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ABSTRAK

Sarisma Septriyana. 2019. Pengaruh Deposito Mudharabah dan Ekuitas
terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Bank Umum
Syariah Periode 2012-2018). Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo. Pembimbing Said Abadi M.A.

Kata Kunci: Deposito Mudharabah , Ekuitas, dan Pembiayaan
Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah sebagai ciri khas yang membedakan
antara bank syariah dan bank konvensional belum bisa mendominasi
pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank, justru mengalami penurunan dari
tahun ke tahun. Dilihat dari rata-rata laporan keuangan tahunan Bank Umum
Syariah tahun 2018 dimana Pembiayaan Mudharabah mengalami
penurunan sebesar Rp 82.183(dalam jutaan rupiah), berbeda dengan
Deposito Mudharabah yang mengalami peningkatan sebesar Rp
8.066.365(dalam jutaan rupiah) dan Ekuitas yang mengalami peningkatan
sebesar Rp 618.585(dalam jutaan rupiah) dari tahun 2017. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial maupun
simultan Deposito Mudharabah dan Ekuitas terhadap Pembiayaan
Mudharabah Bank Umum Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode
kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan Bank
Umum Syariah yang terdiri dari 12 bank, sedangkan sampel pada penelitian
ini adalah laporan keuangan tahunan periode 2012-2018 Bank Muamalat
Indonesia, BRI Syariah, BNI syariah, BCA Syariah, Bank Syariah Mandiri,
dan Bank Syariah Bukopin. Analisis data yang digunakan pada penelitian
ini adalah uji asumsi klasik (uji normalitas, uji linieritas, uji
multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas), uji regresi linier
berganda, uji hipotesis (uji t, uji f, dan uji R2) menggunakan SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Deposito Mudharabah
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah
dibuktikan dari nilai thitung > ttabel (2,554 >2,021) dan nilai sig. sebesar 0,032 <
0,05, Ekuitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan
Mudharabah dibuktikan dari nilai thitung > ttabel (2,474 >2,021) dan nilai sig.
sebesar 0,017 < 0,05 selanjutnya Deposito Mudharabah dan Ekuitas secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah
diperoleh nilai Fhitung = 71,759 dan Ftabel= 4,08 jadi Fhitung > Ftabel (71,759
>4,08) dan nilai sig. sebesar 0,000 < 0,05 dimana 84,2% variabel
Pembiayaan Mudharabah dipengaruhi oleh variabel Deposito Mudharabah
dan Ekuitas, sedangkan 15,8% dipengaruhi oleh variabel lain.











BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Indonesia mengalami pertumbuhan

dan perkembangan diiringi dengan munculnya berbagai

lembaga komersial yang bergerak di bidang keuangan,

salah satunya bank. Sebagai lembaga dalam

menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat,

bank memberikan jasa keuangan paling lengkap. Bank

umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh

jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat,

baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga

lainnya. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992

yang diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 bank syariah

pada era reformasi mulai berkembang di Indonesia.1

1Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta:
Prenadamedia Grup, 2015), 45.
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Landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat

dioperasikan dan diterapkan oleh bank syariah diatur

secara rinci oleh undang-undang tersebut. Selain itu,

juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional

untuk membuka cabang syariah atau mengkonversi diri

menjadi bank syariah. Dengan begitu, baik secara

konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, bank

umum dapat menjalankan dua kegiatan usahanya.2

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki

fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah

terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada

masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut

funding. Sementara kegiatan menyalurkan dana disebut

financing atau lending.3

2Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi
dan Ilustrasi (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 29.

3Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali
Pers, 2014), 40.
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Penghimpunan dana masyarakat di perbankan

syariah menggunakan instrumen yang sama dengan

penghimpunan dana pada bank konvensional, yaitu

instrumen giro, tabungan dan deposito. Meskipun

menggunakan instrumen yang sama, tetapi mekanisme

kerja masing-masing instrumen penghimpunan pada

bank syariah berbeda dengan instrumen pada bank

konvensional. Perbedaan mendasar mekanisme kerja

instrumen penghimpunan dana bank syariah terletak

pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh

bank konvensional dalam memberikan keuntungan

kepada nasabah.4

Dana investasi merupakan salah satu produk bank

syariah yang berbeda dengan produk di perbankan

konvensional.5 Deposito adalah investasi dana

4Rizal Yahya dkk., Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik
Kontemporer (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 94.

5Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah
(Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 105.
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berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan

akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah

dan/atau UUS. Dalam transaksi deposito mudharabah,

nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal)

dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib).6

Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana

mengenai nisbah dan tata cara pembagian keuntungan

maupun perhitungan distribusi keuntungan serta resiko

yang dapat timbul dari deposito tersebut. Bagi hasil akan

diterima oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian

akad awal pada saat penempatan deposito tersebut. 7

Ekuitas (Modal) didefinisikan sebagai sesuatu yang

mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan.

6Andri, Bank, 77.
7Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: LPFE Usakti, 2009),

156.
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Modal bagi bank syariah merupakan salah satu faktor

penting untuk mengembangkan usaha dan menampung

risiko kemungkinan menderita rugi.

Modal bank mempunyai tiga fungsi. Pertama,

sebagai peyangga untuk menyerap kerugian lainnya.

Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan

terhadap kagagalan atau kerugian bank dan perlindungan

terhadap kepentingan para deposan. Kedua, sebagai

dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit.

Hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi bank

sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah

pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank.

Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank

untuk melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari

salah satu nasabah. Ketiga, modal juga menjadi dasar

perhitungan bagi para partisipan pasar untuk

mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif
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dalam menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan

bagi para investor diperkirakan dengan membandingan

keuntungan bersih dengan ekuitas.8

Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam

menjalankan fungsi penggunaan dana. Dari pembiayaan

yang dikeluarkan bank, diharapkan bank mendapatkan

hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan merupakan

tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. 9 Salah satu

bentuk produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank

syariah adalah pembiayaan mudharabah dengan prinsip

bagi hasil. Pembiayaan berbasis bagi hasil adalah salah

satu produk bank syariah yang sangat membedakan

dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil merupakan

karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional

bank syariah secara keseluruhan, sehingga pembiayaan

8Zainur Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta :
Pustaka Alvabet, 2006), 136.

9Muhammad, Manajemen, 55.
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berbasis bagi hasil menjadi ciri bagi perbankan syariah

di mana setiap lembaga keuangan syariah memiliki

pembiayaan ini sebagai ciri khas.10

Mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara

dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal)

menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya

menjadi pengelola. Kontrak mudharabah dapat dibagi

menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muqayyadah,

mudharabah mutlaqah. Mudharabah muqayyadah

adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan

pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan

pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara,

dan/atau objek investasi. Sedangkan mudharabah

mutlaqah tidak adanya pembatasan oleh pemilik dana

dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi.11

10Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik
(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 167.

11Rizal, Akuntansi, 110-111.
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Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 21 tahun

2008 menyebutkan bahwa bank syariah wajib

menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana

masyarakat. Besarnya pembiayaan yang berhasil

disalurkan oleh Bank Umum Syariah sangat dipengaruhi

oleh banyak faktor, di antaranya adalah penghimpunan

yang berasal dari masyarakat  atau biasa dikenal dengan

istilah Dana Pihak Ketiga (DPK).  DPK merupakan

Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan.

Umumnya dana dari masyarakat memegang peran yang

sangat besar dan menopang usaha bank. Selain dana

pihak ketiga faktor juga berasal dari modal sendiri.

Besaran atau totalitas pembiyaan sangat tergantung pada

besaran dana yang tersedia, baik yang berasal dari

pemilik berupa modal sendiri termasuk cadangan dan

dana dari masyarakat luas yaitu Dana Pihak Ketiga atau

DPK, salah satunya Deposito yang berkontribusi banyak
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dalam besarnya jumlah Dana pihak Ketiga. Sehingga,

semakin besar dana yang dimilik suatu bank, baik

berasal dari masyarakat ataupun modal sendiri akan

meningkatkan potensi bank yang bersangkutan dalam

penyediaan pembiayaan.12

Berdasarkan laporan keuangan tahunan yang

diperoleh dari Bank Umum Syariah periode 2012-2018,

jumlah pembiayaan mudharabah sebagai salah satu ciri

khas pembiayaan pada perbankan syariah yang berbasis

bagi hasil tidak mengalami perkembangan yang

signifikan justru mengalami penurunan. Berbeda dengan

pembiayaan musyarakah yang selalu mendominasi

pembiayaan dan piutang murabahah yang mengalami

peningkatan walaupun juga mengalami penurunan.

Secara rinci dapat dilihat dari grafik berikut:

12Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2014), 217.
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Grafik 1.1

Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah

Periode 2012-2018

Dalam Jutaan Rupiah

Dari grafik 1.1 dapat diketahui bahwa Pembiayaan

Mudharabah tidak memiliki peningkataan yang

signifikan justru mengalami penurunan pada tahun-

tahun terakhir. Berbeda dengan Pembiayaan

Musyarakah dan piutang murabahah yang mengalami
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perkembangan signifikan meskipun pada tahun terakhir

juga mengalami penurunan.13

Selanjutnya perkembangan Deposito Mudharabah

dan Ekuitas yang signifikan tidak diikuti dengan

perkembangan Pembiayaan Mudharabah. Seharusnya

peningkatan jumlah pengimpunan dana berbanding lurus

dengan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank.

Berikut ini data laporan keuangan tahunan bank

umum syariah yang berisi perkembangan Deposito

Mudharabah dan Ekuitas serta Pembiayaan

Mudharabah:

13Website laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah
Indonesia.
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Grafik 1.2

Perkembangan Deposito Mudharabah, Ekuitas, dan

Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah

periode 2012-2018

Dalam jutaan rupiah

Dari grafik 1.2 dapat diketahui bahwa Deposito

Mudharabah memiliki peningkataan yang signifikan

begitu juga dengan Ekuitas mengalami peningkatan dari
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tahun ke tahun, berbeda dengan Pembiayaan

Mudharabah justru mengalami penurunan.14

Bentuk kegiatan usaha pengelola merupakan faktor

yang penting adanya kewajiban bank menanggung

kerugian pembiayaan mudharabah dikategorikan

sebagai pembiayaan dengan karakteristik risiko yang

tinggi.15 Masih rendahnya porsi pembiayaan berbasis

bagi hasil ini disebabkan karena pembiayaan

mudharabah cenderung memiliki risiko lebih besar jika

dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, yaitu resiko

moral hazard (sulit diidentifikasi) dan biaya transaksi

yang tinggi.16

Selain itu, likuiditas berlebihan karena

kecenderungan bank syariah mempertahankan rasio

lebih tinggi antara uang tunai dengan simpanan

14Website laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah
Indonesia.

15Rizal, Akuntansi, 112-113.
16Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah (Yogyakarta:

Graha Ilmu, 2012), 64.
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dibandingkan bank berasas bunga, juga menjadikan

permasalahan internal dalam pengembangan bank

syariah. Hal ini terjadi karena kurangnya deposito di

mana bank syariah menggunakan prinsip mudharabah di

mana deposan ikut menanggung profit dan loss sharing.

Dengan landasan ini deposan yang berorientasi pada

keuntungan tetap, tidak mau menanggung kerugian

kemudian cenderung mendepositkan uangnya ke bank

konvensional yang berdasar bunga atau ke pasar

modal.17 Potensi nasabah memindahkan dananya

didorong oleh tingkat bagi hasil yang lebih rendah

daripada tingkat suku bunga.18

Berdasarkan permasalahan di atas, menunjukkan

perlunya penelitian mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah. Dengan

demikian, faktor-faktor yang berpengaruh dapat

17Andri, Bank, 104-105.
18Wiroso, Perbankan, 647.
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meningkatkan Pembiayaan Mudharabah. Penelitian

yang dilakukan oleh Kholisatun Nikmah (2015), yang

berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal

Sendiri, Return on Asset (ROA), dan Loan to Deposit

Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan yang disalurkan pada

Bank BRI Syariah Pada tahun 2010-2014”.

Menunjukkan bahwa DPK dan LDR berpengaruh positif

dan signifikan, sementara Modal Sendiri dan ROA tidak

berpengaruh positif terhadap pembiayaan oleh Bank

BRI Syariah.19

Penelitian lain yang dilakukan oleh Medy Tama

Prihartadi (2016), yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak

Ketiga dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Jumlah

Pembiayaan Mudharabah (studi kasus Bank BRI

Syariah Cabang Surabaya Gubeng Periode 2013-2015)”

19Kholisatun Nikmah, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga,
Modal Sendiri, Return on Asset (ROA), dan Loan to Deposit Ratio
(FDR) terhadap Pembiayaan yang disalurkan pada Bank BRI Syariah
Pada tahun 2010-2014”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo,
Semarang, 2015).
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menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak

berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan

mudharabah. Sementara untuk tingkat bagi hasil

berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah

pembiayaan mudharabah.20

Berdasarkan permasalah diatas dan penelitian

terdahulu, penulis akan meneliti pengaruh variabel

deposito mudharabah, Ekuitas dan pembiayaan

mudharabah. Oleh karena itu judul dari penelitian ini

adalah Pengaruh Deposito Mudharabah dan Ekuitas

terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Bank

Umum Syariah Periode 2012-2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas,

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

20Medy Tama Prihartadi, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat
Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan Mudharabah (studi kasus Bank
Bri Syariah Cabang Surabaya Gubeng Periode 2013-2015)”, (Skripsi,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
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1. Apakah deposito mudharabah berpengaruh

signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada

Bank Umum Syariah?

2. Apakah ekuitas berpengaruh signifikan terhadap

pembiayaan mudharabah pada Bank Umum

Syariah?

3. Apakah deposito mudharabah dan ekuitas

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan

mudharabah pada Bank Umum Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh deposito mudharabah

terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank

Umum Syariah.

2. Menganalisis pengaruh ekuitas terhadap pembiayaan

mudharabah pada Bank Umum Syariah.
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3. Menganalisis pengaruh deposito mudharabah dan

ekuitas terhadap pembiayaan mudharabah pada

Bank Umum Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah

pengetahuan dan mengembangkan ilmu tentang

pembiayaan mudharabah yang berbasis bagi hasil

dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan

mengenai pembiayaan berbasis bagi hasil

(mudharabah) pada perbankan syariah baik untuk

penulis maupun untuk pihak-pihak yang lain.

3. Bagi Bank Umum Syariah

Dapat menjadi tolak ukur seberapa besar kinerja

perusahaan dalam meningkatkan pembiayaan
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mudharabah dan dapat menjadi acuan terhadap

Bank Umum Syariah agar menjadi lebih baik.

E. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai judul, latar

belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan

penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka

Berpikir, dan Hipotesis

Pada bab ini disajikan landasan teori, penelitian

terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini mengemukakan tentang rancangan

penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional,

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisa

data.
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Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan disajikan hasil pengujian deskripsi,

hipotesis menggunakan SPSS 16 dan pembahasan.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.
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BAB II

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA

BERFIKIR, DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.1 Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 21

tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan

bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi

menghimpun dana dan menyalurkan dana

masyarakat. Sistem operasional bank syariah terdiri

atas sistem penghimpunan, sietem penyaluran dana

yang dihimpun, dan sistem penyediaan jasa

keuangan. Jika dibandingkan antara sistem

operasional bank syariah dengan bank konvensional,

perbedaanya terletak pada mekanisme memperoleh

1Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta:
Prenadamedia Grup, 2015), 61.
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keuntungan pada pihak-pihak yang terlibat dalam

kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana

bank.

Mekanisme pemerolehan pendapatan pada bank

konvensional menggunakan sistem bunga, yaitu

sistem yang menjanjikan pihak yang menyimpan

uangnya atau yang menyalurkan dananya dengan

persentase tertentu terhadap dana yang disimpan atau

disalurkan. Berbeda dengan bank konvensional,

mekanisme memperoleh keuntungan nasabah

penyimpan atau investor tergantung pada hasil

pemerolehan pendapatan pada kegiatan penyaluran

dana oleh bank syariah.2

Penghimpunan dana dari masyarakat yang

dilakukan oleh bank konvensional maupun syariah

dilakukan dengan menggunakan instumen tabungan,

2 Rizal Yahya dkk., Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan
Praktik Kontemporer (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 48.
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deposito dan giro yang secara total biasa disebut

dengan dana pihak ketiga. Akan tetapi pada bank

syariah, prinsip penghimpunan dana yang dilakukan

ada dua, yaitu prinsip wadiah dan mudharabah.

Penyaluran dana pada bank konvensional

menggunakan sistem kredit yang berasas bunga,

sementara pada bank syariah dilakukan dengan

prinsip jual beli, investasi/bagi hasil, dan sewa.

Selain itu bank syariah juga melaksakan prinsip

pelaksanaan fungsi jasa keuangan lainnya.  Dalam

pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut untuk

selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang

dibantu pembiayaannya oleh bank syariah. Prinsip

utama yang dianut bank syariah dalam menjalankan

kegiatan usahanya adalah bebas MAGHRIB

(Maysir, Gharar, Haram, Riba, Batil), menjalankan

bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada
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perolehan keuntungan yang sah menurut syariah,

menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah.3

Sistem operasional bank syariah dapat

digambarkan dengan alur sebagai berikut:4

Gambar 2.1

SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

3Andri, Bank, 36.
4Rizal, Akuntansi, 50.

Nasabah jual
beli
(murabahah,
istishna,
salam), mitra
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(mudharabah,
musyarakah),
penyewa
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menghimpun

dana dalam

bentuk: akad

wadiah (giro

dan

tabungan),

mudharabah

(tabungan

dan

deposito),

Modal.

Nasabah

pemilik

dan

penitip

dana

Penghimpunan

dana

Jasa keuangan
syariah
(wakalah,
kafalah,
hiwalah, rahn,
qardh, sharf).

Penyaluran

dana

Penyedia

jasa

Menerima pendapatan

bagi hasil, margin, fee.

Menyalurkan pendapatan

bagi hasil/bonus
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa bank

syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya

melakukan fungsi penghimpunan dana dan

penyaluran dana. Sumber dana bank syariah berasal

dari dana pihak ketiga (terdiri dari tabungan, giro

dan deposito) dan modal, sementara penyaluran dana

bank syariah meliputi pembiayaan jual beli, bagi

hasil, sewa, dan jasa keuangan lainnya.5

Penghimpunan dana berdasarkan akad wadiah

akan mendapatkan imbalan berupa bonus, sedangkan

akad mudharabah mendapatkan bagi hasil. Pada

pembiayaan jual beli akan mendapatakan

margin/keuntungan, pembiayaan bagi hasil akan

mendapatkan bagi hasil, pembiayaan sewa

5Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 97.
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mendapatkan biaya sewa, dan jasa keuangan

mendapatkan fee.6

Laporan posisi keuangan atau neraca

menggambarkan dampak keuangan dari transaksi

dari peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam

beberapa kelompok besar menurut karakteristik

ekonominya. Pada format umum neraca bank syariah

terdiri dari dua pos yaitu aktiva dan pasiva. Pos

aktiva terdiri dari Kas, Penempatan pada Bank

Indonesia, Piutang, Pembiayaan, Pinjaman,

Persediaan, Aset tetap dan Aset lainnya. Sementara

pos pasiva terdiri dari Liabilitas, Dana Syirkah

Temporer, dan Ekuitas.7

Bank syariah dapat memaksimalkan

pendapatannya apabila pembiayaan yang dilakukan

6Perwataatmaja dkk., Bank dan Asuransi Islam di indonesia
(Jakarta: Kencana, 2006), 42.

7 Rizal, Akuntansi, 50.
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semakin besar. Besarnya pembiayaan yang berhasil

disalurkan oleh Bank Umum Syariah sangat

dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah

penghimpunan yang berasal dari masyarakat  atau

biasa dikenal dengan istilah Dana Pihak Ketiga

(DPK).

DPK merupakan Salah satu indikator untuk

menilai kinerja keuangan. Umumnya dana dari

masyarakat memegang peran yang sangat besar dan

menopang usaha bank. Selain dana pihak ketiga

faktor juga berasal dari modal sendiri. Besaran atau

totalitas pembiyaan sangat tergantung pada besaran

dana yang tersedia, baik yang berasal dari pemilik

berupa modal sendiri termasuk cadangan dan dana

dari masyarakat luas yaitu Dana Pihak Ketiga atau

DPK, salah satunya Deposito yang berkontribusi

banyak dalam besarnya jumlah Dana pihak Ketiga.
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Sehingga, semakin besar dana yang dimilik suatu

bank, baik berasal dari masyarakat ataupun modal

sendiri akan meningkatkan potensi bank yang

bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan.8

1. Deposito

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah, deposito adalah investasi

dana berdasarkan akad mudharabah atau akad

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad

antara nasabah penyimpan dan bank syariah

dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah).9 Fatwa

Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-

MUI/IV/2000 tentang  deposito menyatakan

8Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2014), 217.

9Rizal, Akuntansi, 100.
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bahwa deposito yang dibenarkan yaitu deposito

yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Ketentuan umum deposito berdasarkan

mudharabah yaitu: 10

a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak

sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan

bank bertindak sebagai mudharib (pengelola

dana).

b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank

dapat melakukan berbagai macam usaha

yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah dan termasuk di dalamnya melakukan

mudharabah dengan pihak lain.

c. Modal harus dinyatakan dengan jumlah

dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

10DSN-MUI, Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (Jakarta: 2003), 15.
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d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan

dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam

akad pembukaan rekening.

e. Bank sebagai mudharib menutup biaya

operasional deposito dengan menggunakan

nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi

nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan

yang bersangkutan.

Berikut ini jenis-jenis deposito mudharabah

yang ada di Indonesia:11

a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan produk

simpanan yang memiliki jangka waktu,

Penarikannya hanya dapat dilakukan pada

waktu tertentu sesusai tanggal yang

11Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi
(Jakarta; Kencana, 2013), 63.
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dijanjikan antara deposan dan bank. Jangka

waktu deposito biasanya bervariasi mulai

dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan

sampai 24 bulan.

Dilihat dari perlakuan setelah jatuh tempo

dapat dibedakan menjadi:12

1) Deposito Berjangka Otomatis

(Auotomatic Roll Over)

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis

akan diperpanjang untuk jangka waktu

yang sama tanpa pemberitahuan dari

penyimpan.

2) Deposito Berjangka Biasa (Await For

Instruction)

Deposito yang berakhir pada waktu

diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat

12Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: LPFE Usakti, 2009),
154.
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dilakukan setelah ada permohonan baru

atau pemberitahuan dari penyimpan.

b. Serifikat Deposito

Deposito yang menerbitkan sertifikat

keterangan dari deposito itu sendiri dan dapat

diperjual-belikan atau dipindah-tangankan

kepada pihak lain.

c. Deposito On Call

Deposito on call merupakan deposito

yang digunakan untuk deposan yang

memiliki uang dalam jumlah yang besar dan

sementara waktu belum digunakan.

Penerbitan deposito on call memiliki jangka

waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang

dari 1 bulan.13

13Muhammad, Manajemen, 218.
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Bank wajib memberitahukan kepada pemilik

dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian

keuntungan dan/atau perhitungan distribusi

keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari

deposito tersebut. Setiap tanggal jatuh tempo

deposito, pemilik dana akan mendapatkan bagi

hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi

yang telah dilakukan oleh bank. Bagi hasil akan

diterima oleh pemilik dana sesuai dengan

perjanjian akad awal pada saat penempatan

deposito tersebut.14

Dalam syariat Islam tidak dipermasalahkan

jika bagi hasil ditambahkan ke pokoknya untuk

kembali diinvestasikan. Periode penyimpanan

dana ditentukan berdasarkan periode bulanan.

Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda

14Ismail, Manajemen, 67.
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penyimpanan deposito kepada pemilik dana.

Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai

dengan jatuh waktu yang disepakati. Atas bagi

hasil yang diterima, dikenakan pajak penghasilan

sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan-

ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah.

Perhitungan bagi hasil kepada pemilik dana

deposito mudharabah dapat dilakukan dengan

dua cara yaitu:15

a. Dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan

deposito mudharabah.

b. Dilakukan setiap awal bulan atau akhir bulan

berikutnya tanpa memerhatikan tanggal

pembukaan deposito mudharabah tersebut.

15Wiroso, Perbankan, 156.
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2. Ekuitas

a. Pengertian Ekuitas

Ekuitas (modal) adalah hak residual atas

aset entitas syariah setelah dikurangi semua

dana kewajiban dan Dana Syirkah Temporer.

Ekuitas dapat berupa setoran modal oleh para

penanam saham, saldo laba, dan penyisihan

saldo laba.16 Modal merupakan sumber

modal yang berasal dari pemilik

perusahaan.17

Berdasarkan nilai buku, modal berarti

kekayaan bersih yaitu selisih antara nilai

buku dari aktiva dikurangi kewajiban. Modal

bank merupakan penyangga yang tersedia

untuk melindungi kreditur terhadap risiko

16Rizal, Akuntansi, 79.
17Arief Sugiono, Edy Untung, Panduan Praktis Dasar Analisa

Laporan Keuangan (Jakarta: Gramedia, 2016), 14.
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kerugian yang mungkin timbul dengan

mengelola risiko secara hati-hati. Modal

sendiri disebut dana pihak ke satu yang

berasal dari pemegang saham atau pemilik.

Pada dasarnya setiap bank akan selalu

berusaha untuk meningkatkan jumlah dana

sendiri, selain untuk memenuhi kewajiban

juga menyediakan modal minimum untuk

memperkuat kemampuan ekspansi dan

bersaing.18

b. Fungsi Ekuitas (Modal)

Modal memiliki fungsi sebagai berikut:19

1) Sebagai peyangga untuk menyerap

kerugian lainnya.

18Wiroso, Perbankan, 55.
19Zainur Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta:

Pustaka Alvabet, 2006), 136.
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2) Sebagai dasar bagi penetapan batas

maksimum pemberian kredit.

3) Menjadi dasar perhitungan bagi para

partisipan pasar untuk mengevaluasi

tingkat kemampuan bank secara relatif

dalam menghasilkan keuntungan.

membandingan keuntungan bersih

dengan ekuitas.

c. Jenis Ekuitas

Ekuitas (Modal) berdasarkan laporan

posisi keuangan terdiri dari:

1) Modal Inti

Modal inti adalah dana modal sendiri,

yaitu dana yang berasal dari para

pemegang saham bank syariah sebagai

pemilik bank.
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Modal inti terbagi atas:20

a) Modal Disetor

Modal yang disetor oleh para

pemegang saham. Sumber dana ini

hanya timbul apabila pemilik

menyertakan dananya pada bank

melalui pembelian sahamdan untuk

penambahan dana berikutnya dapat

dilakukan oleh bank dengan

mengeluarkan dan menjual tambahan

saham baru.21

b) Modal Saham

Modal yang telah disetor dan

ditempatkan oleh para pemilik

perusahaan.

20Zamir Iqbal, Analisis Resiko Perbankan Syariah (Jakarta: Salemba
Empat, 2011), 95.

21Andri, Bank, 73.
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Modal saham terdiri atas:22

(1) Tambahan modal disetor

Seluruh jumlah modal

disetor/seluruh jumlah modal

biasa yang diterbitkan dan sudah

disetor penuh harga nominalnya,

juga modal saham preferen.

(2) Agio

Keuntungan yang diperoleh

perusahaan antara nilai nominal

saham dengan nilai jual saham

pada saat penjualan saham.

(3) Disagio

Keuntungan yang diperoleh

perusahaan antara nilai nominal

22Arief, Panduan, 45.
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saham dengan nilai jual saham

pada saat penjualan saham.

(4) Laba Ditahan

Seluruh jumlah akumulasi

laba ditahan sampai sampai

dengan tahun lalu ditambah

dengan jumlah laba ditahan

sampai dengan periode berjalan.

c) Cadangan

Cadangan yaitu sebagian laba

yang tidak dibagi, disisihkan untuk

menutup timbulnya risiko kerugian

dikemudian hari. Cadangan yang

dibentuk menurut ketentuan anggaran

dasar atau keputusan pemilik atas

dasar keputusan rapat umum

pemegang saham (RUPS) yang
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digunakan untuk re-investasi atau

menghadapi kemungkinan timbulnya

risiko rugi dikemudian hari.23

d) Laba

Laba merupakan milik pemegang

saham, yang keputusan

penggunaannya merupakan hak

sepenuhnya pemegang saham melalui

rapat umum pemegang saham

(RUPS).

Laba terdiri dari:24

(1) Laba Tahun Lalu (Laba yang

Ditahan)

Sebagian laba yang

seharusnya dibagi kepada para

pemegang saham, tetapi oleh

23Andri, Bank, 74.
24Zamir, Analisis, 98.
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pemegang saham sendiri melalui

RUPS diputuskan untuk ditanam

kembali sebagai cara untuk

menambah dana modal.

Pembentukan laba yang ditahan

diperuntukkan untuk memperkuat

posisi cadangan.

(2) Laba Tahun Berjalan

Laba yang belum dibagi

dalam satu periode.

2) Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas

cadangan-cadangan yang dibentuk bukan

dari laba setelah pajak serta pinjaman

yang sifatnya dipersamakan dengan
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modal. Secara rinci modal pelengkap

dapat berupa:25

a) Cadangan revaluasi aktiva tetap

b) Cadangan penghapusan aktiva

yang diklasifikasikan

c) Modal pinjaman

d) Pinjaman subordinasi

3. Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah

pembiayaan yang disalurkan oleh bank

syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha

yang produktif. Secara bahasa, mudharabah

berasal dari kata dharb artinya melakukan

perjalanan yang umumnya untuk berniaga.

Secara teknis, Antonio mendefinisikan

25Wiroso, Perbankan, 59.
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mudharabah sebagai akad kerjasama usaha

antara dua pihak dimana pihak pertama

(shahibul maal) menyediakan seluruh

(100%) modal, sedangkan pihak lainnya

menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara

mudharabah dibagi menurut kesepakatan

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan

apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal

selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si

pengelola.26

Pembiayaan mudharabah adalah akad

pembiayaan antara bank syariah sebagai

shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib

untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana

bank syariah memberikan modal sebanyak

100% dan nasabah menjalankan usahanya.

26Rizal, Akuntansi, 110.
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Bank syariah memberikan pembiayaan

mudharabah kepada nasabah atas dasar

kepercayaan. Bank percaya penuh kepada

nasabah untuk menjalankan usahanya.

Karena dalam pembiayaan mudharabah bank

syariah tidak ikut campur dalam menjalankan

proyek usaha nasabah.27

Sementara Adiwarman A. Karim

menjelaskan akad mudharabah adalah

persetujuan kerjasama antara harta dari salah

satu pihak dengan dengan pihak lain.

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara

pihak pemilik modal (shahibul maal) yang

mempercayakan sejumlah modal kepada

pengelola (mudharib) dengan perjanjian

pembagian keuntungan. Dari pengertian

27Muhammad, Manajemen, 145.
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tersebut dapat diartikan bahwa mudharabah

adalah suatu bentuk kerjasama yang

dijalankan oleh dua pihak yang mana satu

pihak sebagai pemilik modal (100%) sedang

satu pihak bertindak sebagai pelaksana

usaha.28

Fatwa  Dewan Syariah Nasional No:

07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang  Pembiayaan

Mudharabah (Qiradh) menyatakan ketentuan

pembiayaan mudharabah di antaranya:29

1) Pembiayaan Mudharabah adalah

pembiayaan yang disalurkan oleh LKS

kepada pihak lain untuk suatu usaha yang

produktif.

2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai

shahibul maal membiayai 100%

28Adiwarman, Bank, 192.
29DSN-MUI, Fatwa, 15.
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kebutuhan suatu proyek, sedangkan

nasabah bertindak sebagai mudharib.

3) Jangka waktu usaha, tatacara

pengembalian dana, dan pembagian

keuntungan ditentukan berdasarkan

kesepakatan kedua belah pihak.30

4) Mudharib boleh melakukan berbagai

macam usaha yang telah disepakati

bersama sesuai dengan syariah dan LKS

tidak ikut serta dalam manajemen

perusahaan atau proyek tetapi

mempunyai hak untuk melakukan

pembinaan dan pengawasan.

5) Jumlah dana pembiayaan harus

dinyatakan dengan jelas dalam bentuk

tunai dan bukan piutang.

30Andri, Bank, 82.
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6) LKS sebagai penyedia dana menanggung

semua kerugian akibat dari mudharabah

kecuali jika mudharib melakukan

kesalahan yang disengaja, lalai, atau

menyalahi perjanjian.31

7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan

mudharabah tidak ada jaminan, namun

agar mudharib tidak melakukan

penyimpangan, LKS dapat meminta

jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.

8) Kriteria pengusaha, prosedur

pembiayaan, dan mekanisme pembagian

keuntungan diatur oleh LKS dengan

memperhatikan fatwa DSN.

9) Biaya operasional dibebankan kepada

mudharib.

31Rizal, Akuntansi, 113.
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10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak

melakukan kewajiban atau melakukan

pelanggaran terhadap kesepakatan,

mudharib berhak mendapat ganti rugi

atau biaya yang telah dikeluarkan.

Ketentuan hukum pembiayaan

mudharabah yaitu:32

1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode

tertentu.

2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq)

dengan sebuah kejadian di masa depan

yang belum tentu terjadi.

3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak

ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad

ini bersifat amanah (yad al-amanah),

32DSN-MUI, Fatwa, 22.
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kecuali akibat dari kesalahan disengaja,

kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan

kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara kedua belah pihak,

maka penyelesaiannya dilakukan melalui

Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak

tercapai kesepakatan melalui

musyawarah.

b. Rukun Mudharabah

Rukun pembiayaan mudharabah yaitu:33

1) Pelaku

Penyedia dana (sahibul maal) dan

pengelola (mudharib) harus cakap

hukum. Jelaslah bahwa rukun dalam

mudharabah sama dengan rukun jual

33Rizal, Akuntansi, 112.
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beli. Pihak pertama sebagai penyedia

dana (sahibul maal) dan pihak kedua

sebagai pengelola (mudharib). Tanpa

kedua pihak maka mudharabah tidak

terlaksana.

2) Ijab dan Qabul

Pernyataan ijab dan qabul harus

dinyatakan oleh para pihak untuk

menunjukkan kehendak mereka dalam

mengadakan kontrak (akad), dengan

memperhatikan hal-hal berikut:34

a) Penawaran dan penerimaan harus

secara eksplisit menunjukkan tujuan

kontrak (akad).

b) Penerimaan dari penawaran

dilakukan pada saat kontrak.

34DSN-MUI, Fatwa, 21.
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c) Akad dituangkan secara tertulis,

melalui korespondensi, atau dengan

menggunakan cara-cara komunikasi

modern.

Persetujuan kedua belah pihak

merupakan konsekuensi dari prinsip an-

taradin minkum (sama-sama rela). Di sini

kedua belah pihak harus rela bersepakat

untuk mengikatkan diri dalam akad

mudharabah. Si pemilik dana setuju

dengan peranannya untuk

mengkontribusikan dana, sementara si

pelaksana usaha pun setuju dengan

perannya untuk mengkontribusi kerja.35

3) Objek Mudharabah

35Adiwarman, Bank, 193.
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Objek mudharabah meliputi modal

dan usaha. Pemilik modal menyerahkan

modalnya sebagai objek mudharabah,

sedangkan pelaksana usaha menyerahkan

kerjanya sebagai objek mudharabah.

Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset

yang diberikan oleh penyedia dana

kepada mudharib untuk tujuan usaha

dengan syarat sebagai berikut:36

a) Modal harus diketahui jumlah dan

jenisnya.

b) Modal dapat berbentuk uang atau

barang yang dinilai. Jika modal

diberikan dalam bentuk aset, maka

aset tersebut harus dinilai pada waktu

akad.

36Rizal, Akuntansi, 112.
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c) Modal tidak dapat berbentuk piutang

dan harus dibayarkan kepada

mudharib, baik secara bertahap

maupun tidak, sesuai dengan

kesepakatan dalam akad.

Kegiatan usaha oleh pengelola

(mudharib), sebagai perimbangan

(muqabil) modal yang disediakan oleh

penyedia dana, harus memperhatikan hal-

hal berikut:37

a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif

mudharib, tanpa campur tangan

penyedia dana, tetapi ia mempunyai

hak untuk melakukan pengawasan.

b) Penyedia dana tidak boleh

mempersempit tindakan pengelola

37DSN-MUI, Fatwa, 22.
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sedemikian rupa yang dapat

menghalangi tercapainya tujuan

mudharabah, yaitu keuntungan.

c) Pengelola tidak boleh menyalahi

hukum Syariah Islam dalam

tindakannya yang berhubungan

dengan mudharabah, dan harus

mematuhi kebiasaan yang berlaku

dalam aktifitas itu.

4) Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam

akad mudharabah yang tidak ada dalam

akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan

imbalan yang berhak diterima oleh kedua

belah pihak yang bermudharabah.

Mudharib mendapatkan imbalan atas

kerjanya, sedangkan shahibul maal
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mendapatkan imbalan atas penyertaan

modalnya. Keuntungan mudharabah

adalah jumlah yang didapat sebagai

kelebihan dari modal.

Syarat keuntungan berikut ini harus

dipenuhi: 38

a) Harus diperuntukkan bagi kedua

pihak dan tidak boleh disyaratkan

hanya untuk satu pihak.

b) Bagian keuntungan proporsional bagi

setiap pihak harus diketahui dan

dinyatakan pada waktu kontrak

disepakati dan harus dalam bentuk

persentase (nisbah) dari keuntungan

sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah

harus berdasarkan kesepakatan.

38Adiwarman, Bank, 194.
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c) Penyedia dana menanggung semua

kerugian akibat dari mudharabah,

dan pengelola tidak boleh

menanggung kerugian apapun kecuali

diakibatkan dari kesalahan disengaja,

kelalaian, atau pelanggaran

kesepakatan.

c. Jenis Mudharabah

Menurut PSAK 105, kontrak

mudharabah dapat dibagi menjadi:39

1) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah

bentuk kerjasama antara pemilik dana

dan pengelola, dengan kondisi pengelola

dikenakan pembatasan oleh pemilik dana

daalm hal tempat, cara, dan/atau objek

39Rizal, Akuntansi, 110.
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investasi. Mudharabah muqayyadah

biasa disebut dengan mudharabah terikat

(restricted mudharabah).

2) Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk

kerjasama antara pemilik dana dan

pengelola tanpa adanya pembatasan oleh

pemilik dana dalam hal tempat, cara,

maupun objek investasi. Dalam hal ini,

pemilik dana memberi kewenangan yang

sangat luas kepada mudharib untuk

menggunakan dana yang diinvestasikan.

Mudharabah mutlaqah biasa juga disebut

dengan mudharabah mutlak atau

mudharabah tidak terikat (unrestricted

mudharabah).
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d. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Mudharabah

Metode perhitungan bagi hasil

pembiayaan mudharabah yaitu:40

1) Revenue Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil yang

menggunakan revenue sharing adalah

perhitungan bagi hasil yang didasarkan

atas penjualan dan/atau pendapatan kotor

atas usaha sebelum dikurangi dengan

biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing

dihitung dengan mengalikan nisbah yang

telah disepakati dengan pendapatan

bruto.

40Ismail, Perbankan, 98.
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2) Profit/loss sharing

Dasar perhitungan bagi hasil yang

menggunakan profit/loss sharing adalah

perhitungan bagi hasil yang didasarkan

atas laba/rugi usaha. Bagi hasil dalam

profit/loss sharing dihitung dengan

mengalikan nisbah yang telah disepakati

dengan pendapatan neto.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan

secara ringkas oleh penulis karena penelitian ini

mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya.

Meskipun ruang lingkup hampir sama tetapi karena

objek, periode, waktu dan alat analisis yang

digunakan berbeda, maka terdapat banyak hal yang

tidak sama sehingga dapat dijadikan sebagai

referensi untuk saling melengkap.
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Adapun penelitian-penelitian tersebut dijelaskan

pada tabel di bawah ini :

NO

.

Nama Peneliti

dan Judul

Penelitian

Variabel

Penelitian

Metode dan

Hasil

Penelitian

Persamaan

dan

Perbedaan

1. Eris Munandar.

2009. Pengaruh

Dana Pihak

Ketiga, Loan to

Deposit Ratio,

dan Return on

Asset terhadap

Pembiayaan

pada Bank

Syariah

Mandiri. 41

Variabel

Independen:

Dana Pihak

Ketiga, Loan

to Deposit

Ratio, dan

Return on

Asset.

Variabel

dependen:

Pembiayaan.

Metode :

Ordinary

Least Square

(OLS).

Variabel Dana

Pihak Ketiga,

Loan to

Deposit Ratio,

dan Return on

Asset secara

parsial

maupun

Persaman

penelitian

terdapat pada

variabel

dependen

yakni

pembiayaan,

sementara

perbedaan

penelitian

yaitu metode

yang

41Eris Munandar, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan To Deposit
Ratio dan Return On Asset terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah
Mandiri”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 2009).
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simultan

berpengaruh

positif dan

signifikan

terhadap

Pembiayaan.

digunakan

ekonometrika

dengan SPSS

16 dan

variabel

independen

yang

digunakan

peneliti

adalah

Deposito

Mudharabah

dan Ekuitas.

2. Kholisatun

Nikmah. 2015.

Analisis

Pengaruh Dana

Pihak Ketiga

(DPK), Modal

Sendiri, Return

Variabel

Independen:

Dana Pihak

Ketiga

(DPK),

Modal

Sendiri,

Metode

penelitian:

metode

ekonometrika

dengan SPSS

16. Variabel

DPK dan LDR

Persaman

penelitian

terdapat pada

metode yang

digunakan

yakni metode

ekonometrika
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on Asset

(ROA), dan

Loan to Deposit

Ratio (FDR)

terhadap

Pembiayaan

yang disalurkan

pada Bank BRI

Syariah Pada

tahun 2010-

2014. 42

Return on

Asset (ROA),

dan Loan to

Deposit Ratio

(FDR).

Variabel

dependen:

Pembiayaan.

berpengaruh

positif dan

signifikan,

sementara

Modal Sendiri

dan ROA

tidak

berpengaruh

positif

terhadap

Pembiayaan.

Secara

simultan

semua variabel

Dana Pihak

Ketiga (DPK),

Modal Sendiri,

dengan

bantuan

SPSS 16, dan

variabel

dependen

yakni

pembiayaan,

sementara

perbedaan

penelitian

yaitu pada

variabel

independen

yang

digunakan

peneliti yaitu

Deposito

42 Kholisatun Nikmah, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga,
Modal Sendiri, Return on Asset (ROA), dan Loan to Deposit Ratio
(FDR) terhadap Pembiayaan yang disalurkan pada Bank BRI Syariah
Pada tahun 2010-2014”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo,
Semarang, 2015).
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Return on

Asset (ROA),

dan Loan to

Deposit Ratio

(FDR)

berpengaruh

positif

terhadap

pembiayaan

oleh Bank BRI

Syariah.

Mudharabah

dan Ekuitas.

3. Najahi

Badruzaman.

(2009)

Analisis

Pengaruh Dana

Pihak Ketiga,

Tingkat Bagi

Hasil, dan

Sertifikat

Variabel

Independen:

Dana Pihak

Ketiga,

Tingkat Bagi

Hasil, dan

Sertifikat

Wadi’ah

Bank

Metode

penelitian:

Error

Correction

Model (ECM).

Variabel

tingkat bagi

hasil dan

sertifikat

Persaman

penelitian

terdapat pada

variabel

dependen

yakni

pembiayaan,

sementara

perbedaan
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Wadi’ah Bank

Indonesia

terhadap

Pembiayaan

pada Bank

Syariah di

Indonesia (studi

kasus pada PT

Bank Syariah

Mandiri). 43

Indonesia.

Variabel

dependen:

Pembiayaan.

wadi’ah bank

Indonesia

memiliki

pengaruh yang

signifikan,

sementara

dana pihak

ketiga tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap

jumlah

pembiayaan

mudharabah

dan

musyarakah.

Secara

penelitian

yaitu metode

yang

digunakan

peneliti

adalah

metode

ekonometrika

dengan

bantuan

SPSS 16 dan

variabel

independen

yang

digunakan

adalah

Deposito

43Najahi Badruzaman, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga,
Tingkat Bagi Hasil, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia terhadap
Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia pada PT Bank Syariah
Mandiri”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Syarif Hidayatullah,
Jakarta, 2009).
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simultan

semua variabel

Dana Pihak

Ketiga,

Tingkat Bagi

Hasil, dan

Sertifikat

Wadi’ah Bank

Indonesia

berpengaruh

positif

terhadap

jumlah

pembiayaan

mudharabah

dan

musyarakah.

Mudharabah

dan Ekuitas.

4. Medy Tama

Prihartadi.

(2016)

Variabel

Independen:

Dana Pihak

Metode

penelitian:

analisis jalur

Persaman

penelitian

terdapat pada
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Pengaruh Dana

Pihak Ketiga

dan Tingkat

Bagi Hasil

terhadap

Jumlah

Pembiayaan

Mudharabah

(studi kasus

Bank Bri

Syariah Cabang

Surabaya

Gubeng Periode

2013-2015).

Ketiga dan

Tingkat Bagi

Hasil

Variabel

dependen:

Jumlah

Pembiayaan

Mudharabah.

dengan model

struktural.

Variabel dana

pihak ketiga

tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap

jumlah

pembiayaan

mudharabah.

Sementara

untuk tingkat

bagi hasil

berpengaruh

dan signifikan

terhadap

jumlah

variabel

dependen

yakni

pembiayaan

mudharabah,

sementara

perbedaan

penelitian

yaitu metode

yang

digunakan

ekonometrika

dengan SPSS

16 dan

variabel

independen

yang

digunakan
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pembiayaan

mudharabah.44

adalah

Deposito

Mudharabah

dan Ekuitas.

5. Nugroho Heri

Pramono. 2013.

Pengaruh

Deposito

Mudharabah,

Spread Bagi

Hasil, dan

Tingkat Bagi

Hasil terhadap

Pembiayaan

Berbasi Bagi

Hasil (Studi

Empiris Pada

Bank Syariah di

Variabel

independen:

Deposito

Mudharabah,

Spread bagi

hasil, dan

tingkat bagi

hasil.

Variabel

dependen:

pembiayaan

berbasi bagi

hasil.

Metode

penelitian:

model

ekonometrika

dengan SPSS

16. Hasil

penelitian:

variabel

Deposito

Mudharabah,

dan Spread

bagi hasil

berpengaruh

positif

Persaman

penelitian

terdapat pada

variabel

dependen

yakni

pembiayaan

berbasis bagi

hasil yakni

pembiayaan

mudharabah,

sementara

perbedaan

penelitian

44Medy Tama Prihartadi, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat
Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan Mudharabah (studi kasus Bank
Bri Syariah Cabang Surabaya Gubeng Periode 2013-2015)”, (Skripsi,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
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Indonesia

Tahun 2010-

2012).45

terhadap

pembiayaan

bagi hasil,

sementara

tingkat bagi

hasil tidak

berepengaruh

terhadap

pembiayan

berbasis bagi

hasil. Secara

simultan

semua variabel

Deposito

Mudharabah,

Spread bagi

hasil, dan

yaitu metode

yang

digunakan

ekonometrika

dengan SPSS

16 dan

variabel

independen

yang

digunakan

adalah

Deposito

Mudharabah

dan Ekuitas.

45Nugroho Heri Pramono, “Pengaruh Deposito Mudharabah,
Spread Bagi Hasil, dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan
Berbasis Bagi Hasil (Studi Empiris Pada Bank Syariah di Indonesia
Tahun 2010-2012)”, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang,
2013).
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tingkat bagi

hasil

berpengaruh

positif

terhadap

pembiayaan

bagi hasil.

TABEL 2.1

PERBANDINGAN SKRIPSI DENGAN PENELITIAN

TERDAHULU

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual

tentang bagaimna teori berhubungan dengan

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai

masalah yang penting.46 Kerangka yang terdapat

dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel

independen atau bebas yaitu deposito mudharabah

46Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitatif
(Bandung: Alfabeta, 2012), 283.



71

(X1), Ekuitas (X2), dan satu variabel dependen atau

terikat yaitu pembiayaan mudharabah (Y).

Gambar 2.2

Kerangka Berpikir Variabel X dan Variabel Y

Berdasarkan gambar diatas ketika dilakukan

pengujian secara parsial diperoleh jika Deposito

Mudharabah meningkat maka akan berdampak

positif pada peningkatan jumlah Pembiayaan

Mudharabah, begitu pula dengan Ekuitas, jika

Ekuitas mengalami peningkatan maka berdampak

positif pada peningkatan jumlah Pembiayaan

Deposito Mudharabah
(X1)

Ekuitas
(X2)

Pembiayaan Mudharabah
(Y)
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Mudharabah, sementara secara simultan jika

Deposito Mudharabah dan Ekuitas meningkat

maka akan berdampak positif pada peningkatan

jumlah Pembiayaan Mudharabah.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

a. Deposito mudharabah terhadap pembiayaan

mudharabah.

H0: Deposito mudharabah tidak berpengaruh

signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

H1: Deposito mudharabah berpengaruh

signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

b. Ekuitas terhadap pembiayaan mudharabah.

H0: Ekuitas tidak  berpengaruh  signifikan

terhadap pembiayaan mudharabah.
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H1: Ekuitas berpengaruh signifikan terhadap

pembiayaan mudharabah.

c. Deposito mudharabah dan Ekuitas terhadap

pembiayaan mudharabah.

H0: Deposito mudharabah dan Ekuitas tidak

berpengaruh  signifikan  terhadap pembiayaan

mudharabah.

H1: Deposito mudharabah dan Ekuitas

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan

mudharabah.
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BAB III

Metode Penelitian

A. Rancangan Penelitian

Jenis dari penelitian adalah penelitian kuantitatif,

yakni penelitian yang menggunakan data penelitian

berupa angka-angka dan di analisis menggunakan

statistik.1 Sedangkan jenis dari penelitian ini adalah

penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan

untuk mengetahui pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen.2 Dalam penelitian ini,

penulis akan menganalisis seberapa besar pengaruh

Deposito Mudharabah dan Ekuitas terhadap

Pembiayaan Mudharabah secara parsial dan

simultan pada Bank Umum Syariah periode 2012-

2018.

1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitatif (Bandung:
Alfabeta, 2012), 23.

2Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta,
2007), 30.
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah sesuatu yang

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi

tentang hal-hal tersebut.3

Terdapat dua macam variabel dalam penelitian

ini yakni:4

1. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas,

yaitu variabel yang memengaruhi variabel lain

dan sifatnya berdiri sendiri. Variabel independen

dari penelitian ini adalah deposito mudharabah

yang dilambangkan dengan X1, Ekuitas yang

dilambangkan dengan X2.

3Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2009),
35.

4Dwi Priyatno, Mandiri Belajar SPSS (Yogyakarta: MediaKom,
2008), 9.
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2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat, yaitu

variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain dan

sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Variabel

dependen dari penelitian ini adalah pembiayaan

mudharabah yang dilambangkan dengan Y.

Agar lebih memahami maksud dari judul yang

diangkat oleh peneliti dan menghindari adanya

kesalahan penafsiran dan agar terhindar dari

ambiguitas, maka penulis memberikan pengertian

yang merupakan kata kunci dari judul yang diambil.

Dalam hal ini pengertian yang perlu dipaparkan

sebagai berikut:

1. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah investasi dana

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
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yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada

waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah

penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS (Unit

Usaha Syariah).5 Deposito mudharabah yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah deposito

mudharabah yang dihimpun oleh Bank Umum

Syariah tahun 2012 hingga 2018.

2. Ekuitas

Ekuitas (modal) adalah hak residual atas aset

entitas syariah setelah dikurangi semua dana

kewajiban dan Dana Syirkah Temporer.6 Ekuitas

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

Ekuitas Bank Umum Syariah tahun 2012 hingga

2018.

3. Pembiayaan Mudharabah

5Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta:
Prenadamedia Grup, 2015), 77.

6Rizal Yahya dkk., Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan
Praktik Kontemporer (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 79.
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Pembiayaan Mudharabah adalah akad

pembiayaan antara bank syariah sebagai

shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib

untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana

bank syariah memberikan modal sebanyak 100%

kepada nasabah atas dasar kepercayaan.7

Pembiayaan mudharabah yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah data pembiayaan

mudharabah oleh Bank Umum Syariah tahun

2012 hingga 2018.

No Variabel dan definisinya Indikator

1 Deposito Mudharabah (X1)

Deposito mudharabah adalah

investasi dana berdasarkan akad

mudharabah yang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah yang

penarikannya hanya dapat dilakukan

pada waktu tertentu berdasarkan akad

a. Modal

b. Jangka waktu

c. Nisbah

7Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik
(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 167.
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antara nasabah penyimpan dan bank

syariah dan/atau UUS (Unit Usaha

Syariah).

2 Ekuitas (X2)

Ekuitas (modal)  adalah hak

residual atas aset entitas

syariah setelah dikurangi

semua dana kewajiban dan

Dana Syirkah Temporer.

a. Modal Saham

b. Laba ditahan

c. Cadangan

3 Pembiayaan Mudharabah (Y)

Pembiayaan mudharabah adalah

akad pembiayaan antara bank syariah

sebagai shahibul maal dan nasabah

sebagai mudharib untuk

melaksanakan kegiatan usaha, di

mana bank syariah memberikan

modal sebanyak 100% kepada

nasabah atas dasar kepercayaan.

a. Modal

b. Usaha

c. Kepercayaan

d. Nisbah

TABEL 3.1

INDIKATOR VARIABEL
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C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah suatu kelompok atau

kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai

generalisasi hasil penelitian.8 Populasi adalah

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau

subyek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya.9 Menurut Sapari Imam Asyari

yang dimaksud dengan populasi adalah

keseluruhan objek penelitian, mungkin berupa

jumlah manusia, gejala-gejala, benda-benda,

pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang

8Priyatno, Mandiri, 9.
9Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam

Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 8.
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menjadi objek penelitian.10 Jadi yang disebut

populasi adalah semua kelompok atau kumpulan

kelompok yang berbentuk peristiwa yang

mempunyai karakteristik yang serupa yang

menjadi pusat penelitian dan dijadikan suatu

objek penelitian.

Adapun yang dijadikan populasi dalam

penelitian ini adalah data laporan keuangan

deposito mudharabah, Ekuitas, dan pembiayaan

mudharabah dari website Bank Umum Syariah

periode 2012-2018 yang terdiri dari:

a. Bank Mumalat Indonesia

b. Bank Syariah Mandiri

c. Bank Mega Syariah

d. Bank BRI Syariah

e. Bank Syariah BUKOPIN

10Sapari Imam Asyari, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya:
Usaha Nasional, 1981), 69.
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f. Panin Bank Syariah

g. Bank Victoria Syariah

h. BCA Syariah

i. Bank Jabar Banten Syariah

j. Bank BNI Syariah

k. Maybank Syariah

l. Bank Tabungan Pensiunan Nasional

Syariah

2. Sampel

Sampel adalah bagian atau sejumlah cuplikan

tertentu yang diambil dari suatu populasi dan

diteliti secara rinci. Atau dengan kata lain

sampel adalah sebagian dari seluruh individu

yang menjadi objek penelitian.11 Sampel adalah

bagian dari populasi yang akan diteliti.12

11Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan
Kuantitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 162.

12Priyatno, Mandiri, 9.
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Menurut pendapat yang lain, sampel adalah

himpunan bagian dari populasi yang dipilih

peneliti untuk dikaji dengan diobservasi.13

Pengambilan sampel dalam penelitian ini

menggunakan metode purposive sampling yaitu

yang teknik penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu.14

Adapun kriteria yang dapat dijadikan sampel

dalam penelitian ini adalah:

NO. Kriteria Jumlah

1. Bank Umum Syariah yang

terdaftar di Bank

Indonesia periode 2012-

2018

12 bank

13Tarmudi, Sri Harini, Metode Statistika Pendekatan Teoritis dan
Aplikatif (Malang: UIN- Malang Press, 2008), 11.

14Sugiyono, Metode, 85.
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2. Bank Umum Syariah yang

menerbitkan laporan

keuangan tahunan secara

lengkap selama periode

2012-2018

10 bank

3. Bank Umum Syariah yang

menerbitkan laporan

keuangan tahunan periode

2012-2018 yang terdapat

informasi tentang deposito

mudharabah, ekuitas, dan

pembiayaan mudharabah

6 bank

Dari kriteria tersebut diperoleh sampel dalam

peneletian ini yaitu enam laporan keuangan bank

syariah dalam skala tahunan periode 2012-2018

sebagai berikut:
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a. Bank Mumalat Indonesia

b. Bank Syariah Mandiri

c. Bank BRI Syariah

d. Bank BCA Syariah

e. Bank BNI Syariah

f. Bank Syariah BUKOPIN

D. Jenis dan Sumber Data

Data yaitu data berbentuk angka atau bilangan

yang diolah atau dianalisis menggunakan teknik

perhitungan matematika. Dalam penelitian ini, data

yang digunakan adalah data kuantitatif yang

kemudian diolah oleh peneliti menggunkan

perhitungan statistik. Terdapat dua jenis data

berdasarkan sumbernya, yakni data primer dan

sekunder. Data primer adalah data yang langsung

diperoleh dari sumber data pertama di lokasi
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penelitian atau objek penelitian.15 Data sekunder

adalah  data  yang  diperoleh  dari  sumber kedua

atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.16

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah

data sekunder. Sumber data pada penelitian ini

berasal dari laporan keuangan tahunan periode 2012

hingga 2018 yang berisi deposito mudharabah,

Ekuitas dan pembiayaan mudharabah yang sudah

tersedia di website Bank Umum Syariah.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah dokumentasi yang berbentuk tabel dan

gambar.17 Data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah statistik perbankan syariah berupa data panel

berupa gabungan dari beberapa bank dengan skala

15Burhan  Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi,
Ekonomi,  dan  Kebijakan Publik, serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya
(Jakarta: Kencana, 2011), 132.

16Muhamad, Metodologi, 162.
17Sugiyono, Metode, 240.
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tahunan. Data yang diambil adalah data laporan

keuangan tahunan dari deposito mudharabah,

Ekuitas, dan pembiayaan mudharabah yang

diperoleh dari website Bank Umum Syariah tahun

2012 sampai dengan 2018.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan

teknik analisis data apa yang akan digunakan oleh

peneliti untuk menganalisis data yang telah

dikumpulkan, termasuk pengujiannya.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang

digunakan adalah:18

1. Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi linier berganda

terdapat asumsi-asumsi yang harus dipenuhi

sehingga model regresi tidak memberikan hasil

18Muhamad, Metodologi, 93.
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bias. Hasil uji asumsi klasik pada penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji

apakah dalam sebuah model regresi, variabel

dependen dan variabel independen

mempunyai distribusi normal atau tidak.

Model regresi yang baik adalah distribusi

data normal atau mendeteksi normal, deteksi

normalitas dengan melihat penyebaran data

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik.

Untuk mengetahui normal atau tidaknya

sebaran data, maka dilakukan perhitungan uji

normalitas sebaran dengan uji statistic

kolmogrov-smirnov (K-S). Untuk mengetahui

normal atau tidaknya sebaran data, dapat

dikatakan berdistribusi normal jika nilai
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signifikan > 0,05, sebaliknya jika nilai

signifikan < 0,05 maka sebarannya

dinyatakan tidak normal.

Hipotesis yang dikemukakan:

HO = Data berdistribusi normal (Sig >

0,05)

H1 = Data tidak berdistribusi normal

(Sig < 0,05)

b. Uji Linieritas

Uji linieritas merupakan uji kelinieran

garis regresi. Digunakan pada analisis regresi

linier sederhana dan analisis regresi linier

ganda. Uji linieritas dilakukan dengan cara

mencari model garis regresi dari variabel

independen x terhadap variabel dependen y.

Berdasarkan model garis regresi tersebut

dapat diuji linieritas garis regresinya bila
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nilai P-value ditunjukkan pada Deviation

from Linierity > α=0,05 maka garis regresi x

linier terhadap y.19

c. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk

menguji apakah variabel dalam model regresi

ditemukan adanya korelasi antara variabel

bebas. Model regresi yang baik seharusnya

tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.

Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan

melihat VIF (Variance Inflation factor) dan

nilai tolerance.

Pengambilan keputusan dengan melihat

nilai tolerance:

1) Tidak terjadi multikolinieritas, jika nilai

tolerance lebih besar 0,10.

19Andhita, Aplikasi, 55.
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2) Terjadi multikolinieritas, jika nilai

tolerance lebih kecil atau sama dengan

0,10.

Dengan melihat nilai VIF (Variance

Inflation factor):

1) Tidak terjadi multikolinieritas, jika nilai

VIF lebih kecil 10,00.

2) Terjadi multikolinieritas, jika nilai

tolerance lebih besar atau sama dengan

10,00.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji

apakah dalam suatu model regresi linier

terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu

pada periode sebelumnya. Jika terjadi

korelasi antar kesalahan pengganggu maka

dapat dikatakan bahwa model persamaan
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regresi linier memiliki problem autokorelasi.

Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan

melihat nilai durbin watson.

Pengambilan keputusan dengan melihat

kriteria sebagai berikut:

1) Jika (4-dw) < dL maka terdapat

autokorelasi.

2) Jika (4-dw) > dU maka tidak terdapat

autokorelasi.

3) Jika dL < (4-dw) <dU maka tidak ada

kesimpulan.

e. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varian dari residual atau

pengamatan lain. Jika varian dari satu

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,
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maka disebut heterokedastisitas. Model

regresi yang baik adalah yang tidak terjadi

heterokedastisitas. Dasar pengambilan

keputusannya adalah dengan

membandingkan nilai signifikansi. Apabila

nilai signifikansi lebih besar dari nilai α (sig

> α), maka dapat disimpulkan bahwa pada

model regresi tidak terdapat gejala

heteroskedastisitas.

2. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi Linier Berganda adalah suatu

analisis yang mengukur pengaruh antar

variabel yang melibatkan lebih dari dua

variabel independen terhadap variabel

dependen.

Berikut model persamaan dari pengaruh

tingkat margin dan kualitas pelayanan
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terhadap minat nasabah pada pembiayaan

murabahah:

Y = a + b1X1 + b2X2 + e

Keterangan:

Y : Pembiayaan Mudharabah

a : konstanta

b1 : koefisien regresi variabel

Deposito Mudharabah

b2 : koefisien regresi variabel

Ekuitas

X1 : Deposito Mudharabah

X2 : Ekuitas

e : error

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam

penelitian ini ada tiga yaitu uji t (parsial), uji f

(simultan) dan uji determinasi (R2).
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a. Uji Parsial (uji t)

Uji T digunakan untuk mengetahui

apakah secara parsial variabel independen

berpengaruh secara signifikan atau tidak

terhadap variabel dependen. Pengujian

menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (α =

5%).

Penerimaan atau penolakan hipotesis

dilakukan dengan kriteria:

1) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka

hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak

signifikan) berarti secara parsial variabel

independen tidak mempunyai pengaruh

signifikan terhadap variabel dependen.

2) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka

hipotesis diterima (koefisien regresi

signifikan) berarti secara parsial variabel
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independen mempunyai pengaruh

signifikan terhadap variabel dependen.

3) H0 akan ditolak jika thitung > ttabel artinya

variabel independen (X) secara parsial

memiliki pengaruh signifikan terhadap

variabel dependen (Y).

4) Ha akan diterima jika thitung < ttabel artinya

variabel indepemden (X) secara parsial

tidak memiliki pengaruh signifikan

terhadap variabel dependen (Y).

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F yaitu uji koefisien secara bersama-

sama untuk menguji signifikansi pengaruh

beberapa variabel independen terhadap

vaariabel dependen, pengujian menggunakan

tingkat signifikansi 0,05.
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Kriteria dalam uji F adalah sebagai

berikut:

1) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka

hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak

signifikan) berarti secara simultan

variabel independen tidak mempunyai

pengaruh signifikan terhadap variabel

dependen.

2) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka

hipotesis diterima (koefisien regresi

signifikan) berarti secara simultan

variabel independen mempunyai

pengaruh signifikan terhadap variabel

dependen.

3) H0 akan ditolak jika Fhitung > Ftabel artinya

variabel independen (X) secara bersama-



98

sama memiliki pengaruh signifikan

terhadap variabel dependen (Y).

4) Ha akan diterima jika Fhitung < Ftabel artinya

variabel indepemden (X) secara bersama-

sama tidak memiliki pengaruh signifikan

terhadap variabel dependen (Y).

c. Uji Determinasi (R2)

Uji ini digunakan untuk mengetahui

sejauh mana tingkat hubungan antara

variabel dependen dengan variabel

independen. Nilai koefisien determinasi

berbeda antara 0 sampai dengan 1. Semakin

mendekati 1 maka variabel bebas hampir

memberikan semua informasi untuk

memprediksi variabel antara dan terikat atau

merupakan indikator yang menunjukkan

semakin kuatnya kemampuan menjelaskan
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dari perubahan variabel bebas terhadap

variabel terikat. Sebaliknya, jika (R2) makin

mendekati 0 (nol) maka semakin lemah

pengaruh variabel bebas terhadap variabel

terikat.
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BAB V

PENUTUP

A.  Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Pengaruh Deposito

Mudharabah dan Ekuitas terhadap Pembiayaan

Mudharabah dapat disimpulkan bahwa:

1. Deposito Mudharabah berpengaruh signifikan

terhadap Pembiayaan Mudharabah. Hal ini

berdasarkan uji parsial (uji T) pada variabel

Deposito Mudharabah diperoleh nilai thitung = 2,554

dan ttabel= 2,021 jadi thitung > ttabel (2,554 >2,021) dan

nilai sig. untuk variabel Deposito Mudharabah

sebesar 0,032 < 0,05 maka hipotesis diterima berarti

secara parsial Deposito Mudharabah berpengaruh

signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.
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2. Ekuitas berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan

Mudharabah. Hal ini berdasarkan uji parsial (uji T)

pada variabel Ekuitas diperoleh nilai thitung = 2,474

dan ttabel= 2,021 jadi thitung > ttabel (2,474 >2,021) dan

nilai sig. untuk variabel Ekuitas sebesar 0,017 < 0,05

maka hipotesis diterima berarti secara parsial Ekuitas

berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan

Mudharabah.

3. Deposito Mudharabah dan Ekuitas berpengaruh

signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah. Hal

ini berdasarkan uji simultan (uji F) pada variabel

Deposito Mudharabah dan variabel Ekuitas

diperoleh nilai Fhitung = 71,759 dan Ftabel= 4,08 jadi

Fhitung > Ftabel (71,759 >4,08) dan nilai sig. variabel

Deposito Mudharabah dan variabel Ekuitas sebesar

0,000 < 0,05 maka hipotesis diterima berarti secara
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simultan Deposito Mudharabah dan Ekuitas

berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan

Mudharabah.

B. Saran

1.  Bagi Bank Umum Syariah

Deposito Mudharabah dan Ekuitas

berpengaruh secara signifikan terhadap

Pembiayaan mudharabah, maka Bank Umum

Syariah harus meningkatkan funding-nya terutama

dalam bentuk Deposito Mudharabah dan Ekuitas

bisa berupa menanam saham ataupun

menginvestasikan kembali laba yang diperoleh.

Bank Umum Syariah juga harus meningkatkan

fungsinya dalam menyalurkan dana dalam bentuk

pembiayaan, agar stabilitas keuangan Bank

Umum Syariah tetap terjaga dan tidak terjadi
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penumpukann dana. Namun pihak Bank Umum

Syariah harus lebih berhati-hati dalam

menyalurkan pembiayaan mudharabah karena

belum dapat dipastikan apakah akan mendapat

keuntungan atau akan terjadi kemacetan ditengah

jalan (non performing financing).

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya meneliti faktor-faktor

internal bank yakni Deposito Mudharabah dan

Ekuitas sebagai variabel yang bisa memprediksi

besar kecilnya pembiayaan Mudharabah yang

disalurkan oleh Bank Umum Syariah, sehingga

diharapkan peneliti selanjutnya tidak hanya

meneliti faktor internal bank saja tetapi juga

meneliti faktor-faktor eksternal bank.
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