, mengakuisisi PT 

Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil 

konversi tersebut, pada 25 Agustus 2004 PT. Bank Umum Tugu resmi 

beroperasi syariah dengan nama PT. Bank Mega Syariah Indonesia.  

Komitmen penuh PT Para Global Investindo sebagai pemilik saham 

mayoritas untuk menjadikan PT Bank Mega Syariah Indonesia sebagai bank 

syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui 

pemberian modal yang kuat demi kemajuan perbankan syariah dan 

perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya. Penambahan modal 

dari Pemegang Saham merupakan landasan utama untuk memenuhi 

tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan kompetitif. Dengan 

upaya tersebut, PT. Bank Mega Syariah Indonesia yang memiliki semboyan 
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"untuk kita semua" tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi lembaga 

keuangan syariah ternama yang berhasil memperoleh berbagai 

penghargaan dan prestasi.  

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang 

disandangnya, PT. Bank Mega Syariah Indonesia selalu berpegang pada 

azas profesionalisme, keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh 

beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, PT. Bank Syariah Mega 

Indonesia terus berkembang, hingga saat ini memiliki 15 jaringan kerja 

yang terdiri dari kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas yang 

tersebar di hampir seluruh kota besar di Pulau Jawa dan di luar Jawa.  

Guna memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhannya di 

bidang keuangan, PT Bank Syariah Mega Indonesia juga bekerjasama 

dengan PT Arthajasa Pembayaran Elektronis sebagai penyelenggara ATM 

Bersama serta PT. Rintis Sejahtera sebagai penyelenggara ATM Prima dan 

Prima Debit. Ini dilakukan agar nasabah dapat melakukan berbagai 

transaksi perbankan dengan lebih efisien, praktis, dan nyaman. 

Beberapa penghargaan yang telah di terima oleh Bank Syariah Mega 

Indonesia (BSMI) diantaranya sebagai “ The Most Growing Earning Asset 

Market Share Sharia Bank” pada tahun 2006  versi Karim Business 

Consulting (KBC). Masih di tahun yang sama Bank Syariah Mega Indonesia 

juga mendapat predikat sebagai “The most growing third party fund market 

share sharia bank”  juga menurut versi Karim Business Consulting (KBC).  

 

4.1.5 Perkembangan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia 
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Laba merupakan cerminan dari pertumbuhan harta yang akan 

digunakan untuk berbagai pengembangan usaha bank syariah. Laba yang 

dimaksuda adalah laba tahun berjalan. Berikut adalah graik perkembangan 

laba bank umum syariah di Indonesia selama masa periode penelitian 

Grafik 4.1 

Perkembangan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia 

 

 

Sumber: Lampiran I, data diolah kembali 

Selama periode penelitian, laba yang terjadi pada bank umum 

syariah di Indonesia cenderung fluktuatif. Mulai Januari 2005 hingga April 

2005 tingkat laba cenderung terus naik, bahkan naik hingga 28.57%. pada 

bulan Mei laba turun sebesar -2.38% . Pada bulan Juli laba naik kembali 

hingga mencapai 36.58%, laba terus naik sampai akhir tahun 2005. Pada 

awal tahun 2006 hingga akhir tahun 2006 laba menunjukkan pergerakan 

yang sama yaitu bersifat fluktuatif, naik turun namun tidak sampai 

mencapai level negatif. Begitu pula dengan tahun selanjutnya selama 
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periode penelitian. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap 

awal tahun (bulan Januari) pertumbuhan tingkat laba selalu negatif, mulai 

bulan Januari 2005, Januari 2006, hingga Januari 2007 dan masing-masing 

sebesar -90.20%, -94.73%, -80.32%. Pada bulan-bulan selanjutnya, laba 

akan meningkat dan tumbuh positif. Hal demikian disebabkan pada akhir 

tahun telah terjadi tutup buku dan pada awal tahun (bulan Januari) beban 

operasional lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh, 

kemudian semakin bertambah bulan maka pendapatan semakin berlipat 

dan melebihi beban operasional sehingga keuntungan (laba) bank akan 

meningkat dan hal ini terjadi berulang-ulang pada setiap awal tahun. 

 

4.1.6 Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia 

 Pada dasarnya, pembiayaan lebih dikenal dengan sebutan kredit 

pada perbankan konvensional. Pada penelitian ini pembiayaan yang 

digunakan adalah pembiayaan pada Bank Umum Syariah yang meliputi 

akad musyarakah, mudharabah, murabahah, istishna, qard, dan ijarah. 

Berikut adalah grafik pertumbuhan pembiayaan Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

 

Grafik 4.2 

Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia 
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Sumber: Lampiran I, data diolah kembali 

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan pembiayaan selama 

periode penelitian  tidak terlalu fluktuatif, dilihat dari grafik yang cenderung 

bergerak naik ke kanan atas. Pembiayaan mengalami kenaikan pada 

Januari 2005 hingga Maret 2005 sebesar 8.65%. Hingga bulan Mei 2005 

kenaikan pembiayaan mencapai 7.06%. Setelah itu pembiayaan mengalami 

penurunan dan kenaikan yang silih berganti pada kisaran 0-5% hingga 

November 2006. Menutup tahun 2006, pembiayaan mengalami penurunan 

sebesar 0.3%.  Terjadi pertumbuhan negatif pada Januari 2005, Januari 

2006, dan Januari 2007, masing-masing sebesar januari 05, 2.16%, dan 

1.16%. Pada Februari hingga Juni 2007, pembiayaan mengalami kenaikan 

berkisar antara 1-4.5%. Mengalami penurunan pada Juli 2007 sebesar 2.5%. 

Hingga akhir tahun 2007, pembiayaan mengalami kenaikan dan penurunan 

pada kisaran 1.8%-2.5%. Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan 

pembiayaan adalah sebesar 3.15%. 
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4.1.7 Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di 

Indonesia     

 Dalam sebuah proses pembangunan, dana merupakan urat nadi 

untuk menggerakkan suatu usaha guna mendorong kegiatan 

perekonomian. Salah satu pendanaan terbesar Bank Umum Syariah adalah 

penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). DPK adalah dana pihak ketiga 

yang berhasil dihimpun oleh Bank Umum Syariah.  

Berdasarkan grafik 4.3 pertumbuhan dana pihak ketiga terlihat cukup 

berfluktuasi. DPK mengalami kenaikan pada Januari hingga April 2004 

sebesar 9.2%, kemudian naik hingga mencapai 616% pada bulan Mei. 

Setelah itu, mengalami penurunan dan kenaikan yang silih berganti pada 

kisaran 3-11% hingga akhir tahun 2004. 

Januari 2005, mengalami kenaikan sebesar 0.7% dari bulan 

sebelumnya. Kemudian turun sekitar -1.6% pada Februari 2005. Selanjutnya 

DPK mengalami penurunan dan kenaikan yang silih berganti sepanjang 

tahun 2005 dengan kisaran 1-17%. 

Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan DPK pertahun berkisar 

antara 0.8%-2.4%. Selama periode penelitian DPK mencapai puncak pada 

bulan Mei 2004 dengan kenaikan sebesar 616%. 

Grafik 4.3 

Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga BUS di Indonesia 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH PEMBIAYAAN, PENEMPATAN DANA... MARDHIYYAH FITRIA EKAWATI



91 
 

 

Sumber: Lampiran I, data diolah kembali 

 

 

4.1.8 Perkembangan Penempatan pada Bank Indonesia (PNBI) di Indonesia 

 Penempatan pada Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank 

umum maupun bank syariah dalam rupiah maupun valuta asing di Bank 

Indonesia.  Penempatan pada Bank Indonesia berupa saldo rekening yang 

terdiri dari giro pada Bank Indonesia dan sertifikat Bank Indonesia maupun 

sertifikat Bank Indonesia syariah (SBIS) yang merupakan sertifikat yang 

diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana jangka pendek. 

Perkembangan penempatan pada Bank Indonesia (PNBI) selama periode 

penelitian terlihat cukup fluktuatif. Berikut adalah grafik perkembangan 

penempatan pada Bank Indonesia selama periode penelitian. 

 

Grafik 4.4 

Perkembangan Penempatan pada Bank Indonesia (PNBI) di Indonesia 
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Sumber: Lampiran I, data diolah 

Pada tahun 2004 penempatan pada Bank Indonesia mengalami 

kenaikan sebesar 20%. Namun sejak Februari 2004 penempatan pada Bank 

Indonesia cenderung mengalami penurunan, hingga Agustus 2004 

penurunan PNBI mencapai kisaran -73.94%. Pada September 2004, PNBI 

kembali mengalami peningkatan sebesar 112%. Namun pada bulan 

berikutnya, hingga akhir tahun 2004 PNBI kembali mengalami penurunan 

meskipun tidak mencapai level negatif. 

Pada Januari 2005, PNBI masih mengalami penurunan dan mencapai 

level negatif sebesar -7.18% pada bulan Maret. Pada Bulan April hingga 

Juni, kembali mengalami kenaikan sebesar 13.37%, namun kembali 

mengalami penurunan pada bulan Juni dan Agustus 2005. Pada sisa tahun 

2005, PNBI Bank Umum Syariah kembali mengalami kenaikan dan 

penurunan, namun pada akhir tahun PNBI naik sebesar 133%. 
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Hingga periode penelitian berakhir, PNBI Bank Umum Syariah tetap 

mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat fluktuatif. 

 

4.1.9. Perkembangan Penempatan pada Bank Lain (PNBL) Bank Umum Syariah 

di Indonesia   

Menurut Muhammad (2004: 123) penempatan dana bank syariah 

pada bank lain adalah penanaman dana pada bank syariah lain, baik di 

dalam maupun luar negeri, dalam bentuk antara lain sertifikat investasi 

mudharabah antar bank, deposito mudharabah, tabungan mudharabah, 

giro wadi’ah dan tabungan wadi’ah yang dimaksud untuk optimalisasi 

pengelolaan dana. 

Perkembangan penempatan pada bank lain (PNBL) selama periode 

penelitian dapat dilihat pada grafik 4.5 di bawah ini. 

Grafik 4.5 

Perkembangan Penempatan pada Bank Lain (PNBL) BUS di Indonesia 
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Sumber: Lampiran I, data diolah 

Berdasarkan grafik 4.5 di atas, pergerakan PNBL Bank Umum 

Syariah selama penelitian terlihat sangat berfluktuatif. Terutama pada 

Januari 2004 hingga Mei 2005. Pada Januari hingga Mei 2004, PNBL 

mengalami penurunan sekitar -2 % setiap bulan, pada Juni 2004 PNBL 

melonjak naik hingga mencapai peningkatan sebesar 60%. Namun bulan 

berikutnya melonjak turun hingga mencapai level -4%. Hingga akhir tahun 

2004, PNBL masih bergerak naik turun. 

Pada Januari hingga April 2005, PNBL mengalami kenaikan per-

bulannya dengan rata-rata kenaikan sebesar 11.25%. pada bulan berikutnya 

PNBL kembali turun sebesar -66%. Hingga 2005 berakhir, PNBL masih 

bergerak naik turun dengan rata-rata tingkat kenaikan sebesar 10.9%. 

Pada 2006 dan 2007 pergerakan PNBL Bank Umum syariah masih 

cenderung fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2006 dan 

2007 masing-masing sebesar 5.15% dan 3.34%. 

 

4.1.10. Perkembangan Modal di Setor (MDS) Bank Umum Syariah di Indonesia 

Menurut Antonio (2001: 146-152) salah satu sumber dana bank 

syariah adalah modal. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian 

gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak 

menghasilkan. Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang 

produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. 

Berikut adalah grafik perkembangan modal disetor (MDS) Bank 

Umum Syariah selama periode penelitian. Berdasarkan grafik 4.6 dapat 

dilihat bahwa pergerakan MDS selama periode penelitian yaitu Januari 2004 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH PEMBIAYAAN, PENEMPATAN DANA... MARDHIYYAH FITRIA EKAWATI



95 
 

hingga Desember 2007 tidak terlalu fluktuatif. Pada Januari hingga Mei 2004, 

pertumbuhan MDS Bank Umum Syariah berkisar 0.3%, pada Agustus MDS 

mengalami penurunan sebesar -0.3%, namun meningkat sebesar 15.9% pada 

September 2004. Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2007 MDS bergerak 

stabil, mengalami kenaikan sebesar 4.2% pada November 2006, dan 1% pada 

Juni 2007.  Puncak kenaikan MDS terjadi pada Mei 2005 sebesar 30.6%. 

 

 

Grafik 4.6 

Perkembangan Modal Disetor (MDS) Bank Umum Syariah di Indonesia 

 

 

Sumber: Lampiran I, data diolah kembali 

 

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian 

4.2.2 Ordinary Least Square 
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 Pada penelitian ini, regresi linier berganda atau yang dikenal dengan 

ordinary least square (OLS) digunakan untuk mengetahui pengaruh dari 

pembiayaan (PMBN), penempatan pada Bank Indonesia (PNBI), 

penempatan pada bank lain (PNBL), dana pihak ketiga (DPK) dan modal 

disetor (MDS) sebagai  variabel bebas terhadap laba (LB) perbankan 

syariah di Indonesia sebagai variabel terikat baik secara simultan dan 

parsial.  

 Proses awal yang dilakukan adalah pengujian unit root untuk 

mengetahui apakah data yang akan digunakan telah stasioner atau tidak. 

Apabila data yang akan digunakan telah stasioner, selanjutnya dilakukan 

uji model regresi. Uji model regresi dilakukan untuk menghasilkan 

parameter atau pendugaan yang bersifat Best Linier Unbiased Estimator 

(BLUE). Uji model tersebut mencakup uji multikolinieritas, uji 

heterokedastisitas dan uji autokorelasi atau lebih dikenal sebagai uji 

asumsi klasik. 

 Pada penelitian ini tidak dilakukan uji kenormalan data (Jarque-Bera 

Test) karena jumlah sampel yang ada telah lebih dari 30. 

 

4.2.3 Hasil Regresi Awal Penelitian  

Tabel 4.1 

Hasil Perhitungan Regresi Awal  

Dependent Variable: LB 
Method: Least Squares 
Date: 03/24/10   Time: 15:54 
Sample: 2004:01 2007:12 
Included observations: 48 

Variable Coefficien
t 

Std. Error t-Statistic Prob.  

C 154093.4 123932.1 1.243369 0.2206 
PMBN 0.026507 0.014077 1.883006 0.0666 
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PNBI 0.060603 0.021951 2.760828 0.0085 
PNBL -0.064657 0.066658 -0.969979 0.3376 
DPK 0.008148 0.012554 0.649009 0.5199 
MDS -0.617908 0.209605 -2.947960 0.0052 

R-squared 0.701615     Mean dependent var 237899.7 
Adjusted R-squared 0.666093     S.D. dependent var 190474.9 
S.E. of regression 110065.3     Akaike info criterion 26.17200 
Sum squared resid 5.09E+11     Schwarz criterion 26.40590 
Log likelihood -622.1281     F-statistic 19.75154 
Durbin-Watson stat 1.634792     Prob(F-statistic) 0.000000 

Sumber : Data Bank Indonesia diolah dengan E-Views 4.1, Lihat Lampiran 

Berdasarkan hasil regresi awal penelitian, diketahui bahwa terdapat 

beberapa data yang tidak stasioner. Untuk mengetahui stasioneritas data 

dan signifikansi variabel maka perlu dilakukan beberapa tahap pengujian, 

agar data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat akurat.    

4.2.4 Unit Root Test 

Pengujian stasioneritas data dilakukan pada seluruh variabel yang 

digunakan dalam model penelitian dengan menggunakan metode 

augmented dickey fuller (ADF-statistics). Data dikatakan telah stasioner 

apabila ADF-statistics memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 10% 

baik pada intercept, intercept and trend serta none. Berikut ini adalah hasil 

pengujian unit root  pada tingkat level : 

Tabel 4.1 

Uji Stasioneritas (Level) 

Level 
 Variabel 

Intercept Intercept and trend None 

PMBN  0,5033 0,0367  0,9001  

PNBI  0,5782 0,0371  0,5815  

PNBL  0,0021 0,0001  0,4359  

DPK  0,6230 0,0004  0,8175  

MDS  0,5222 0,8020  0,9364  

LB  0,9225 0,0343  0,8722  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH PEMBIAYAAN, PENEMPATAN DANA... MARDHIYYAH FITRIA EKAWATI



98 
 

            Sumber : Data Bank Indonesia diolah dengan E-Views 4.1, lihat 

lampiran 

Berdasarkan hasil pengujian unit root test pada tingkat level 

diketahui bahwa data mayoritas belum stasioner baik pada intercept 

maupun none. Sementara untuk level intercept dan trend data  PMBN, PNBI, 

PNBL, DPK dan LB telah stasioner, dan hanya data saja yang MDS belum 

stasioner. Oleh karena itu untuk memperoleh data yang stasioner (tidak 

terdapat unit root), maka data diturunkan pada fisrt difference. Berikut 

adalah hasil pengujian unit root pada tingkat first difference. 

Tabel 4.2 

Uji Stasioneritas (1st Difference) 

1st difference 
 Variabel 

Intercept Intercept and trend None 

PMBN  0,0000 0,0000  0,0000  

PNBI  0,0000 0,0002  0,0000  

PNBL  0,0000 0,0000  0,0000  

DPK  0,0000 0,0000  0,0000 

MDS  0,0000                 0,0000  0,0000 

LB  0,0000  0,0000  0,0000 

           Sumber : Data Bank Indonesia diolah dengan E-Views 4.1, lihat 

lampiran 

Berdasarkan hasil pengujian unit root test pada tingkat first 

difference diketahui bahwa data penelitian telah stasioner. 

 

4.2.5 Uji Asumsi Klasik 

4.2.5.1 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 

antara variabel bebas yang satu dengan yang lain dalam model regresi. Di 
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dalam model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya 

gejala multikolinieritas atau tidak terjadi hubungan yang signifikan antara 

variabel bebas yang satu dengan yang lainnya. Menurut Gujarati (2000: 168) 

untuk mengatasi multikolinieritas dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

antara lan: informasi apriori, menghubungkan data croos-sectional dan 

data urutan waktu, menghilangkan variabel independen, mengeluarkan 

suatu variabel atau variabel-variabel dan bias spesifik, transformasi 

variabel, penambahan data baru. 

Tabel 4.3 

Hasil Perhitungan Regresi Awal 

Dependent Variable: LB 
Method: Least Squares 
Date: 03/24/10   Time: 15:54 
Sample: 2004:01 2007:12 
Included observations: 48 

Variable Coefficien
t 

Std. Error t-Statistic Prob.  

C 154093.4 123932.1 1.243369 0.2206 
PMBN 0.026507 0.014077 1.883006 0.0666 
PNBI 0.060603 0.021951 2.760828 0.0085 
PNBL -0.064657 0.066658 -0.969979 0.3376 
DPK 0.008148 0.012554 0.649009 0.5199 
MDS -0.617908 0.209605 -2.947960 0.0052 

R-squared 0.701615     Mean dependent var 237899.7 
Adjusted R-squared 0.666093     S.D. dependent var 190474.9 
S.E. of regression 110065.3     Akaike info criterion 26.17200 
Sum squared resid 5.09E+11     Schwarz criterion 26.40590 
Log likelihood -622.1281     F-statistic 19.75154 
Durbin-Watson stat 1.634792     Prob(F-statistic) 0.000000 

     Sumber : Data Bank Indonesia diolah dengan E-Views 4.1 

Salah satu cara untuk mengatasi multikolinieritas dalam model 

regresi dapat dilakukan dengan mengeluarkan satu atau lebih variabel 

independen yang menimbulkan multikolinieritas. Dari hasil regresi 

diketahui bahwa variabel yang menimbulkan multikonilieritas adalah Dana 

Pihak Ketiga (DPK) dan penempatan pada bank lain (PNBL), maka variabel 
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tersebut dikeluarkan dari model. Berikut adalah hasil dari perhitungan 

model regresi setelah variabel DPK dan PNBL dikeluarkan dari model. 

 

 

Tabel 4.4 

Hasil Perhitungan Regresi Akhir 

Dependent Variable: LB 
Method: Least Squares 
Date: 05/26/10   Time: 07:16 
Sample: 2004:01 2007:12 
Included observations: 48 

Variable Coefficien
t 

Std. Error t-Statistic Prob.  

C 113266.0 116915.2 0.968788 0.3379 
PMBN 0.031166 0.006094 5.113917 0.0000 
PNBI 0.060731 0.020770 2.924062 0.0054 
MDS -0.572316 0.203669 -2.810033 0.0074 

R-squared 0.692527     Mean dependent var 237899.7 
Adjusted R-squared 0.671563     S.D. dependent var 190474.9 
S.E. of regression 109160.1     Akaike info criterion 26.11867 
Sum squared resid 5.24E+11     Schwarz criterion 26.27461 
Log likelihood -622.8482     F-statistic 33.03402 
Durbin-Watson stat 1.623913     Prob(F-statistic) 0.000000 

     

           Sumber : Data Bank Indonesia diolah dengan E-Views 4.1. lihat 

lampiran 

 

4.2.3.2 Uji Autokolerasi 

Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antara kesalahan 

pengganggu (residual) pada periode sekarang (ke-t) dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik tidak 

menunjukkan adanya gejala autokorelasi. Untuk mendeteksi masalah 

autokorelasi adalah dengan menggunakan metode Bruesch-Godfrey atau 

lebih dikenal dengan L-M test yang didasarkan pada nilai F dan Obs*R-

squared. Apabila nilai probabilitas atau signifikansi dari Obs*R-squared 
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melebihi tingkat kesalahan yang digunakan 0,05 maka tidak ada masalah 

autokorelasi. Berikut adalah hasil pengujian L-M test: 

 

Tabel 4.5 

Breusch-Godfrey Serial Correlation L-M Test 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.346426     Probability 0.709213 
Obs*R-squared 0.778981     Probability 0.677402 

     

Sumber : Data Bank Indonesia diolah dengan E-Views 4.1, Lihat 
Lampiran 
 

Berdasarkan pada hasil uji L-M test diketahui bahwa nilai 

probabilitas dari Obs*R-squared adalah 0,677402 yang lebih besar dari 

tingkat kesalahan 0,05. Maka disimpulkan bahwa dalam model regresi 

tidak terjadi masalah autokorelasi. 

 

4.2.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas menunjukkan dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik tidak menunjukkan adanya gejala 

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi masalah heterokedastisitas 

menggunakan metode White Heterikedasticity yang tersedia didalam 

program E-Views 4.1. Hasil yang diperhatikan dari uji ini adalah nilai F dan 

Obs*R-Squared. Jika nilai probabilitas dari Obs*R-Squared lebih besar dari 

tingkat kesalahan yang digunakan maka tidak terjadi heteroskedastisitas, 

dan sebaliknya. Berikut ini adalah hasil pengujian White Heteroskedasticity. 
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Tabel 4.6 

White Heteroskedasticity Test 

      

F-statistic 1.190695     Probability 0.330410  
Obs*R-squared 7.122775     Probability 0.309642  

      

      

 Sumber : Data Bank Indonesia diolah dengan E-Views 4.1, Lihat 
Lampiran 

 

Berdasarkan pada hasil uji white heterokedasticity test diketahui 

bahwa nilai probabilitas dari Obs*R-squared adalah 0,309642 yang lebih 

besar dari tingkat kesalahan 0,05. Maka disimpulkan bahwa dalam model 

regresi tidak terjadi masalah heterokedastisitas. 

 

4.3 Analisis Model dan Pembuktian Hipotesis 

4.3.1. Analisis Model 

Dari pengujian sebelumnya telah diketahui bahwa stasioneritas 

data dan uji pelanggaran asumsi klasik telah terpenuhi, maka dalam 

keadaan ini hasil regresi adalah bersifat BLUE. Berikut adalah hasil 

pendugaan model regresi linier berganda. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.8 

Hasil Perhitungan Regresi Baru 
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Dependent Variable: LB 
Method: Least Squares 
Date: 05/26/10   Time: 07:16 
Sample: 2004:01 2007:12 
Included observations: 48 

Variable Coefficien
t 

Std. Error t-Statistic Prob.  

C 113266.0 116915.2 0.968788 0.3379 
PMBN 0.031166 0.006094 5.113917 0.0000 
PNBI 0.060731 0.020770 2.924062 0.0054 
MDS -0.572316 0.203669 -2.810033 0.0074 

R-squared 0.692527     Mean dependent var 237899.7 
Adjusted R-squared 0.671563     S.D. dependent var 190474.9 
S.E. of regression 109160.1     Akaike info criterion 26.11867 
Sum squared resid 5.24E+11     Schwarz criterion 26.27461 
Log likelihood -622.8482     F-statistic 33.03402 
Durbin-Watson stat 1.623913     Prob(F-statistic) 0.000000 

     

         Sumber : Data Bank Indonesia diolah dengan E-Views 4.1, lihat 

lampiran 

 

Model persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan adalah: 

LB = 113266,0 + 0,031166 PMBN + 0,060731 PNBI – 0,572316 MDS 

Ringkasan hasil model persamaan regresi linier berganda di atas diuraikan 

sebagai berikut : 

 

1. Konstanta (α)  

Nilai konstanta (α) adalah sebesar 113266,0 artinya apabila variabel 

bebas pembiayaan (PMBN), penempatan pada Bank Indonesia (PNBI), 

dan modal disetor (MDS) konstan, maka diprediksikan nilai dari laba 

(LB) pada perbankan syariah di Indonesia adalah sebesar 113266,0 juta 

rupiah. 

2. Koefisien regresi (βi) adalah sebagai berikut: 

a. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan (PMBN) adalah sebesar 

0,031166 artinya jika pembiayaan naik satu juta rupiah, maka laba 
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pada perbankan syariah di Indonesia akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,031166 juta rupiah. 

b. Nilai koefisien regresi variabel penempatan pada Bank Indonesia 

(PNBI) adalah sebesar 0,060731 artinya jika penempatan pada Bank 

Indonesia naik satu juta rupiah, maka laba pada perbankan syariah 

di Indonesia akan mengalami peningkatan sebesar 0,060731 juta 

rupiah.. 

c. Nilai koefisien regresi variabel modal disetor (MDS) adalah sebesar                

0,572316 artinya jika modal yang disetor naik satu juta rupiah, maka 

laba pada perbankan syariah di Indonesia akan mengalami 

penurunan sebesar 0,572316 juta rupiah. 

Nilai dari koefisien determinasi (R-Squared) adalah sebesar 0,692527 

hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan, penempatan pada Bank 

Indonesia, penempatan pada bank lain dan modal disetor mampu 

menjelaskan perubahan dari laba pada perbankan syariah di Indonesia 

periode 2004-2007 sebesar 69,2%, sedangkan sisanya sebesar 30,8% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

 

4.3.1.1. Uji F 

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 8, diketahui bahwa nilai 

probabilitas signifikansi dari (F-statistics) sebesar 0,00000 yang 

menunjukkan untuk menolak hipotesis nol, dengan kata lain variabel 

independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen dengan taraf kesalahan 5%.  
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4.3.1.2.  Uji t 

Berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi 

dari variabel PMBN = 0,0000, variabel PNBI = 0,0054 dan variabel MDS = 

0,0074. Variabel PMBN, PNBI dan MDS memiliki nilai p-value yang lebih 

kecil dari taraf kesalahan 0,05, sehingga H0 ditolak. Artinya adalah pada 

tingkat kesalahan 5% variabel PMBN, PNBI dan MDS secara parsial memiliki 

hubungan dengan laba.  

 

4.3.2. Pembuktian Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis model regresi di atas, maka pembuktian 

hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama menyebutkan bahwa variabel pembiayaan, 

penempatan dana pada Bank Indonesia, penempatan dana pada bank 

lain, Dana Pihak Ketiga dan modal disetor secara simultan/ bersama-

sama memiliki pengaruh signifikan terhadap laba perbankan syariah di 

Indonesia adalah benar namun dengan tingkat keyakinan yang tidak 

terlalu besar yaitu 0,692527 atau sekitar 69.2%. Hal ini dikarenakan 

dengan memasukkan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penempatan 

dana pada bank lain (PNBL) dalam model regresi ternyata memberi 

dampak dengan terjadinya pelanggaran asumsi multikolinieritas. Hasil 

uji F menunjukkan bahwa variabel pembiayaan, penempatan dana pada 

Bank Indonesia, penempatan dana pada bank lain, Dana Pihak Ketiga 

(DPK) dan modal disetor secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap laba perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2004 

hingga 2007 meskipun dengan tingkat keyakinan yang rendah. 
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2. Hipotesis kedua menyebutkan bahwa variabel pembiayaan, penempatan 

dana pada Bank Indonesia, penempatan dana pada bank lain, Dana Pihak 

Ketiga (DPK) dan modal disetor secara parsial/ masing-masing memiliki 

pengaruh signifikan terhadap laba perbankan syariah di Indonesia 

adalah tidak terbukti. Hal ini dikarenakan dengan memasukkan variabel 

Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penempatan dana pada bank lain (PNBL) 

dalam model regresi ternyata memberi dampak dengan terjadinya 

pelanggaran asumsi multikolinieritas. Jadi agar pengujian hipotesis 

dapat dilakukan, maka variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan 

penempatan pada bank lain (PNBL) tidak diikutsertakan sebagai variabel 

bebas yang mempengaruhi laba. Dengan begitu untuk pengujian 

berikutnya hanya mempergunakan tiga variabel bebas yaitu pembiayaan, 

penempatan dana pada Bank Indonesia, dan modal disetor. Dari hasil uji 

t menunjukkan bahwa variabel pembiayaan, penempatan dana pada 

Bank Indonesia dan modal disetor secara parsial memiliki pengaruh 

yang signifikan terrhadap laba perbankan syariah tahun 2004 hingga 

2007 di Indonesia.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan analisis penelitian terhadap laba bank syariah periode 

Januari 2004 hingga Desember 2007, dengan menggunakan metode Ordinary 

Least Square maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama adalah benar, namun dengan tingkat keyakinan yang 

tidak terlalu besar yaitu 69,2%. Hal ini di karenakan menyertakan 

variabel Dana Pihak Ketiga dan penempatan dana pada bank lain dalam 

model yang menyebabkan multikolinieritas.  

2. Hipotesis kedua adalah tidak terbukti. Hanya variabel pembiayaan, 

penempatan pada Bank Indonesia, dan modal disetor yang secara parsial  

berpengaruh terhadap laba bank syariah di Indonesia. Variabel Dana 

Pihak Ketiga dan penempatan pada bank lain dihilangkan dari model. 

3. Secara parsial dan simultan, pembiayaan berpengaruh positif terhadap 

laba bank syariah. Hal ini dikarenakan pembiayaan yang diterima oleh 

pihak ketiga merupakan modal kerja dan modal investasi yang 

kemudian akan menghasilkan return, return yang diterima pada 

akhirnya akan dipakai oleh pihak ketiga untuk melunasi pembiayaan 

kepada bank syariah. Semakin besar porsi pembiayaan yang disalurkan 

oleh bank syariah, maka semakin besar kemungkinan keuntungan yang 

di peroleh bank syariah dari pembiayaan.  
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4. Secara parsial dan simultan, penempatan pada Bank Indonesia 

berpengaruh positif terhadap laba bank syariah. Hal ini dikarenakan 

besarnya tingkat return yang diterima oleh BUS atas SBIS yang 

ditempatkan, sehingga semakin besar tingkat SBIS di Bank Indonesia, 

maka semakin besar pula tingkat return yang akan diterima oleh BUS, 

return yang diterima pada akhirnya akan berpengaruh pada laba.  

5. Secara parsial dan simultan, modal disetor berpengaruh negatif 

terhadap laba bank syariah. Hal ini dikarenakan karena banyaknya 

modal yang masuk tetapi pembiayaan yang diberikan tidak seimbang, 

sehingga bagi hasil yang diterima bank dari pembiayaan tidak 

seimbang dengan bagi hasil yang harus diberikan kepada nasabah, 

pada akhirnya hal tersebut dapat mengurangi laba yang akan 

diperoleh bank syariah.  

 

5.2 SARAN 

1. Berdasarkan kesimpulan yang menunjukkan bahwa pembiayaan, 

penempatan dana pada Bank Indonesia dan modal disetor 

mempengaruhi laba bank umum syariah sebesar 69% , maka sudah 

semestinya bank memberikan perhatian lebih terhadap 

pengembangan faktor-faktor di atas. Terutama pembiayaan dan 

penempatan pada Bank Indonesia yang memiliki pengaruh positif 

terhadap laba bank syariah. Seharusnya bank syariah dapat 

memilih keputusan yang tepat untuk menempatkan kelebihan 

likuiditasnya, untuk disalurkan dalam pembiayaan atau 
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menempatkan pada SBIS. Selain itu, bank syariah juga seharusnya 

mampu memberikan kemudahan dalam proses pembiayaan, agar 

terjadi proporsi yang seimbang antara bagi hasil yang diterima bank 

syariah dan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah. 
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Lampiran 1 
 
Data Penelitian (Dalam Jutaan Rupiah) 
 

Obs LB PMBN PNBI PNBL DPK MDS 
2004:01 113201 5860492 2255583 307774 6622969 625528 
2004:02 127584 5764398 2528876 301394 674000 627528 
2004:03 120112 6415940 2000591 295754 7022808 627528 
2004:04 114222 7024466 1724145 302855 698000 627528 
2004:05 90556 7551949 1363609 293973 4999000 630067 
2004:06 108491 8356180 1101165 473135 8315850 630067 
2004:07 11579 8859500 1093948 449834 8683000 630067 
2004:08 137672 9541803 1062124 465993 8169000 628067 
2004:09 155245 10131051 1032295 460495 9675737 628067 
2004:10 117348 10683381 1168281 521731 10100255 728127 
2004:11 137072 10978618 1313677 549056 10559028 728127 
2004:12 125925 11489933 1987939 727336 11862117 731039 
2005:01 15284 11665192 1795428 734125 11891215 735042 
2005:02 174598 12139325 1428415 831659 11763539 735058 
2005:03 198174 12959341 1282451 972426 12258803 735098 
2005:04 165556 13484151 1299652 1095992 12799038 735098 
2005:05 140997 14014678 1439328 707281 12840215 958528 
2005:06 24142 14270381 1502640 79678 13357524 960972 
2005:07 62642 14449695 1372881 787588 13323393 960972 
2005:08 97076 14772601 1305706 92354 13617036 960972 
2005:09 122211 14753299 1422364 1051906 13357973 1010528 
2005:10 14043 15121483 1251197 1014793 13585499 1010528 
2005:11 145000 12275000 1278000 260000 11681000 951000 
2005:12 16225 15231942 3179821 1057526 15582329 951224 
2006:01 218806 15042197 3110348 913602 15134968 951224 
2006:02 231613 15366770 2599079 984038 14872601 951224 
2006:03 250101 15996948 2091496 956785 14955706 951224 
2006:04 205195 16589770 2120547 959941 15188699 951224 
2006:05 132168 17366873 2116447 966538 15834716 951224 
2006:06 140621 18162126 2236101 83212 16432728 951224 
2006:07 177185 18527228 1909978 811587 16508414 951224 
2006:08 199227 19037592 2234840 781527 17107056 951224 
2006:09 236889 19662542 2234167 901533 17975508 951224 
2006:10 307000 15813000 2009000 473000 16220000 951000 
2006:11 348000 16057000 2256000 359000 16542000 991000 
2006:12 382503 20444907 3640734 991377 20672181 991224 
2007:01 452859 20218546 4035892 991005 20514493 991224 
2007:02 478493 20462749 4374187 1151650 21054281 991224 
2007:03 508703 20820064 4804784 1227930 21882933 991224 
2007:04 458937 21353493 4476559 1049047 22007608 991224 
2007:05 505377 21920019 4341443 1173071 22570491 1001224 
2007:06 45036 22969103 3461996 1127480 22714256 1001224 
2007:07 503534 23687318 3042103 1110417 23231781 1001224 
2007:08 541046 24637850 2420532 1121823 23308579 1001224 
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2007:09 577484 25589806 2941506 1214436 24680417 1001224 
2007:10 629980 26148752 3238131 1436817 25473335 1017224 
2007:11 664472 26548228 3210526 1265566 25658163 1017224 
2007:12 689000 20717000 3286000 672000 21966000 1001000 

 
Sumber: Data Statistik BI, www.bi.go.id 
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Lampiran Unit Root Test 
 
PMBN (Level) 
- Intercept 
Null Hypothesis: PMBN has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.543031  0.5033 
Test critical values: 1% level  -3.577723  

 5% level  -2.925169  
 10% level  -2.600658  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
- Intercept and Trend 
Null Hypothesis: PMBN has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.643291  0.0367 
Test critical values: 1% level  -4.165756  

 5% level  -3.508508  
 10% level  -3.184230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
- None 
Null Hypothesis: PMBN has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.907803  0.9001 

Test critical values: 1% level  -2.615093  
 5% level  -1.947975  
 10% level  -1.612408  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PNBI (Level) 
- Intercept 
Null Hypothesis: PNBI has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
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   t-Statistic   Prob.*  
      

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.392175  0.5782  

Test critical values: 1% level  -3.577723   
 5% level  -2.925169   
 10% level  -2.600658   
      

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
- Intercept and Trend 
Null Hypothesis: PNBI has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.640950  0.0371 
Test critical values: 1% level  -4.170583  

 5% level  -3.510740  
 10% level  -3.185512  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
- None 
Null Hypothesis: PNBI has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.275402  0.5815 
Test critical values: 1% level  -2.615093  

 5% level  -1.947975  
 10% level  -1.612408  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
 
 
 
 
 
 

 
PNBL (Level) 
- Intercept 
Null Hypothesis: PNBL has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.134218  0.0021 

Test critical values: 1% level  -3.577723  
 5% level  -2.925169  
 10% level  -2.600658  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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- Intercept and Trend 
Null Hypothesis: PNBL has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.898409  0.0001 
Test critical values: 1% level  -4.165756  

 5% level  -3.508508  
 10% level  -3.184230  

 
- None 
Null Hypothesis: PNBL has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.637102  0.4359 

Test critical values: 1% level  -2.616203  
 5% level  -1.948140  
 10% level  -1.612320  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DPK (Level) 
- Intercept 
Null Hypothesis: DPK has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.297936  0.6230 
Test critical values: 1% level  -3.577723  

 5% level  -2.925169  
 10% level  -2.600658  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
- Intercept and Trend 
Null Hypothesis: DPK has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 
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Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.324521  0.0004 

Test critical values: 1% level  -4.165756  
 5% level  -3.508508  
 10% level  -3.184230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
- None 
Null Hypothesis: DPK has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.490356  0.8175 
Test critical values: 1% level  -2.615093  

 5% level  -1.947975  
 10% level  -1.612408  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MDS (Level) 
- Intercept 
Null Hypothesis: MDS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.505462  0.5222 
Test critical values: 1% level  -3.577723  

 5% level  -2.925169  
 10% level  -2.600658  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
- Intercept and Trend 
Null Hypothesis: MDS has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.537648  0.8020 

Test critical values: 1% level  -4.165756  
 5% level  -3.508508  
 10% level  -3.184230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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- None 
Null Hypothesis: MDS has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.177533  0.9364 
Test critical values: 1% level  -2.615093  

 5% level  -1.947975  
 10% level  -1.612408  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LB (Level) 
- Intercept 
Null Hypothesis: LB has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.262018  0.9225 

Test critical values: 1% level  -3.581152  
 5% level  -2.926622  
 10% level  -2.601424  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
 

- Intercept and Trend 
Null Hypothesis: LB has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.672693  0.0343 

Test critical values: 1% level  -4.165756  
 5% level  -3.508508  
 10% level  -3.184230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
- None 
Null Hypothesis: LB has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 
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Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.747074  0.8722 

Test critical values: 1% level  -2.616203  
 5% level  -1.948140  
 10% level  -1.612320  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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PMBN (1 st Difference) 
- Intercept 
Null Hypothesis: D(PMBN) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.220027  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  
 10% level  -2.601424  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
- Intercept and Trend 
Null Hypothesis: D(PMBN) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.157070  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.170583  
 5% level  -3.510740  
 10% level  -3.185512  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
- None 
Null Hypothesis: D(PMBN) has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.824372  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.616203  
 5% level  -1.948140  
 10% level  -1.612320  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PNBI (1 st Difference) 
- Intercept 
Null Hypothesis: D(PNBI) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
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   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.492679  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  
 10% level  -2.601424  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
- Intercept and Trend 
Null Hypothesis: D(PNBI) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.482420  0.0002 

Test critical values: 1% level  -4.170583  
 5% level  -3.510740  
 10% level  -3.185512  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
- None 
Null Hypothesis: D(PNBI) has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.550003  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.616203  
 5% level  -1.948140  
 10% level  -1.612320  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PNBL (1 st Difference) 
- Intercept 
Null Hypothesis: D(PNBL) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.340469  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  
 10% level  -2.602225  
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
- Intercept and Trend 
Null Hypothesis: D(PNBL) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.252666  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.175640  
 5% level  -3.513075  
 10% level  -3.186854  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
- None 
Null Hypothesis: D(PNBL) has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.373696  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.617364  
 5% level  -1.948313  
 10% level  -1.612229  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPK (1 st Difference) 
- Intercept 
Null Hypothesis: D(DPK) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.89604  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  
 10% level  -2.601424  

 
- Intercept and Trend 
Null Hypothesis: D(DPK) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
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   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.82862  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.170583  

 5% level  -3.510740  
 10% level  -3.185512  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
- None 
Null Hypothesis: D(DPK) has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.51006  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.616203  
 5% level  -1.948140  
 10% level  -1.612320  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MDS (1 st Difference) 
- Intercept 
Null Hypothesis: D(MDS) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.879721  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  
 10% level  -2.601424  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
- Intercept and Trend 
Null Hypothesis: D(MDS) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.932514  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.170583  
 5% level  -3.510740  
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 10% level  -3.185512  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
- None 
Null Hypothesis: D(MDS) has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.641994  0.0000 
Test critical values: 1% level  -2.616203  

 5% level  -1.948140  
 10% level  -1.612320  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LB (1 st Difference) 
- Intercept 
Null Hypothesis: D(LB) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.89925  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.581152  
 5% level  -2.926622  
 10% level  -2.601424  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
- Intercept and Trend 
Null Hypothesis: D(LB) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.02083  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.170583  
 5% level  -3.510740  
 10% level  -3.185512  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
- None 
Null Hypothesis: D(LB) has a unit root 
Exogenous: None 
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Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.80756  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.616203  
 5% level  -1.948140  
 10% level  -1.612320  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Lampiran 3 
 
Uji Asumsi Klasik 
 
Multikolinieritas 
 

 PMBN PNBI PNBL DPK MDS 

PMBN  1.000000  0.668461  0.717029  0.976032  0.850678 
PNBI  0.668461  1.000000  0.572732  0.694547  0.547469 
PNBL  0.717029  0.572732  1.000000  0.715557  0.538000 
DPK  0.976032  0.694547  0.715557  1.000000  0.834402 
MDS  0.850678  0.547469  0.538000  0.834402  1.000000 

 
Autokorelasi 
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

      

F-statistic 0.346426     Probability 0.709213  
Obs*R-squared 0.778981     Probability 0.677402  

      

      
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/26/10   Time: 07:24 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

      

Variable Coefficien
t 

Std. Error t-Statistic Prob.   

      

C -1868.887 118731.9 -0.015740 0.9875  
PMBN 0.000718 0.006300 0.113902 0.9099  
PNBI -0.005467 0.022569 -0.242255 0.8098  
MDS 0.005185 0.206894 0.025062 0.9801  

RESID(-1) 0.125311 0.171402 0.731093 0.4688  
RESID(-2) 0.074997 0.182099 0.411848 0.6825  

      

R-squared 0.016229     Mean dependent var -3.88E-11  
Adjusted R-squared -0.100887     S.D. dependent var 105618.8  
S.E. of regression 110818.6     Akaike info criterion 26.18564  
Sum squared resid 5.16E+11     Schwarz criterion 26.41954  
Log likelihood -622.4555     F-statistic 0.138571  
Durbin-Watson stat 1.841677     Prob(F-statistic) 0.982338  
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Heterokedastisitas 
 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.190695     Probability 0.330410 
Obs*R-squared 7.122775     Probability 0.309642 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 05/26/10   Time: 07:30 
Sample: 2004:01 2007:12 
Included observations: 48 

Variable Coefficien
t 

Std. Error t-Statistic Prob.  

C 4.11E+11 3.77E+11 1.088910 0.2826 
PMBN 12347.16 9523.032 1.296557 0.2020 

PMBN^2 -0.000325 0.000260 -1.251053 0.2180 
PNBI 49800.37 26412.83 1.885461 0.0665 

PNBI^2 -0.008496 0.004603 -1.845765 0.0722 
MDS -1341147. 1068539. -1.255122 0.2165 

MDS^2 0.774221 0.626826 1.235146 0.2238 

R-squared 0.148391     Mean dependent var 1.09E+10 
Adjusted R-squared 0.023765     S.D. dependent var 2.89E+10 
S.E. of regression 2.86E+10     Akaike info criterion 51.12315 
Sum squared resid 3.35E+22     Schwarz criterion 51.39603 
Log likelihood -1219.956     F-statistic 1.190695 
Durbin-Watson stat 2.074401     Prob(F-statistic) 0.330410 
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Lampiran  2 
 
Hasil Regresi 
 
Awal 
Dependent Variable: LB 
Method: Least Squares 
Date: 03/24/10   Time: 15:54 
Sample: 2004:01 2007:12 
Included observations: 48 

Variable Coefficien
t 

Std. Error t-Statistic Prob.  

C 154093.4 123932.1 1.243369 0.2206 
PMBN 0.026507 0.014077 1.883006 0.0666 
PNBI 0.060603 0.021951 2.760828 0.0085 
PNBL -0.064657 0.066658 -0.969979 0.3376 
DPK 0.008148 0.012554 0.649009 0.5199 
MDS -0.617908 0.209605 -2.947960 0.0052 

R-squared 0.701615     Mean dependent var 237899.7 
Adjusted R-squared 0.666093     S.D. dependent var 190474.9 
S.E. of regression 110065.3     Akaike info criterion 26.17200 
Sum squared resid 5.09E+11     Schwarz criterion 26.40590 
Log likelihood -622.1281     F-statistic 19.75154 
Durbin-Watson stat 1.634792     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Tanpa DPK 
Dependent Variable: LB 
Method: Least Squares 
Date: 03/24/10   Time: 15:56 
Sample: 2004:01 2007:12 
Included observations: 48 

Variable Coefficien
t 

Std. Error t-Statistic Prob.  

C 133941.8 119169.3 1.123962 0.2673 
PMBN 0.034407 0.007024 4.898823 0.0000 
PNBI 0.064143 0.021120 3.037119 0.0040 
PNBL -0.061587 0.066041 -0.932560 0.3563 
MDS -0.609129 0.207756 -2.931946 0.0054 

R-squared 0.698622     Mean dependent var 237899.7 
Adjusted R-squared 0.670587     S.D. dependent var 190474.9 
S.E. of regression 109322.1     Akaike info criterion 26.14032 
Sum squared resid 5.14E+11     Schwarz criterion 26.33523 
Log likelihood -622.3676     F-statistic 24.91954 
Durbin-Watson stat 1.626681     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Tanpa PNBL(Akhir) 
 
Dependent Variable: LB 
Method: Least Squares 
Date: 05/26/10   Time: 07:16 
Sample: 2004:01 2007:12 
Included observations: 48 

Variable Coefficien
t 

Std. Error t-Statistic Prob.  

C 113266.0 116915.2 0.968788 0.3379 
PMBN 0.031166 0.006094 5.113917 0.0000 
PNBI 0.060731 0.020770 2.924062 0.0054 
MDS -0.572316 0.203669 -2.810033 0.0074 

R-squared 0.692527     Mean dependent var 237899.7 
Adjusted R-squared 0.671563     S.D. dependent var 190474.9 
S.E. of regression 109160.1     Akaike info criterion 26.11867 
Sum squared resid 5.24E+11     Schwarz criterion 26.27461 
Log likelihood -622.8482     F-statistic 33.03402 
Durbin-Watson stat 1.623913     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Lampiran 4 

Ayat Al Qur’an Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia 
QS Luqman 34 

���������������� ������������				 
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((((NNNN���������������� OOOOPPPPQQQQ����AAAAִִִִRRRR SSSSTTTTUUUU    

34. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang 

hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa 

yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 

(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun 

yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 
 

Ar Ruum 39 
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39. 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). 
 

Ali Imran 130 
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130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan. 

 

Al Baqarah 275 
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275. 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. 

 

Al Baqarah 278, 279 
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278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

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

beriman. 

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu 

bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu 

tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 
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