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ABSTRAK 

 

 

Neni Sapitri, NPM: 4122.4.18.12.0025, Judul : “Pengaruh Penghimpunan 

Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Pada Bank BNI Syariah Periode 2010 – 

2019”.  

 

Pembimbing: Meitha Candra Devi, SE. M.Ak. 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghimupnan dana pihak 

ketiga bank BNI Syariah, laba bank BNI Syariah, hubungan antara dana pihak 

ketiga dengan laba dan pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba bank BNI 

Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan 

menggunakan data sekunder berupa data laporan keuangan periode BNI Syariah 

periode tahun 2010 sampai 2019. Variabel dalam penelitian ini adalah dana pihak 

ketiga sebagai variabel bebas sedangkan laba sebagai variabel terikat. Analisis 

data menggunakan metode analisis regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga dan laba Bank BNI Syariah periode 2010 – 

2019 mengalami fluktuatif. Sedangkan secara keseluruhan hasil analisis penelitian 

menunjukan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap laba 

BNI Syariah sebesar 25,50%. Hal ini dibuktikan dengan hasil yang diperoleh 

berdasarkan pengujian hipotesis dengan tingkat signifikan pada α = 0,05 dengan 

sig. 0,007 < 0,05. Sehingga variabel dana pihak ketiga yang mengalami kenaikan 

akan meningkatkan laba bank BNI Syariah. 

 

 

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, laba 
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ABSTRACT 

 

 

 

Neni Sapitri, NPM: 4122.4.18.12.0025, Title: "The Effect of Third Party Funds 

Raising Profits at Bank BNI Syariah Period 2010 - 2019". 

 

Advisor: Meitha Candra Devi, SE. M.Ak. 

 

 

This study aims to determine how the third party fund savings of BNI Syariah 

bank, BNI Syariah bank profit, the relationship between third party funds and 

profits and the influence of third party funds on the profit of BNI Syariah bank. 

This study uses a quantitative approach, using secondary data in the form of 

financial statement data for the BNI Syariah period 2010 to 2019. The variables 

in this study are third party funds as the independent variable while profit as the 

dependent variable. Data analysis used linear regression analysis method. The 

results showed that the growth of third party funds and BNI Syariah Bank profits 

for the period 2010 - 2019 fluctuated. Meanwhile, the overall results of the 

research analysis show that third party funds have a significant effect on BNI 

Syariah profits by 25.50%. This is evidenced by the results obtained based on 

hypothesis testing with a significant level at α = 0.05 with sig. 0.007 <0.05. So 

that the variable third party funds that have increased will increase the profit of 

BNI Syariah bank. 

 

Keywords: Third Party Funds, profit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang 

bank syariah dan unit usaha syariah, yang mencakup tentang kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan suatu kegiatan 

usahanya. Fungsi dari Bank Syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk titipan dan investasi yang berasal dari pihak pemilik dana. Sejak 

Bank Indonesia mengizinkan beroperasinya bank bagi hasil pada tahun 1992,  

perkembangan perbankan syariah cukup pesat sampai dengan saat ini. Dipicu oleh 

UU No. 10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual 

banking system, bank-bank konvensional yang menguasai pasar mulai melirik dan 

membuka unit usaha syariah. Pada Tahun 1999 lahir UU No. 23 tentang Bank 

Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat 

menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Sampai bulan Januari 2020, di 

Indonesia terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), 

dan 109 Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang tersebar di Indonesia. 

Saat ini perekonomian syariah mulai mendapatkan tempatnya, terutama 

pada sektor perbankan dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan bagi hasil 

dirasa mampu memberikan keadilan bagi nasabah dan kestabilan bagi perbankan 

sendiri (Wulansari, et al., 2017). Dengan hadirnya bank syariah diharapkan dapat 

menjadi solusi atas praktek riba pada bank konvensional. Perkembangan 
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perbankan syariah sebagai fenomena yang menarik untuk dikaji karena perbankan 

syariah merupakan industry baru di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peran 

masyarakat dalam menggunakan produk – produk perbankan syariah salah 

satunya produk penyaluran dana pembiayaan. Menurut Yusuf dan Wiroso (2011) 

menyebutkan bentuk pembiayaan syariah terdiri dari 7 bentuk pembiayaan 

diantaranya adalah pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, 

ijarah, qardh, dan istishna 

Menurut data Bank Indonesia per Januari 2020 perbankan syariah mampu 

meningkatkan laba 43,85 % dari Rp 4,71 Triliun menjadi Rp 6,50 Triliun. Hal ini 

mendorong kenaikan imbal hasil aset dari 1,51 % menjadi 1,88 % dari seluruh 

total asset perbankan secara nasional. Dari segi pengumpulan dana masyarakat, 

bank syariah mampu menyedot Rp 286,49 Triliun atau setara dengan 6,58 % dari 

seluruh total dana pihak ketiga yang dihimpun seluruh perbankan di Indonesia. 

Sedangkan dari segi penyaluran dana bank syariah mampu menyalurkan sebesar 

Rp 223,18 Triliun dan mengalami pertumbuhan sebesar 11,43 % dari tahun 

sebelumnya. Dengan demikian, bank syariah memegang prinsip–prinsip syariat 

dalam mengelola aset dan memegang kepercayaan nasabah berupa tanggung jawab 

pemenuhan kewajibannya sebagai lembaga yang sangat bergantung dari asas 

kepercayaan. Selain diukur dengan pendekatan pengelolaan aset, upaya menghasilkan 

laba juga memperhatikan aspek manajemen bank seperti mengoptimalkan sumber 

daya yang dimiliki bank, pemasaran layanan produk yang laku, penyaluran 

pembiayaan dan kas yang lancar, modal yang kuat, jumlah karyawan, jumlah kantor 

cabang dan evaluasi kinerja (Syafri Harahap, 2010:304) yang dipasarkan kepada 

calon nasabah dalam bentuk produk. 
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Adanya persaingan antar bank syariah maupun dengan bank konvensional 

lainnya tidak bisa dihindari lagi terlebih dengan adanya krisis perekonomian saat ini 

menyebabkan bank harus memberikan informasi terkait kinerja perbankannya kepada 

para stakeholders dan serta merta membantu stakeholders dalam mengambil sebuah 

keputusan. Ada tidaknya kemajuan dan perkembangan dalam bidang keuangan 

diperlukan suatu alat yang mampu memberikan informasi keuangan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan perusahaan. Penilaian 

kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak 

manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana 

dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan 

perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas 

yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis 

yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan 

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar 

(Fahmi, 2012:2). Salah satu yang dapat dijadikan sebagai indiaktor pencapaian 

kinerja pada sebuah perusahaan yaitu profit (Sadono, 2012:263). Dalam upaya 

memperoleh laba yang maksimal, bank syariah memegang prinsip–prinsip syariat 

dalam mengelola aset dan memegang kepercayaan nasabah berupa tanggung jawab 

pemenuhan kewajibannya sebagai lembaga yang sangat bergantung dari asas 

kepercayaan. Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah laba yang 

diterima Bank Syariah adalah jumlah dana pihak ketiga yang mampu dihimpun bank, 

dimana semakin besar dana nasabah yang dihimpun produk bank syariah maka aset 
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yang dimiliki pun akan semakin besar yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pembiayaan dan salah satu tolak ukur kesehatan bank. 

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, 

karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank menghimpun dana dari bank 

itu sendiri, dana yang berasal dari pihak lain, dan dana yang berasal dari masyarakat 

atau pihak ketiga yang berupa tabungan deposit serta sumber dana lainnya. Dana 

pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun 

badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk 

simpanan yang dimiliki oleh bank. Pembiayaan adalah penyediaan uang berdasarkan 

kesepakatan antara bank dengan nasabah untuk mengembalikan uang tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan. Pembiayaan merupakan aktivitas lainnya yang 

sangat penting karena dengan adanya pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan 

utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha suatu bank (Kasmir, 2006:25). 

Tren positif juga terjadi pada kemampuan menghimpun dana pihak ketiga (DPK). 

Pada tahun 2010 nilai total DPK yang berhasil dihimpun lembaga pembiayaan 

syariah senilai Rp 76 triliun dan pada tahun 2014 bertambah menjadi Rp 217,8 

triliun (Fitri, 2016:73). 

Salah satu perusahaan di bidang perbankan syariah adalah PT BNI Syariah 

yang resmi menjalankan kantor operasional syariah pada 19 Juni 2010 sebagai bank 

umum syariah. Sebagai sebuah perusahaan bisnis maka PT BNI Syariah sangat 

memperhatikan efektifitas dan efisiensi pengelolaan assetnya dalam menghasilkan 

laba. Laba PT BNI Syariah akan ditentukan dari akumulasi capaian kinerja baik dari 

faktor internal maupun faktor eksternal bank. Kondisi keuangan PT BNI Syariah pada 

periode tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:    
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Tabel 1.1  

Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah Periode 2015 - 2019 

Kinerja Keuangan 

  

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Laba Bersih* 229 277 307 416 603 

Jumlah Aset* 23,018 28,314 34,822 41,049 49,980 

BOPO 89,63% 86,88% 87,62% 85,37% 81,26% 

ROA 1,43% 1,44% 1,31% 1,42% 1,82% 

Ket:* Dalam Miliar Rupiah 

Sumber:www.bnisyariah.co.id 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Grafik Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah Periode 2015 – 2019 
Sumber: tabel 1.1 data diolah, 2020 

Berdasarkan grafik di atas, pertumbuhan laba PT. BNI Syariah mengalami 

peningkatan setiap tahunnya begitu juga dengan jumlah aset yang terus meningkat 

pada setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 35,44% per tahun. 

Sementara BOPO mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Pada 
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tahun 2015 BOPO berada pada posisi 89,63%, namun pada tahun 2016 BOPO 

mengalami penurunan sebesar 2,75% menjadi 86,88%. Tahun 2017 BOPO 

kembali mengalami peningkatan sebesar 0,74% menjadi 87,62% dari tahun 

sebelumnya akan tetapi di tahun 2018 terjadi penurunan terhadap posisi BOPO 

sebesar 2,25% menjadi 85,37% dan pada tahun 2019 kembali turun sebesar 4,11% 

dari tahun sebelumnya menjadi 81,26%. Naik turunnya rasio BOPO 

mengidentifikasikan tingkat efisiensi kinerja keuangan dari bank tersebut. 

Semakin tinggi tingkat BOPO menunjukkan bahwa perbankan kurang efektif 

dalam mengelola kinerja keuangan perusahaan, sebaliknya apabila tingkat BOPO 

rendah menunjukkan bahwa perbankan mampu mengelola kinerja keuangannya 

secara efektif. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 

tanggal 24 Desember 2013 nilai rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) yang ideal berada antara 50-75% dengan ketentuan Bank 

Indonesia maksimal 85%. Jika sebuah bank memiliki BOPO lebih dari ketentuan 

BI maka bank tersebut kategori tidak sehat dan tidak efisien. ROA bank BNI 

Syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2017 terjadi 

penurunan sebesar 0,13% dari tahun sebelumnya, namun terjadi peningkatan pada 

tahun 2018 sebesar 0,11%. Profitabilitas (ROA) yang mengalami kenaikan dan 

penurunan (fluktuatif) disebabkan karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada 

bank BNI Syariah. ROA merupakan tingkat pengembalian atau laba yang 

dihasilkan dari pengelolaan asset maupun investasi perusahaan. Rasio ini biasa 

dipakai sebagai indikator akan profitabilitas perusahaan dengan membandingkan 

antara laba bersih dengan keseluruhan total aktiva pada perusahaan. ROA dapat 
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memberikan pengukuran yang memadai atas efektifitas keseluruhan perusahaan 

karena ROA memperhitungkan penggunaan aktiva dan profitabilitas dalam 

penjualan. 

Keberadaan DPK menjadi unsur vital bagi kinerja operasional lembaga 

pembiayaan syariah. Penjelasan alur transmisinya, dana pihak ketiga (DPK) 

adalah unsur pembentukkan pendapatan karena dari DPK ini akan disalurkan 

dalam bentuk pembiayaan/kredit. Selanjutnya pembiayaan/kredit yang disalurkan 

tersebut akan diperoleh tingkat pengembalian berupa marjin/hasil bunga. 

Selanjutnya besar kecilnya marjin/hasil bunga akan menentukan tingkat 

profitabilitas. Oleh karena itu optimalisasi dana pihak ketiga menjadi sangat 

penting dalam meningkatkan profitabilitas. Dalam konsepsi manajemen 

kredit/pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK) merupakan basis keputusan atau 

kebijakan dalam Bank. Apabila DPK dalam keadaan stabil, maka hal ini akan 

memberikan tingkat kepastian keputusan dalam pemberian kredit. Karena 

semakin besarnya DPK maka keputusan pemberian kredit akan semakin tinggi 

pula. DPK berpengaruh positif terhadap Penyaluran Kredit. Ketika dana-dana 

yang terkumpul dari masyarakat tinggi, maka keputusan untuk menyalurkan kredit 

akan semakin tinggi pula (Sinarwati, et al., 2015). 

Memerhatikan fungsi pokok lembaga pembiayaan syariah sebagai lembaga 

intermediasi dana serta menyadari betapa vitalnya keberadaan dana pihak ketiga 

bagi kelangsungan usaha lembaga pembiayaan syariah maka kegiatan 

penghimpunan DPK menjadi bagian kegiatan operasional yang selalu mendapat 

perhatian serius dari setiap manajemen lembaga pembiayaan syariah. Terlebih 
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dengan semakin ketatnya tingkat persaingan dalam memperebutkan dana 

masyarakat, kegiatan penghimpunan DPK disusun dengan basis perencanaan yang 

sangat tertata dimana setiap lembaga pembiayaan berlom-balomba menawarkan 

produk simpanan yang memberikan tingkat dan berbagai manfaat ekonomi 

(tingkat bunga/bagi hasil) dan manfaat non ekonomi seperti kemudahan 

pelayanan. Besar kecilnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sangat 

bergantung pada produk Bank Funding (Penarikan Dana) itu sendiri. Semakin 

menarik produk simpanan yang ditawarakan maka akan dapat memengaruhi 

masyarakat untuk menabung, deposit, atau jadi nasabah giro, sehingga 

ketersediaan dana mencukupi untuk aktivitas Bank Lending (pembiayaan/kredit). 

Selain itu juga berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada nasabah dan 

juga reputasi bank tersebut.  

Tabel 1.2 

Dana Pihak Ketiga Bank BNI Syariah Periode 2015-2019 

Tahun 
DPK  

(Dalam Miliar Rupiah) 
Selisih 

Selisih 

(%) 

2015 19,323 - - 

2016 24,233 4,910 125.4% 

2017 29,379 5,146 121.2% 

2018 35,497 6,118 120.8% 

2019 43,772 8,275 123.3% 

Sumber : Laporan Tahunan Bank BNI Syariah, Data Diolah 2020 

 

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukan bahwa penghimpunan Dana Pihak 

Ketiga (DPK) Bank BNI Syariah pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. 

Dimana rata-rata peningkatan dalam kurun 5 tahun dari tahun 2015 sampai 

dengan 2019 sebesar 30,441 miliar rupiah. 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Grafik Dana Pihak Ketiga Bank BNI Syariah Periode 2015-2019 

Sumber : tabel 1.2, data diolah 2020 
 

Berdasarkan grafik tersebut bahwa peningkatan Dana Pihak Ketiga yang 

paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 8,275 miliar rupiah dari tahun 

sebelumnya sebesar 35,497 miliar rupiah menjadi 43,772 miliar rupiah. 

Tabel 1.3 

Perbandingan Jumlah DPK dengan Laba  

Bank BNI Syariah Periode 2015 - 2019 

Tahun 

Jumlah  

(Dalam miliar rupiah) 

DPK Laba 

2015 19.323 229 

2016 24.233 277 

2017 29.379 307 

2018 35.497 416 

2019 43.772 603 

         Sumber: Laporan Keuangan BNI Syariah.2020 
 

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut, menunjukan bahwa pertumbuhan laba 

dengan dana pihak ketiga tidak selamanya memiliki hubungan searah. Ini 

dibuktikan pada tahun 2016 dan 2017 menunjukan bahwa peningkatan DPK dari 

tahun sebelumnya sebesar 1,254 miliar rupiah dan 1,212 miliar rupiah sementara 

peningkatan laba pada tahun 2016 – 2017 hanya sebesar 1,210 miliar rupiah dan 
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1,108 miliar rupiah. Sedangkan DPK merupakan sumber dana bagi lembaga 

pembiayaan syariah yang mampu meningkatkan kemampuan lembaga 

pembiayaan dalam memberikan pembiayaan/kredit. Dibandingkan dengan yang 

lain bisa dikatakan potensi pasar DPK lah yang paling besar dan apabila lembaga 

pembiayaan syariah memiliki layanan produk simpanan yang dipersepsikan aman, 

bermanfaat dan menarik oleh masyarakat maka potensi DPK yang terdapat di 

masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kegiatan operasional lembaga 

pembiayaan syariah dan dalam rangka mewujudkan pencapaian laba operasional. 

Hasil penelitian yang mendukung pernyataan tersebut dilakukan oleh Lutfiyah 

Putri Nirwana (2015), Teddy Hikmat Fauzi (2011) dan Maltuf Fitri (2016) dimana 

hasilnya mneunjukan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan serta 

memiliki hubungan positif yang sangat kuat terhadap peroleh laba operasional 

bank. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian tentang pengaruh dana pihak ketiga 

terhadap kinerja pada indikator laba bank BNI Syariah menarik untuk dilakukan. 

Untuk itu, Penulis mengambil judul dalam penelitian ini adalah “Pengaruh 

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Pada Bank BNI Syariah 

Periode 2010 – 2019”. 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut maka penulis 

menemukan beberapa masalah untuk dikembangkan dalam penelitian ini. Beberapa 

masalah tersebut adalah: 
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1. Pertumbuhan dana pihak ketiga meningkat sebesar 1,254 miliar pada tahun 

2016, akan tetapi laba yang diperoleh bank BNI Syariah pada tahun 2016 

mengalami peningkatan sebesar 1,210 milar rupiah. Begitu juga dengan 

tahun 2017 dimana jumlah DPK meskipun turun sebesar 1,212 miliar dari 

tahun sebelumnya akan tetapi jumlah laba yang diterima sebesar 1,108 milar 

rupiah.  

2. Rata–rata pertumbuhan laba bank BNI Syariah pada periode tahun 2015–

2019 sebesar 1,024 milar rupiah.  

 

1.2.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan identifikasi 

permasalahan yang ditemukan yaitu: 

1. Bagaimana penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank BNI Syariah periode 

2010-2019? 

2. Bagaimana laba Bank BNI Syariah periode 2010-2019? 

3. Bagaimana pengaruh antara Dana Pihak Ketiga terhadap laba Bank BNI 

Syariah periode 2015-2019? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penghimpunan Dana Pihak Ketiga 

Bank BNI Syariah periode 2010-2019. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis laba Bank BNI Syariah periode 2010-

2019. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh antara Dana 

Pihak Ketiga terhadap laba Bank BNI Syariah periode 2010-2019. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi 

kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. 

Manfaat penelitian dilihat dari dua sisi yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan 

manfaat penelitian secara praktis. 

1.4.1 Manfaat Penelitian Secara Teoritis 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi 

pada fenomena yang ada sehingga memperoleh informasi dan pengetahuan 

yang bermanfaat mengenai pengaruh pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap 

laba pada bank BNI Syariah Periode 2010 – 2019. 

2. Bagi Pengembangan Ilmu Manajemen Keuangan 

Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai 

pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap laba pada bank BNI Syariah Periode 

2010 – 2019, sehingga diperoleh gambaran antara fakta di lapangan dengan 

teori yang dipelajari. Serta Penelitian ini bersifat ilmiah dan hasilnya dapat 

memberikan informasi tentang pengembangan konsep dan teori Dana Pihak 

Ketiga dan laba bank BNI Syariah. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian Secara Praktis 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan 

dan pengalaman yang lebih luas mengenai masalah yang diteliti yaitu 

mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap laba pada bank BNI 

Syariah Periode 2010 – 2019. 

2. Bagi Pihak Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perusahaan 

dalam pengambilan keputusan mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga 

terhadap laba pada bank BNI Syariah agar dapat mengembangkan 

perusahaannya dimasa yang akan datang. 

3. Bagi Pihak Lain/Mahasiswa 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan 

perbandingan bagi penelitian berikutnya mengenai pengaruh pengaruh Dana 

Pihak Ketiga terhadap laba pada bank BNI Syariah Periode 2010 – 2019. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Akuntansi 

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi 

Nanu Hasanuh (2011:1) menjelaskan bahwa keterangan mengenai 

sumber American Accounting Association memberikan pengertian akuntansi 

sebagai: “.....suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi 

ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaiandan keputusan yang jelas dan 

tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.” 

Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi 

adalah bahasa bisnis (bussines languange). Akuntansi menghasilkan informasi 

yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan 

kondisi keuangan entitaas pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut 

digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi 

kinerja di masa mendatang. (Martani, dkk. 2014:4) 

Kieso, et al (2010) dalam buku  Martani, dkk (2014:4) mendefinisikan 

akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa 

informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun 

eksternal entitas. Sebagai sistem, akuntansi terdiri atas input yaitu transaksi, 

proses yaitu kegiatan untuk merangkum transaksi, dan output berupa laporan 

keuangan. 
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Menurut Rudianto (2012:4) Akuntansi adalah sistem informasi yang 

menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. 

Berdasarkan dari beberapa pengertrian pendapat ahli di atas penulis 

menyimpulkan bahwa akuntansi merupakan sebuah proses identifiksi, pengukuran 

dan mengolah data untuk dijadikan laporan yang bisa diinformasikan melalui 

pengkomunikasian kepada para pengambil keputusan. 

 

2.1.1.2 Tujuan Akuntansi 

Menurut Nanu Hasanuh (2011:2) akuntansi mempunyai tujuan utama 

adalah untuk memberikan informasi ekonomi, antara lain tentang aktiva, hutang, 

modal, proyeksi laba serta perubahan aktiva dan hutang. Lebih jelasnya adalah 

bertujuan menghasilkan laporan keuangan. Adapun informasi keuangan yang 

terkandung dalam laporan keuangan akan bermanfaat bila memenuhi karakteristik 

informasi yang berkualitas, antara lain: 

1. Relevan, relevansi informasi harus dihubungkan dengan maksud 

penggunaannya. Bila informasi tidak relevan untuk maksud keperluan para 

pengambil keputusan, informasi demikian tidak ada gunanya. 

2. Dapat dimengerti, informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan 

dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas 

pengertian para pemakai. 

3. Daya uji, informasi yang dihasilkan harus bisa diuji kebenarannya oleh para 

pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang 
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sama untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. Artinya bahwa 

informasi yang dihasilkan harus berlandaskan pada realitas obyektif dengan 

adanya bukti. 

4. Netral, informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak 

bergantung kepada kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu. 

5. Tepat waktu, informasi yang harus disampaikan sedini mungkin supaya 

digunakan secepat mungkin dalam pengambilan keputusan manajemen. 

6. Daya banding, format dari informasi yang harus konsisten dan berlaku, 

sehingga bisa dibandingkan, baik dengan informasi dari periode yang lalu 

maupun dari perusahaan yang sejenis. 

7. Lengkap, informasi akuntansi harus lengkap dengan meliputi seluruh data 

akuntansi keuangan, sehingga penerima informasi bisa memahami secara 

keseluruhan dan tidak mempunyai pemahaman yang salah atas informasi. 

 

2.1.1.3 Bidang-bidang Akuntansi 

Menurut Nanu Hasanuh (2011:5) ada beberapa bidang akuntansi yang 

secara kelembagaan yang bersifat umum, yaitu: 

1. Akuntansi Keuangan (Financial Accounting) 

Akuntansi ini adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara 

keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan 

untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luara perusahaan, sehingga 

laporan yang dihasilkannya bersifat berguna (general purpose). 

2. Akuntansi Manajemen (Management Accounting) 
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Akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan 

perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka 

pencapaian tujuan perusahaan. 

3. Akuntansi Biaya (Cost Accounting) 

Akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, 

menghitung, menganalisis, mengawasi serta melaporkan kepada manajemen 

tentang biaya dan harga pokok produksi. 

4. Akuntansi Pemeriksaan (Auditing) 

Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan 

yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan, sehingga laporan akuntansi yang 

dibuat bisa lebih dipercaya secara obyektif. 

5. Sistem Akuntansi (Accounting System) 

Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur 

pencatatan dan pelaporan data akuntansi. 

6. Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting) 

Bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk 

kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan 

ketentuan perpajakan yang berlaku. 

7. Akuntansi Anggaran (Budgeting) 

Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan 

mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang 

serta analisa dan pengwasannya. 

8. Akuntansi Organisasi Nir Laba (Non Profit Accounting) 
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Bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh orrganisi non laba 

seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain. 

 

2.1.2 Entity Theory 

Teori Entitas merupakan sesuatu yang terpisah dan bebeda dari pihak yang 

menanamkan sejumlah uang ke dalam perusahaan dan unit usaha itulah yang 

menjadi pusat perhatian dan menyajikan informasi yang harus dilayani, bukan 

pemilik. Unit usaha (entity) itulah yang dianggap memiliki kekayaan dan 

kewajiban perusahaan baik kepada creditor maupun kepada pemilik.  

Menurut Kam dalam Triyuwono (2003:80), ide utama dari entity theory ini 

adalah memahami perusahaan sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Teori 

ini muncul dengan maksud untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada 

dalam proprietary theory dimana pemilik menjadi pusat perhatian. Namun 

demikian, entity theory pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan teori 

pendahulunya, proprietary theory. Implikasi dari konsep tersebut adalah kegiatan 

usaha perusahaan menjadi unit usaha yang berdiri sendiri terpisah dari identitas 

pemilik. Hal ini berarti terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi dengan 

kepentingan perusahaan. Dengan demikian, transaksi/kejadian yang dicatat dan 

dipertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Perusahaan 

dianggap bertindak atas nama kepentingannya sendiri terpisah dari pemilik. 

Konsep dari business entity atau dalam literatur-literatur teori akuntansi 

dikenal dengan element entity digagas oleh William A Paton, seorang profesor 

dari Universitas Michigan. Ditegaskan olehnya, bahwa dengan adanya teori 
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entitas, perusahaan dengan pemiliknya menjadi terpisah. Kepemilikan aset 

dimiliki oleh perusahaannya, dan antara kewajiban dengan pemegang ekuitas oleh 

penanam modal dalam aset tersebut merupakan hak yang berbeda. Atas dasar 

konsep ini, maka dapat dirumuskan dalam posisi keuangan atau neraca bahwa aset 

sama dengan jumlah kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Konsep ini 

mempersonifikasi badan usaha sebagai orang yang dapat melakukan perbuatan 

hukum dan ekonomi, misalnya dalam pembuatan kontrak dan kepemilikan aset. 

Menurutnya, sebagai konsekuensi dari konsep entitas, hubungan antara entitas 

dengan pemilik dipandang sebagai hubungan bisnis terutama dalam hak dan 

kewajiban atau utang piutang (Suwadjono, 2010:276).  

Meskipun antara perusahaan dengan pemiliknya terpisah, namun pemilik 

tetap berhak atas keuntungan yang harus diberikan oleh perusahaan dalam bentuk 

dividen. Laba bersih yang diperoleh dengan demikian bukanlah semerta-merta 

adalah hak dari pemilik perusahaan. Diperlukan expositions dalam menentukan 

untuk dapat ditentukan kebijakan distribusi laba dalam bentuk dividen atau 

mengambil kebijakan untuk menahan laba, yang dikenal dengan laba ditahan yang 

ditambahkan pada ekuitas pada posisi keuangan. Yang secara substansi juga 

menambah kekayaan dari pemilik perusahaan itu sendiri.  

Hubungan antara perusahaan dengan pemilik ini memang perlu pengkajian 

apakah teori entitas selamanya menjadi relevan pada semua bentuk bisnis. Sebab 

pada tiap bentuk bisnis, tetap ada keinginan pemilik untuk menjadi bagian dari 

manajemen dan mengoperasikan bisnisnya tersebut. Namun, American 

Accounting Asspciation (AAA) menurut Wolk, Francis, dan Tearney dalam 
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(Purumas, 2014:12) menyatakan bahwa Accounting Theory: a Theoretical and 

Institutional Methodolog:  

Although the entity theory provides a good description of the relationship 

between the firm and its owners, its duality relative to income and owner’s 

equity in the traditional form has probably been responsible for fact that its 

precepts have not taken a strong hold in committee reports and release of 

various accounting bodies. 

 

Konsep entitas bisnis (business entity concept) menurut (IAI, 2012:14) yaitu 

memberikan konsekuensi bahwa laporan keuangan merupakan 

pertanggungjawaban perusahaan dan bukanlah pertanggungjawaban pemilik, 

maka dengan demikian pendapatan dan biaya dipandang sebagai perubahan dalam 

kekayaan perusahaan bukannya perubahan dalam kekayaan pemilik. 5 Konsep 

inilah yang dijadikan dasar dalam laporan keuangan konvensional yang tercantum 

dalam Kerangka Dasar Penyusunan & Penyajian Laporan Keuangan yang 

meliputi: 

1.  Laporan Posisi Keuangan 

2. Laporan Laba Rugi (komperhensip) 

3. Laporan Perubahan Modal 

4. Laporan Arus Kas  

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

 

2.1.3 Akuntansi Keuangan 

Akuntansi menurut Kartikahadi Hans dkk (2016:5) Akuntansi keuangan 

adalah akuntansi yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan suatu entitas, 

yang berguna bagi para pemangku kepentingan sebagai penerima dan pengguna 
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laporan keuangan. Menurut Rudianto (2012:5) adalah sistem akuntansi pemakai 

informasinya adalah pihak eksternal organisasi perusahaan, seperti kreditor, 

pemerintah pemegang saham, investor, dan sebagainya.  

Menurut Martani, dkk (2014:8) adalah “Akuntansi keuangan berorientasi 

pada pelaporan pihak eksternal denga tujuan spesifik bagi masing-masing pihak 

membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-

asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan standar 

akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusunan maupun oleh pembaca 

laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan berupa 

keuangan untuk tujuan umum”. 

 

2.1.4 Laporan Keuangan 

Menurut Sugiri dan Riyanto (2014) laporan keuangan adalah hasil akhir dari 

suatu siklus akuntansi yang menyajikan informasi untuk para pemilik kepentingan 

sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Laporan Keuangan yang lengkap 

berdasarkan PSAK 1 2013 terdiri atas : 

1. Neraca 

Neraca adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan posisi 

keuangan perusahaan pada suatu saat periode tertentu (Jusup,2011:27). 

 

2. Laporan Laba/Rugi 

Laba adalah selisih dari nilai pendapatan dikurang beban yang menunjukan hasi 

yangl positif terhadap perubahan nilai ekuitas. Sedangkan rugi adalah selisih 
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dari nilai pendapatan dikurang beban yang menunjukan hasil yang negatif 

terhadap perubahan nilai ekuitas. 

3. Laporan Perubahan/Ekuitas 

Menurut Jusup (2011), Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan 

yang secara sistematis menyajikan informasi tentang perubahan nilai ekuitas 

suatu perusahaan yang disebabkan oleh kegiatan operasi perusahaan dan 

transaksi dengan pemilik pada satu periode akuntansi. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan secara sistematis informasi 

tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu dan 

didalam aliran keluar masuknya kas diklasifikasikan lagi berdasarkan 3 

aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan (Jusup,2011). 

 

2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Sugiono dan Untung (2016:1) Laporan keuangan adalah hasil akhir 

berupada dokumen bisnis yang digunakan perusahaan untuk melaporkan hasil 

aktivitasnya kepada berbagai kelompok pemakai baik itu internal perusahaan maupun 

eksternal perusahaan yang dapat meliputi manajer, investor, kreditor, dan agen 

regulator. Laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta 

laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, 

kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan 

perhitungan (laporan) laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh 

perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan 
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ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan 

perubahan ekuitas perusahaan. 

Laporan keuangan perusahaan sendiri didefinisikan sebagai kumpulan laporan 

yang menyajikan informasi mengenai aktivitas keuangan perusahaan. Dalam laporan 

tersebut disajikan beberapa informasi mengenai laporan laba rugi, laporan 

kepemilikan modal, laporan arus kas, neraca dan juga catatan mengenai laporan 

keuangan tersebut. 

 

2.1.4.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi 

keuangan suatu perusahaan kepada pihak – pihak yang berkepentingan sebagai 

pertimbangan dalam pembuatan keputusan – keputusan ekonomi. Tujuan keseluruhan 

dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi 

investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan (Hery, 2014). Standar Akuntansi 

Keuangan menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan antara lain:  

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.  

2. Laporan keuangan disusun memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar 

pemakainya yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari 

kejadian masa lalu.  

3. Laporan keuangan yang menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau 

pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya.  
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Menurut (IAI, 2009) laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-

komponen aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan 

kerugian, dan arus kas. 

 

2.1.5 Modal Kerja 

Setiap perusahaan perlu menyediakan modal kerja. Perusahaan yang 

bergerak dibidang apapun, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan produksi 

akan selalu membutuhkan modal kerja untuk membiayai usaha produksinya 

dengan harapan dana yang telah dikeluarkan dapat kembali masuk ke dalam 

perusahaan dalam jangka yang relatif pendek. Modal kerja selalu dalam keadaan 

berputar atau beroperasi dalam perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan 

dalam keadaan usaha. Modal kerja atau working capital merupakan aktiva-aktiva 

jangka pendek yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari 

dimana uang atau dana yang dikeluarkan itu diharapkan dapat kembali masuk 

kedalam perusahaan dalam waktu yang pendek melalui hasil penjualan 

produknya. Uang yang masuk berasal dari hasil penjualan produk tersebut agar 

segera dikeluarkan lagi untuk membiayai kegiatan operasi selanjutnya. Dana 

tersebut akan terus menerus berputar setiap periodenya selama perusahaan 

tersebut beroperasi.  

 

 

2.1.5.1 Pengertian Modal Kerja 
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Bambang Riyanto (2013:57) berpendapat bahwa modal kerja adalah 

keseluruhan dari jumlah aktiva lancar dalam kaitannya dengan hutang lancar. 

Pendapat lain yang dikemukakan Munawir (2014:115) berpendapat bahwa modal 

kerja merupakan kelebihan nilai aktiva yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh 

hutang-hutangnya.  

Sedangkan Irham Fahmi (2018:100) menyatakan bahwa modal kerja 

adalah investasi sebuah perusahaan pada aktiva-aktiva jangka pendek (kas, 

sekuritas, persediaan dan piutang). 

Berdasarkan pemaparan dari pendapat para ahli, maka dapat dikatakan 

bahwa modal kerja merupakan sejumlah dana atau sejumlah aktiva lancar yang 

dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional keseharian 

perusahaan dan merupakan investasi dalam harta jangka pendek atau aktiva 

lancar. 

 

2.1.5.2 Fungsi Modal Kerja 

Adapaun fungsi modal kerja dari pendapat yang dikemukakan Munawir 

(2014:116) menyatakan bahwa fungsi modal kerja terdiri dari:  

1.  Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunya nilai dari 

aktiva lancar.  

2.  Memungkinkan untuk membayar kewajiban-kewajiban tepat pada 

waktunya.  
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3.  Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan 

memungkinkan bagi perusahaan untuk menghadapi bahaya atau kesulitan 

keuangan yang terjadi.  

4.  Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk 

melayani konsumen.  

5.  Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi yang lebih efisien 

karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang 

dibutuhkan.  

6.  Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih 

menguntungkan bagi pelanggan. 

 

2.1.5.3 Konsep Modal Kerja 

Perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk membelanjai 

operasinya sehari-hari, misalkan untuk memberikan uang muka pembelian bahan 

mentah, membayar upah buruh bagi pegawai dan lain sebagainya. Dimana uang 

atau dana yang telah dikeluarkan itu diharapkan agar dapat kembali lagi masuk ke 

dalam perusahaan dengan waktu cepat, maka dana tersebut akan selalu berputar 

setiap periodenya selama hidupnya perusahaan. Bambang Riyanto (2013:57) 

berpendapat bahwa ada beberapa konsep modal kerja, diantaranya sebagai 

berikut: 

1.  Konsep kuantitatif  

Konsep kuantitatif adalah konsep yang mendasarkan pada kuantitas dari 

dana yang tertanam dari unsur-unsur aktiva lancar, dimana aktiva ini 
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merupakan aktiva yang sekali berputar kembali dalam bentuk semula, atau 

aktiva dimana dana yang tertanam didalamnya akan dapat bebas lagi dalam 

kurun waktu yang pendek. Dengan demikian modal kerja menurut konsep 

kuantitatif adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar.  

2.  Konsep kualitatif  

Konsep kualitatif adalah konsep modal kerja ini hanya dikaitkan dengan 

besarnya jumlah aktiva lancar saja, maka pada konsep ini modal kerja 

dikaitkan dengan besarnya jumlah utang lancar atau utang lancar yang harus 

dibayar. Dengan demikian modal kerja menurut konsep kualitatif ini 

sebagian dari aset lancar yang benar-benar digunakan untuk membiayai 

kegiatan operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu 

merupakan kelebihan dari aktiva lancar diatas utang lancarnya.  

3.  Konsep fungsional  

Konsep fungsional adalah konsep modal kerja yang mendasarkan pada 

fungsi dari dana yang menghasilkan pendapatan (income). Setiap dana yang 

dihasilkan perusahaan adalah dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan 

dan ada sebagian dana lain yang digunakan selama periode tersebut tetapi 

tidak seluruhnya digunakan untuk menghasilkan current income. 

 

2.1.5.4 Jenis Modal Kerja 

Jenis modal kerja dari pendapat Bambang Riyanto (2013:61) menyatakan 

bahwa modal kerja digolongkan sebagai berikut: 
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1.  Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital)  

Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) adalah modal kerja 

yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalani fungsinya atau 

dengan kata lain modal kerja yang secara terus menerus diperlukan untuk 

kelancaran usaha. Modal kerja permanen dapat dibedakan dalam:  

a.  Modal Kerja Primer (Primary Working Capital) yaitu jumlah modal 

kerja kerja minimun yang harus ada pada perusahaan untuk menjaga 

kontinuitas usahanya.  

b.  Modal Kerja Normal (Normal Working Capital) yaitu modal kerja 

yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses produksi yang 

normal.  

2.  Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) Modal kerja variabel 

yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan 

keadaan. Modal kerja variabel ini dibedakan menjadi:  

a.  Modal Kerja Musiman (Season Working Capital) Modal kerja 

musiman adalah modal kerja yang menyebabkan perubahan musim 

pada perubahan jumlah modal kerja yang disebut dengan modal kerja 

musiman.  

b.  Modal Kerja Siklus (Cyclical Working Capital) Modal kerja siklus 

adalah modal kerja fluktuasi konjungtur menyebabkan perubahan 

jumlah modal kerja yang disebut dengan modal kerja siklus.  

c.  Modal Kerja Darurat (Emergency Working Capital) Modal kerja 

darurat adalah perubahan modal kerja yang dikarenakan keadaan 
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darurat yang tidak diketahui misalnya bencana alam, perubahan modal 

kerja ini disebut perubahan modal kerja darurat. 

 

2.1.6 Bank 

2.1.6.1 Pengertian Bank 

Untuk mengetahui pengertian dari bank syariah, kita terlebih dahulu harus 

mengetahui pengertian bank secara umum. Berdasarkan literatur-literatur yang 

ada, penulis mencoba mengutip definisi dari bank yang telah diungkapkan oleh 

beberapa ahli. 

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 

tentang perbankan yang dikutip oleh Khasmir (2004:23) dalam bukunya Bank dan 

Lembaga Keuangan Lainnya, yang dimaksud dengan bank adalah ”Badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002:311) dalam bukunya Standar 

Akuntansi Keuangan mendefinisikan ”Bank adalah lembaga yang berperan 

sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki 

dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi 

memperlancar lalu lintas pembayaran”. 

Berdasarkan pendapat dari kedua ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

bank adalah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan, yang berperan 
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sebagai perantara keuangan antara yang memiliki dana dengan yang memerlukan 

dana dan berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran. 

 

2.1.6.2 Tujuan Bank 

Menurut Undang-Undang Perbankan 1992 Pasal 4 disebutkan bahwa 

tujuan bank adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

2.1.6.3 Jenis Bank 

Menurut Khasmir (2004:32) dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan 

Lainnya, jenis perbankan dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu :  

1. Dilihat dari fungsinya, terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR). 

2. Dilihat dari segi kepemilikannya, terdiri dari bank milik pemerintah, bank 

milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank 

milik campuran. 

3. Dilihat dari segi status, terdiri dari bank devisa dan bank non devisa. 

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga, terdiri dari bank yang berdasarkan 

prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. 
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2.1.7 Bank Syariah 

2.1.7.1 Pengertian Bank Syariah 

Menurut Siamat (2003 : 183) dalam bukunya Manajemen Lembaga 

Keuangan , mendefinisikan  “bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan 

usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan 

mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist.” Menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

dalam bukunya Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

Bank Syariah (2002:1) mendefinisikan “bank syariah ialah bank yang berasaskan, 

antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, tranparansi dan universal serta 

melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah”. 

Dengan demikian bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan 

menggunakan prinsip-prinsip syariah sehingga operasional bank syariah 

didasarkan pada hukum-hukum Islam yang mengacu pada Al Quran dan Al 

Hadist. 

 

2.1.7.2 Tujuan Bank Syariah 

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2003: 

20) menyebutkan bahwa secara umum tujuan utama bank Islam (syariah) 

seharusnya adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu 

masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial dan 

investasi sesuai dengan prinsip Islam. 
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2.1.7.3 Fungsi Bank Syariah 

Menurut Sofyan Harahap (2005,5) dalam bukunya Akuntansi Perbankan 

Syariah, bahwa fungsi bank syariah adalah : 

1. Manajer investasi, maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut 

merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena 

besar-kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana 

yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan 

profesionalisme dari bank syariah. 

2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya 

maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan jenis dan pola 

investasi yang sesuai dengan syariah. 

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran sepanjang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. 

4. Fungsi sosial, bank syariah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan 

mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat 

dan dana-dana sosial lainnya. 

Dari fungsi dan peran tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antar 

bank syariah dengan nasabahnya baik sebagai investor maupun pelaksana dari 

investasi merupakan hubungan kemitraan, tidak seperti hubungan pada bank 

konvensional yang bersifat debitur-kreditur. 
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2.1.7.4 Produk dan Jasa Perbankan Syariah 

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat 

dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu : 

1. Produk Penyaluran Dana 

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk 

pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan 

berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu : 

a. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli  

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan 

kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat 

keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas 

barang yang dijual.  

b. Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa (Ijarah)  

Transaksi sewa (Ijarah) dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi 

pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi 

perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli 

objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya 

adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang 

yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan 

syariah dikenal ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti 

dengan berpindahnya kepemilikan).  
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c. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil  

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil 

adalah sebagai berikut :  

1) Pembiayaan Musyarakah  

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak 

yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka 

miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang 

melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara 

bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik 

yang berwujud maupun tidak berwujud.  

2) Pembiayaan Mudharabah  

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih 

pihak di mana pemilik modal (shahib al-maal) mempercayakan 

sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu 

perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja 

sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-

maal dan keahlian dari mudharib.  

d. Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap  

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan 

juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk 

mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah 

pelaksanaan pembiayaan. Bank diperbolehkan meminta pengganti 
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biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Yang 

termasuk akad pelengkap ini diantaranya :  

1) Hiwalah (Alih Utang-Piutang)  

Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier 

mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. 

Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.  

2) Rahn (Gadai)  

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan 

pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan 

pembiayaan.  

3) Qardh  

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam perbankan 

biasanya dalam empat hal yaitu : sebagai talangan haji, sebagai 

pinjaman tunai (cash advance) dari produk kartu kredit syariah, 

sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dan sebagai pinjaman 

kepada pengurus/pegawai bank.  

4) Wakalah  

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah 

memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya 

melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, 

inkaso dan transfer uang.  
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5) Kafalah (Garansi Bank). 

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin 

pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat 

mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk 

fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana 

tersebut dengan prinsip wadi’ah. Untuk jasa-jasa ini, bank 

mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan. 

2. Produk Penghimpunan Dana 

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan 

deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan 

dana masyarakat adalah prinsip Wadi’ah dan Mudharabah. 

a. Prinsip Wadi’ah 

 Prinsip wadi’ah yang diterapkan adalah wadi’ah yad dhamanah yang 

diterapkan pada produk rekening giro. Dalam prinsip ini pihak yang 

dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga 

ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. 

b. Prinsip Mudharabah 

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau 

deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank 

sebagai mudharib (pengelola).  

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, 

prinsip mudharabah terbagi dua yaitu : 
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1) Mudharabah Mutlaqah atau URIA (Unrestricted Investment 

Account) 

Dalam mudharah mutlaqah, tidak ada pembatasan bagi bank 

dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak 

memberikan persyaratan apa pun kepada bank, ke bisnis apa 

dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan 

penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya 

diperuntukan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki 

kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis 

manapun yang diperkirakan menguntungkan. 

2) Mudharabah Muqayaddah atau RIA (Restricted Investment 

Account) 

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted 

investment) di mana pemilik dapat menetapkan syarat-syarat 

tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan 

digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan 

akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah 

tertentu.  

3) Akad Pelengkap 

Seperti yang juga terjadi pada penyaluran dana, maka dalam 

pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya diperlukan juga akad 

pelengkap. Akad pelengkap ini juga tidak ditujukan untuk 

mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah 
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pelaksanaan pembiayaan. Salah satu akad pelengkap yang dapat 

dipakai untuk penghimpunan dana adalah akad wakalah. 

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah 

memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya 

melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti inkaso dan transfer 

uang. 

3. Jasa Perbankan 

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara 

pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) dengan pihak yang kelebihan 

dana (surplus unit), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan 

jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau 

keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa : 

a. Sharf (Jual Beli Valuta Asing) 

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. 

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus 

dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan 

dari jual beli valuta asing ini. 

b. Ijarah (Sewa) 

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe 

deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). 

Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut. 
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2.1.8 Kinerja Keuangan Bank Syariah 

Kinerja bank sangat penting sebagai alat untuk mengevaluasi operasi bank 

dan menentukan rencana manajemen dan analisis strategis. Bank mempunyai 

peran dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi jika kinerja bank baik, keseluruhan 

perekonomian juga akan baik. Kinerja perbankan merupakan gambaran prestasi 

yang dicapai dalam operasional bank, baik menyangkut aspek keuangan, 

pemasaran, penghimpunan, dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya 

manusia (Rose, 2002: 138). Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi 

keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan 

dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan 

modal, likuiditas, dan profitabilitas bank (Jumingan, 2011). 

Untuk menilai kinerja suatu bank dapat digunakan suatu alat yaitu rasio 

keuangan, dengan mengetahui rasio keuangan maka kita dapat menilai kinerja 

suatu bank apakah telah bekerja secara efisien dan upaya-upaya apa yang harus 

dilakukan agar bank tersebut dapat bekerja lebih efisien dan lebih baik lagi. Rasio 

keuangan merupakan hasil perhitungan antara dua macam data keuangan bank, 

yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua data keuangan 

tersebut pada umumnya dinyatakan numerik, baik dalam prosentase atau kali. 

Hasil perhitungan rasio ini dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai tingkat 

kesehatan bank selama periode keuangan tersebut. Rasio keuangan menunjukan 

kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. 

Analisis rasio keuangan pada perbankan dibedakan menjadi lima yaitu, 

solvabilitas, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, efisiensi, dan likuiditas. Rasio 
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solvabilitas menunjukan kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka panjang. 

Kualitas Aktiva produkif (KAP) mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan 

dalam menggunakan sumber dayanya. Rasio rentabilitas menunjukan kemampuan 

bank menghasilkan laba. Rasio efisiensi mencerminkan kemampuan bank 

menjalankan operasionalisasi usahanya secara efisien. Rasio likuiditas 

mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tepat 

pada waktunya. (Suhartono, 2000 dalam Lestari, 2013). Sehingga rasio yang 

digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah adalah rasio 

profitabilitas atau biasa disebut dengan rasio rentabilitas. 

 

2.1.9 Laba 

Tujuan akhir yang ingin dicapai perusahaan adalah memperoleh laba atau 

keutungan yang maksimal, disamping hal-hal lainnya. Manajemen perusahaan 

dituntut mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Besarnya 

keuntungan harus dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal 

mendapatkan keuntungan. Dan dibawah ini merupakan pengertian laba menurut 

para ahli. 

 

2.1.9.1 Pengertian Laba 

Laba secara umum adalah kenaikan kemakmuran dalam suatu periode 

yang dapat dinikmati (didistribusi atau ditarik) asalkan kemakmuran awal masih 

tetap dipertahankan (Jumingan, 2009:62). Sedangkan menurut lainnya “laba 

adalah selisih nyata penghasilan yang diterima perusahaan dari pelanggan atas 
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penjualan barang dan jasa dengan pengorbanan ekonomis yang dilakukan 

perusahaan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut.” 

Menurut Harahap (2009:297), laba adalah kelebihan penghasilan diatas 

biaya selama satu periode akuntansi. Sementara pengertian laba yang dianut oleh 

struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. 

Menurut Warren (2005:25), laba bersih atau keuntungan bersih yakni (net income 

atau net profit) merupakan kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang 

terjadi. Menurut Suwardjono (2008:464), laba adalah imbalan atas upaya 

perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan 

pendapatan diatas biaya (biaya total yang melekat kegiatan produksi dan 

penyerahan barang atau jasa). 

Berdasarkan beberapa defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa laba 

adalah perkiraan antara pendapatan dan beban-beban yang terjadi pada suatu 

periode tertentu dalam suatu perusahaan. 

 

2.1.9.2 Elemen Laba 

Laba merupakan empat elemen utama yaitu pendapatan (revenue), beban 

(expense), keuntungan (gain), dan kerugian (loss). Menurut Stice, dkk (2004:230) 

definisi dari elemen-elemen laba tersebut sebagai berikut: 

1. Pendapatan (revenue) adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aktiva 

suatu entitas atau pelunasan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) 

dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau aktivitas 
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lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha pertama yang sedang 

dilakukan entitas tersebut.  

2. Beban (expense) adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau 

timbulnya kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau 

produksi suatu barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan 

usaha terbesar atau usaha pertama yang sedang dilakukan entitas tersebut. 

3. Keuntungan (gain) adalah peningkatan dalam ekuitas atau (aktiva bersih) 

dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu 

entitas dan dari semua transaksi. Kejadian dan kondisi lainnya yang 

mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau 

investasi pemilik.  

4. Kerugian (loss) adalah penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari 

transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas 

dan dari semua transaksi. Kejadian dan kondisi lainnya yang mempengaruhi 

entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik. 

 

2.1.9.3 Jenis-jenis Laba 

Menurut Supriyono (2002:177) mengemukakan bahwa jenis-jenis laba 

dalam hubungannya dengan perhitungan laba yaitu: 

1. Laba kotor 

Laba kotor adalah perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan 

dengan harga pokok penjualan.  
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2. Laba dari operasi  

Laba dari operasi adalah selisih antara laba kotor dengan total beban 

operasi.  

3. Laba bersih  

Laba bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan laba atau rugi dimana 

untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi 

dengan beban lain-lain. 

 

2.1.9.4 Faktor Yang Mempengaruhi Laba 

Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah laba yang diterima 

bank syariah (Ekawati, 2010), yaitu: 

1. Dana pihak ketiga, dimana semakin besar dana nasabah yang dihimpun 

produk bank syariah maka aset yang dimiliki pun akan semakin besar yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pembiayaan dan salah satu tolak ukur 

kesehatan bank.  

2. Pembiayaan yang disalurkan bank, dimana semakin besar pembiayaan yang 

disalurkan bank syariah maka margin bagi hasil yang diterima pihak bank 

juga semakin besar, hal ini merupakan motivasi untuk bank syariah agar 

mampu menjalankan pembiayaan yang lancar dan terpercaya.  

3. Modal yang dimiliki bank, dimana semakin besar jumlah modal yang ada 

maka semakin kuat keuangan bank syariah, semakin banyak dana yang bisa 

digunakan untuk penyaluran pembiayaan dan sebagai salah satu tolak ukur 

kesehatan bank. 
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2.1.9.5 Indaktor Laba 

Indikator laba menurut Sri Handayani (2010:41) : 

Laba = pendapatan – beban/biaya 

Adapun penjelasan dari rumus tersebut :  

1. Pendapatan = arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk yang 

akan diperoleh yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih 

berlangsung.  

2. Biaya/beban = arus keluar yang terjadi atau arus keluar yang akan terjadi, 

atau alokasi arus kas keluar masa lampau yang berasal dari aktivitas usaha 

perusahaan yang masih berlangsung.  

Berdasarkan pemikiran diatas dapat dinyatakan bahwa indikator dari laba 

adalah pendapatan dikurangi oleh biaya atau beban. 

 

2.1.10 Dana Pihak Ketiga 

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, 

karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank menghimpun dana dari 

bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasal dari pihak lain (dana pihak 

kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa 

tabungan, deposit serta sumber dana lainnya. 

 

2.1.10.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga 

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, 

merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. 
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Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya 

menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa 

pengendapan yang memadai (Muhammad, 2002:48) 

Dalam Pasal 1 Nomor 20 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan 

bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank 

Syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan 

bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Menurut Peraturan Bank Indonesia 

No.10/19/PBI/2008 menjelaskan dana pihak ketiga adalah kewajiban bank kepada 

penduduk dalam rupiah dan valuta asing. 

Menurut Kasmir, dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank 

yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan 

dan simpanan deposito (Kasmir, 2006:64). Sedangkan menurut Veithzal 

(2007:413), dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam 

arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, 

koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata 

uang asing. Dendawijaya (2009:46) mendefinisikan dana pihak ketiga adalah dana 

berupa simpanan dari masyarakat. Ternyata merupakan sumber dana terbesar 

yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana 

yang dikelola oleh bank). 

Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber 

dana terpenting bagi operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank 

jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana ini relatif 
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paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Peningkatan dana pihak 

ketiga perbankan syariah disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap 

perbankan syariah semakin baik dari tahun ke tahun. Ini merupakan indikasi yang 

cukup baik bagi perbankan syariah untuk terus melakukan sosialisasi dan 

pendekatan kepada masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari jasa perbankan 

syariah dibandingkan perbankan umum. 

 

2.1.10.2 Jenis-jenis Produk Dana Pihak Ketiga 

Dalam perbankan, dana yang berasal dari masyarakat atau dana pihak 

ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan 

merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari 

sumber dana ini. Dibawah ini beberapa jenis dana pihak ketiga menurut 

UndangUndang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 : 

1. Simpanan Giro (Demond Deposit)  

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dengan 

cara pemindahbukuan.  

2. Simpanan Tabungan (Save Deposit)  

Simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat 

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

dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.  
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3. Deposito  

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan pihak bank. 

 

2.1.10.3 Indikator Dana Pihak Ketiga 

Indikator dari dana pihak ketiga ini menurut Ismail (2010:43) yaitu : 

1. Jumlah giro 

2. Jumlah tabungan 

3. Jumlah deposito 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa hasil 

penelitian terdahulu diantaranya: 

1.  Penelitian Lutfiyah Putri Nirwana (2015)  yang berjudul “Pengaruh 

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Syariah di 

Indonesia”. Penelitian tersebut memiliki skala analisa perspektif makro dan 

mencermati perkembangan dana pihak ketiga di lembaga pembiayaan secara 

agregat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh produk 

simpanan syariah secara parsial dan simultan yang terdiri atas Giro Wadi’ah 

(X1), Tabungan Wadi’ah (X2), Tabungan Mudharabah (X3) dan Deposito 

Mudharabah (X4) terhadap laba perbankan syariah (Y). Alat analisis yang 

digunakan regresi berganda. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan 
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menunjukkan bahwa nilai F sebesar 2,609 dengan tingkat signifikansi 0,044 

dibawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel 

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

mudharabah berpengaruh signifikkan terhadap laba. 

2. Penelitian Teddy Hikmat Fauzi (2011) yang berjudul “Manajerial Dana 

Pihak Ketiga terhadap Peningkatan Laba Operasional P.T. (persero) Bank 

Jabar Syariah Bandung”. Penelitian ini memiliki skala analisa perspektif 

mikro yaitu studi kasus dana pihak ketiga terhadap laba usaha di Bank Jabar 

Syariah yang menganalisis peranan manajerialisasi dana pihak ketiga dalam 

memberikan pengaruh pada peningkatan laba operasional Bank Jabar 

Syariah. Alat analisis yang digunakan regresi berganda dan korelasi product 

moment. Dari analisa korelasi antara simpanan dana pihak ketiga (X) 

dengan perolehan laba operasional bank (Y) menghasilkan koefisien 

korelasi sebesar 0,93. Angka korelasi yang mendekati 1 memiliki arti bahwa 

dana pihak ketiga memiliki hubungan positif yang sangat kuat terhadap 

peroleh laba operasional bank. Jadi apabila jumlah dana pihak ketiga yang 

dihimpun bank turun maka peroleh laba operasional bank juga akan turun. 

Jika jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun bank bertambah maka peroleh 

laba operasional bank juga akan meningkat.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mardhiyyah Fitria Ekawati (2010). 

“Pengaruh Pembiayaan, Penempatan Dana Pada BI, Penempatan Dana Pada 

Bank Lain, Modal Disetor, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Bank 

Umum Syariah Di Indonesia”. Secara parsial dan simultan pembiayaan 
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berpengaruh positif terhadap laba bank syariah. Secara parsial dan simultan 

penempatan dana pada BI berpengaruh positif terhadap laba bank syariah. 

Secara parsial dan simultan modal yang disetor berpengaruh negatif 

terhadap laba bank syariah. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Firdausi (2016). “Analisis Pengaruh 

Kinerja Perbankan Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Persero”. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja bank yang terdiri dari 

CAR, ROA, ROA, LDR secara simultan dan parsial tentang Dana Pihak 

Ketiga dan menganalisis kinerja bank yang terdiri CAR, ROA, ROA, LDR 

berpengaruh dominan terhadap Dana Pihak Ketiga. Bentuk penelitian ini 

adalah sifat deskriptif eksplanatif kausalitas melalui pengujian hipotesis. 

Jumlah sampel dalam penelitian 4 Bank Limited selama 11 tahun yaitu dari 

2004 hingga 2014 tahun. Teknik analisis menggunakan regresi berganda 

analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja bank yang terdiri dari 

CAR, ROA, ROA, LDR secara simultan mempengaruhi Dana Pihak Ketiga. 

Kinerja bank secara parsial terdiri dari CAR, ROA, ROA, LDR 

mempengaruhi Dana Pihak Ketiga. Pengaruh dominan ROA terhadap Dana 

Pihak Ketiga. 

5. Penelitian yang dilakukan Maltuf Fitri (2016). “Peran Dana Pihak Ketiga 

Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktorfaktor Yang 

Memengaruhinya”. Perkembangan kinerja lembaga pembiayaan syariah di 

Indonesia terus berjalan Peningkatan positif ini terlihat dari total aset dan 

dana pihak ketiga (DPK) itu meningkat selama periode tahun 2010-2014. 
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Selama periode tahun rasio DPK terhadap Total aset lembaga pembiayaan 

syariah mencapai 78 persen. Hal tersebut menunjukkan peran tersebut DPK 

untuk kinerja yang sangat strategis dan lembaga pendanaan bisnis 

perbankan. DiMakalah ini mencoba menjelaskan peran dana pihak ketiga 

dalam suatu lembaga pendanaan syariah sebagai unsur yang pasti dalam 

penyediaan pembiayaan dan sebagai unsur yang mempengaruhi kinerja 

bisnis lembaga pembiayaan syariah. Pentingnya peran DPK bagi Lembaga 

pembiayaan syariah maka perlu mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan tersebut DPK. Pendekatan analisis skripsi ini 

bersifat deskriptif empiris yang menguji secara teoritis dan pendekatan 

empiris dari studi terkait.  

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No 

Judul Penelitian, 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Pengaruh 

Pertumbuhan 

Dana Pihak 

Ketiga Terhadap 

Laba Perbankan 

Syariah di 

Indonesia. 

 

Oleh: 

Lutfiyah Putri 

Nirwana (2015) 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

secara simultan 

variabel giro 

wadi’ah, tabungan 

wadi’ah, tabungan 

mudharabah, dan 

deposito 

mudharabah 

berpengaruh 

signifikkan terhadap 

laba 

Dua 

variabel 

yang 

digunakan 

yaitu DPK 

dan laba, 

unit 

analisis 

data. 

Objek 

penelitian, 

sampel 

penelitian 
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2 Manajerial Dana 

Pihak Ketiga 

terhadap 

Peningkatan Laba 

Operasional P.T. 

(persero) Bank 

Jabar Syariah 

Bandung. 

 

Oleh: 

Teddy Hikmat 

Fauzi (2011) 

Analisis 

regresi 

berganda 

dan 

korelasi 

product 

moment 

Dana pihak ketiga 

memiliki hubungan 

positif yang sangat 

kuat terhadap 

peroleh laba 

operasional bank.  

Dua 

variabel 

yang 

digunakan, 

jenis bank 

Objek 

penelitian 

dan sampel 

penelitian 

3 Pengaruh 

Pembiayaan, 

Penempatan Dana 

Pada BI, 

Penempatan Dana 

Pada Bank Lain, 

Modal Disetor, 

Dan Dana Pihak 

Ketiga Terhadap 

Laba Bank 

Umum Syariah 

Di Indonesia. 

 

Oleh : 

Mardhiyyah 

Fitria Ekawati 

(2010) 

 

Analisis 

jalur 

Secara parsial dan 

simultan 

pembiayaan 

berpengaruh positif 

terhadap laba bank 

syariah. Secara 

parsial dan simultan 

penempatan dana 

pada BI berpengaruh 

positif terhadap laba 

bank syariah. Secara 

parsial dan simultan 

modal yang disetor 

berpengaruh negatif 

terhadap laba bank 

syariah. 

Terdapat 

dua 

variabel 

yang sama 

yaitu DPK 

dan laba 

Unit analisis 

data, jumlah 

variabel 

independent, 

sampel 

penelitian 

dan objek 

penelitian 
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4 Analisis 

Pengaruh Kinerja 

Perbankan 

Terhadap Dana 

Pihak Ketiga 

Bank Persero. 

 

Oleh: 

Iqbal Firdausi 

(2016) 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

kinerja bank yang 

terdiri dari CAR, 

ROA, ROA, LDR 

secara simultan 

mempengaruhi Dana 

Pihak Ketiga. 

Kinerja bank secara 

parsial terdiri dari 

CAR, ROA, ROA, 

LDR mempengaruhi 

Dana Pihak Ketiga. 

Pengaruh dominan 

ROA terhadap Dana 

Pihak Ketiga. 

Dua 

variabel 

yang 

digunakan, 

unit 

analisis  

Indiaktor 

kinerja 

keuangan 

bank, objek 

penelitian, 

sampel 

penelitian 

serta jenis 

bank. 

5 Peran Dana Pihak 

Ketiga Dalam 

Kinerja Lembaga 

Pembiayaan 

Syariah Dan 

Faktor-faktor 

Yang 

Memengaruhinya. 

 

Oleh: 

Maltuf Fitri 

(2016) 

Analisis 

regresi 

berganda 

Perkembangan 

kinerja lembaga 

pembiayaan syariah 

di Indonesia terus 

berjalan Peningkatan 

positif ini terlihat 

dari total aset dan 

dana pihak ketiga 

(DPK) itu 

meningkat selama 

periode tahun 2010-

2014. Selama 

periode tahun rasio 

DPK terhadap Total 

aset lembaga 

pembiayaan syariah 

mencapai 78 persen 

Variabel 

penelitian 

dan unit 

analisis 

penelitian 

Objek 

penelitian, 

sampel 

penelitian 
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2.2.2 Kerangka Pemikiran 

Sebagai suatu lembaga keuangan, bank dapat menghimpun dana untuk 

kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu. 

Fungsi tersebut menjadikan pertumbuhan suatu bank ditentukan oleh 

kemampuannya menghimpun dana dalam bentuk simpanan, sebab jumlah dana 

yang dihimpun akan menentukan jumlah dana yang dapat dikembalikan oleh bank 

dalam bentuk aktiva produktif. Dana yang bersumber dari masyarakat luas atau 

dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan 

operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika membiayai 

operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2014:64). Dengan meningkatnya jumlah 

dana pihak ketiga sebagai sumber dana utama pada bank, bank menempatkan 

dana tersebut dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit. Penempatan dalam 

bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank yang akan 

berdampak terhadap profitabilitas (laba) bank (Taswan, 2012:217).  

Dana pihak ketiga adalah sumber dana bank yang berasal dari masyarakat 

sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Dana 

masyarakat adalah dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan sesuai dengan fungsi 

bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam 

masyarakat. Jumlah dana pihak ketiga yang mampu dihimpun bank 

mempengaruhi jumlah laba yang diterima bank syariah, dimana semakin besar 

dana nasabah yang dihimpun produk bank syariah maka aset yang dimiliki pun 

akan semakin besar yang dapat digunakan untuk menyalurkan pembiayaan dan 

salah satu tolak ukur kesehatan bank. Semakin besar jumlah dana pihak ketiga 
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maka semakin tinggi laba, yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga 

berpengaruh positif signifikan terhadap laba. 

Adapun menurut Thomas Suyatno (2007:33) dana yang berasal dari 

masyarakat, merupakan suatu tulang punggung dari dana yang harus diolah dan 

dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan atau laba. Hal ini didukung 

oleh penelitian sebelumnya oleh Hendra lingga Yana, I Ketut Kriya, I Wayan 

Suwendra (2014) yang meneliti tentang pengaruh dana pihak ketiga dan kredit 

bermasalah terhadap laba pada PT. BPR Cahaya Bina Putra Tahun 2010-2012 

menujukkan bahwa ada pengaruh positif secara parsial dana pihak ketiga terhadap 

laba. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Luh Puspawati, Wayan Cipta, Ni 

Nyoman Yulianthini (2016) yang meneliti tentang pengaruh dana pihak ketiga dan 

jumlah penyaluran kredit terhadap laba menunjukan bahwa ada pengaruh positif 

dan signifikan dari dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran kredit terhadap laba.  

Berdasarkan dari uraian diatas dapat diakatakan bahwa ada pengaruh antara 

dana pihak ketiga terhadap laba. Semakin tinggi dana pihak ketiga sebagai sumber 

dana utama pada bank maka akan berdampak pada peningkatan laba bank, begitu 

juga sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Teoritis 
 

Dana Pihak Ketiga 

(X) 

1. Giro 

2. Tabungan 

3. Deposito 

 

(Ismail, 2010:43) 

Laba 

(Y) 

 

Selisih Pendapatan 

dengan Beban/Biaya 

 

(Handayani, 2010:41) 
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2.3 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Selanjutnya hipotesis akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif (Sugiyono, 2015:96). Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

1. Ho : Tidak terdapat pengaruh antara DPK terhadap laba 

Ha : Terdapat pengaruh antara DPK terhadap laba 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Yang Digunakan 

Kuantitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian 

ini. Menurut Sugiyono (2016:7) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel 

ada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2016:11) penelitian 

deskripif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel lain yang diteliti dan dianalisis sehingga 

menghasilkan kesimpulan.  

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. 

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan metode verifikatif yaitu metode yang 

digunakan untuk menguji hipotesis dengan perhitungan statistik. Selanjutnya 

penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap hubungan dan pengaruh antara 

variabel independent terhadap variabel dependet dan hasilnya akan dirangkum 

dalam kesimpulan. 
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3.2 Operasionalisasi Variabel 

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen 

dan variabel dependen, dimana variabel-variabel tersebut dijelaskan 

1. Variabel Independent (Variabel Bebas) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. 

Dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Pengertian variabel 

independen (bebas) menurut Sugiyono (2016:39) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel independen yang 

digunakan yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (X) dalam 

penelitian ini adalah jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat berupa 

simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito periode Januari 

2010 – Desember 2019. 

2. Varabel Dependen (Terikat) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. 

Dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Pengertian variabel 

dependen (terikat) menurut Sugiyono (2016:39) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam 

penelitian ini adalah laba (Y). Laba (Y) adalah perkiraan antara pendapatan 

dan beban-beban yang terjadi pada suatu periode tertentu dalam suatu 

perusahaan. Pengukuran laba terdapat pada laporan keuangan bulanan 

laba/rugi. 
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Dimensi 
Indikator Sumber 

Referensi 
Skala 

1 

Dana Pihak 

Ketiga 

(X1) 

1. Giro 

2. Tabungan 

3. Deposito 

Posisi DPK 

dibandingkan 

total aset per 

akhir bulan 

(dalam %). 

Laporan 

keuangan 

tahunan bank 

BNI Syariah 
periode 2010-

2019 dalam 

www.ojk.co.id  

Rasio 

2 
Laba  

(Y) 

Selisih antara 

Pendapatan dan 

Beban/Biaya 

Selisih antara 

Pendapatan 

dengan 

Beban/Biaya 

Laporan 

keuangan 

tahunan bank 

BNK Syariah 
periode 2010-

2019 dalam 

www.ojk.co.id 

Rasio 

 

3.3 Sumber Dan Cara Penentuan Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data yang berupa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan laba yang dilihat dari laporan 

keuangan periode 2010 – 2019 yang telah diaudit dan kemudian dipublikasikan. 

Data-data yang diperoleh diakses melalui website www.bnisyariah.co.id dan 

www.ojk.co.id. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis 

yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena 

aktual yang masih akurat dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik 

dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih 

dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, 

http://www.ojk.co.id/
http://www.ojk.co.id/
http://www.bnisyariah.co.id/
http://www.ojk.co.id/
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menafsirkan dan menghubungkan-menghubungkan dengan fenomena lain 

(Muhammad, 2017:152).  Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi 

data mengenai variabel yang diteliti yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai 

variabel independent, serta laba sebagai variabel dependent. 

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah: penelitian kepustakaan (Library Research) dari situs 

www.bnisyariah.co.id dan www.ojk.co.id serta mengkaji buku-buku literature, 

jurnal dan majalah untuk memperoleh landasan teoritis yang komprehensif 

tentang bank syariah, media cetak, serta mengeksplorasi laporan-laporan 

keuangan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mengetahui 

indikator-indikator dari variabel yang diukur. 

 

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.5.1 Populasi 

Populasi bearasal dari bahasa Inggris yaitu population yang berarti jumlah 

penduduk. Populasi penelitian adalah keseluruhan dari objek penelitian yang 

dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, 

sikap hidup dan sebagainya. Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau objek 

yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah 

pokok dalam suatu penelitian. Populasi yang akan diteliti harus didefinisikan 

dengan jelas sebelum penelitian dilakukan (Muhammad, 2017:161). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan Keuangan Bank BNI Syariah dari 

http://www.bnisyariah.co.id/
http://www.ojk.co.id/
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tahun 2010-2019 yaitu laporan Keuangan yang telah dipublikasikan di website 

Bank BNI Syariah dan Otoritas jasa Keuangan. 

 

3.5.2 Sampel 

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data, yang dimana hanya 

sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat 

serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Sampel merupakan bagian atau 

sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara 

rinci (Muhammad, 2017:102).  Bagian dari sampel dalam penelitian ini yakni 

laporan keuangan laporan tahunan Bank BNI Syariah tahun 2010 sampai dengan 

tahun 2019. 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

Tahun 
Dana Pihak Ketiga 

Laba 
Giro Tabungan Deposito Jumlah 

2010 539 1,981 2,612 5,132 37 

2011 895 2,612 3,245 6,752 66 

2012 1,469 3,777 3,702 8,948 102 

2013 1,499 5,006 4,917 11,422 118 

2014 1,416 5,957 8,873 16,246 163 

2015 1,507 7,411 10,405 19,323 229 

2016 2,118 9,423 12,691 24,232 277 

2017 2,771 12,387 14,221 29,379 307 

2018 3,529 16,286 15,682 35,497 416 

2019 7,706 19,928 16,137 43,771 603 

    Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank BNI Syariah 
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3.6 Rancangan Analisis Dan Uji Hipotesis 

3.6.1 Rancangan Analisis Data 

Rancangan analisis data adalah bagian proses penelitian yang dituangkan 

baik dalam bentuk tulisan atau tidak. Rancangan ini telah terformat sebelum 

kegiatan pengumpulan data dan pada saat merumuskan sebuah teori atau 

pendapat. Artinya, rancangan analisis data hasil penelitian telah dipersiapkan 

mulai dari penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, sumber data yang 

ditemui, dan rumusan teori yang akan diuji telah dibuat. 

3.6.1.1 Uji  Kenormalan 

Uji normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk 

setiap analisis dalam melihat tingkat kenormalan data yang digunakan maka perlu 

dilakukan uji normalitas pada penelitian. Apakah data sudah berdistribusi secara 

normal atau tidak. Tingkat kenormalan sangat penting, karena data yang sudah 

terdistribusi normal dianggap dapat mewakili populasi (Priyatno, 2013:49). Jadi 

kesimpulan dari uji normalitas adalah menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal.  

Data yang baik yang dapat dipakai dalam suatu penelitian adalah data yang 

telah terdistribusi secara normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

grafik normal plot. Dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambil 

keputusan (Ghozali, 2013:163) yaitu: 
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a. Jika data menyebar disekitar garis iagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.6.1.2 Uji Linieritas 

Uji Linearitas yakni suatu perangkat uji yang dibutuhkan untuk mengenal 

format kekerabatan yang terjadi di antara variabel yang sedang diteliti. Uji ini 

dijalankan untuk memandang kekerabatan dari dua buah variabel yang sedah 

diteliti apakah ada kekerabatan yang linear dan signifikan. Uji linearitas yakni pra 

prasyarat pengaplikasian analisa regresi dan korelasi. Linearitas akan terpenuhi 

dengan asumsi sekiranya plot antara skor residual terstandarisasi dengan skor 

prediksi terstandarisasi tak menyusun suatu pola tertentu atau random. Tetapi, 

pengaplikasian uji linearitas dengan memakai gambar dianggap kurang objektif. 

Kecuali itu, pengujian linearitas ini juga bisa dijalankan dengan memakai aplikasi 

SPSS pada perangkat Test for Linearity. Adapun teknik analisisnya dengan 

memakai skor signifikansi pada taraf signifikansi 95% (α = 0,05) sebagai berikut :  

a. Kalau skor sig. < 0,05, karenanya variabel mempunyai kekerabatan yang 

linear. 

b. Kalau skor sig. > 0,05, karenanya variabel mempunyai kekerabatan yang tak 

linear. 
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3.6.1.3 Uji Autokeralasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 

sebelumnya. Jiga terjadi korelasi maka dinamakan problem autokorelasi, model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011:110).  

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan 

tabel Durbin-Watson (Ghozali, 2011) adalah:  

1.  Jika 0 < d < dl, maka tidak ada autokorelasi positif.  

2.  Jika dl ≤ d ≤ du, maka tidak ada autokorelasi positif.  

3.  Jika 4 – dl < d < 4, maka tidak ada korelasi negatif.  

4.  Jika 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl, maka tidak ada korelasi negatif.  

5.  Jika du < d < 4 – du, maka tidak ada autokorelasi positif atau negatif. 

 

3.6.1.4 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variabel atau lebih, juga menunjukan arah hubungan antara variabel dependen 

dengan independen (Ghozali, 2013:96). Dapat disimpulkan bahwa analisis ini 

dilakukan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah 

hubungan, antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-

masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Adapun persamaan 

regresi linier sederhana menurut Sugiyono (2014:270) dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

Y = α + β1X1  + e 
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Keterangan:  

Y: Variabel terikat (laba), α: Koefisien Konstanta   

β1: Koefisien regresi variabel independen, X: Variabel bebas (Dana Pihak Ketiga)  

e: Standar error/variabel penganggu lain yang mempengaruhi Y 

 

3.6.1.5 Uji Koefesien Diterminasi 

Koefisien Determinan digunakan untuk menentukan besarnya pengaruh 

dari variabel independen ke variabel dependent. Koefisien determinasi 

dilambangkan r2 merupakan proporsi hubungan antara Y dan X. Nilai koefisien 

determinasi adalah diantara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai r2 yang mendekati 0 (nol) 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat kecil. Nilai r2 mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

menjelaskan variabel dependen. Rumus untuk menghitung koefisien determinan  

 

 

3.6.2 Uji Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2017 : 64) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori 

yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Tahap-tahap dalam rancangan pengujian hipotesis ini dimulai 

dengan penetapan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha), pemilihan tes 

KD = 𝑟2𝑥 100%. 
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statistik, perhitungan nilai statistik dan penetapan tingkat signifikan. Uji hipotesis 

untuk mendeskripsikan kedua variabel secara statistik adalah sebagai berikut: 

Hipotesis 1 : Adanya pengaruh DPK dengan laba BNI Syariah Periode 2010 – 2019. 

H0 : yx1 = 0 (tidak ada pengaruh) 

H1 : yx1 0 (ada pengaruh) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Bank BNI Syariah 

PT BNI Syariah adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang 

keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum yang berupa Perseroan 

Terbatas. PT BNI Syariah dalam kegiatan sehari-harinya dalam hal penghimpunan 

dana ataupun penyaluran dana masyarakat menerapkan prinsip syariah yaitu bagi 

hasil, margin keuntungan dan jual beli. BNI Syariah merupakan bank yang 

berlandaskan kepada prinsip syariah Islam, sehingga tata cara operasionalnya 

mengacu kepada Al-Qur‟an dan hadits. BNI Syariah banyak menawarkan produk 

dana dan jasa kepada nasabah dengan menggunakan prinsip syariah.  

BNI Syariah merupakan anak perusahaan BNI dengan komposisi 

kepemilikan saham 99,99% dimiliki oleh BNI dan sisanya dimiliki oleh PT BNI 

Life. Hingga akhir Mei 2010, Unit Usaha Syariah BNI memiliki aset sebesar Rp 

5,2 triliun, total dana masyarakat sebesar Rp 4,2 triliun, total pembiayaan Rp 3,2 

triliun, modal sebesar Rp 1 triliun, dengan customer based lebih dari 420 ribu 

nasabah. Gatot menambahkan bahwa strategi jangka menengah-panjang setelah 

spin off, BNI akan menjajaki kemungkinan menjalin kemitraan strategis dengan 

berbagai pihak, baik institusi di dalam maupun di luar negeri dalam 

mengembangkan PT BNI Syariah, termasuk mengundang investor strategis guna 

memperkuat permodalan, keahlian, dan jaringan global. ”BNI Syariah akan 
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menjadi elemen penting dalam bisnis BNI secara holding melalui konsep BNI 

Incorporated,” katanya. 

Sementara itu, Direktur Utama PT BNI Syariah, Rizqullah, menjelaskan 

bahwa nasabah tetap dapat menikmati layanan yang ada selama ini, seperti 

layanan e-channel BNI (BNI ATM, BNISMS Banking, BNI Internet Banking), 

tarik setor di seluruh kantor BNI, serta masih dapat melakukan pembukaan 

rekening BNI Syariah di lebih dari 750 kantor cabang BNI yang telah menjadi 

Syariah Channeling Outlet (SCO). Demikian juga dengan fitur produk tidak 

mengalami perubahan, bahkan ke depan akan lebih bervariasi. 

 

4.1.2 Analisis Variabel Penelitian 

4.1.2.1 Analisis Dana Pihak Ketiga Bank BNI Syariah Periode 2010 – 2019 

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, 

karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank menghimpun dana dari 

bank itu sendiri, dana yang berasal dari pihak lain, dan dana yang berasal dari 

masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan deposit serta sumber dana 

lainnya. Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik 

perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan 

berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat 

dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai 

penghimpunan dana dari pihak-pihak yang berkelebihan dana dalam masyarakat. 

Dana pihak ketiga juga merupakan ukuran keberhasilan suatu bank jika mampu 

membiayai operasinya dari sumber dana ini. Berikut ini adalah tabel yang berisi 
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data dari variabel penelitian yaitu variabel dana pihak ketiga yang dicari dari 

jumlah simpanan wadiah, giro, tabungan dan deposito. 

Tabel 4.1 

Dana Pihak Ketiga Bank BNI Syariah Periode 2010 – 2019 

No Tahun 

Dana Pihak Ketiga 
Jumlah 

(Rp.) 

Jumlah 

(P%) 
Giro Tabungan Deposito 

Rp. P% Rp. P% Rp. P% 

1 2010 539 - 1,981 - 2,612 - 5,132 - 

2 2011 895 1.66 2,612 1.32 3,245 1.24 6,752 4.22 

3 2012 1,469 1.64 3,777 1.45 3,702 1.14 8,948 4.23 

4 2013 1,499 1.02 5,006 1.33 4,917 1.33 11,422 3.67 

5 2014 1,416 0.94 5957 1.19 8873 1.80 16,246 3.94 

6 2015 1,507 1.06 7,411 1.24 10,405 1.17 19,323 3.48 

7 2016 2,118 1.41 9,423 1.27 12,691 1.22 24,232 3.90 

8 2017 2,771 1.31 12,387 1.31 14,221 1.12 29,379 3.74 

9 2018 3,529 1.27 16,286 1.31 15,682 1.10 35,497 3.69 

10 2019 7,706 2.18 19,928 1.22 16,137 1.03 43,771 4.44 

Rata-rata Pertumbuhan 15,220 1.58 

Ket: Rp. = (dalam miliar rupaih). P% = Persentase Pertumbuhan 

Sumber : Laporan Keuangan Bank BNI Syariah  
 

Berdasarkan data tabel dan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa rata-rata 

pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 1.58% pertahunnya atau sebesar                   

Rp. 15.220 miliar rupiah dan pertumbuhan DPK tersebut secara umum fluktuatif. 

Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 3.48% dari tahun 

sebelumnya yaitu 3.94%. atau menurun sebesar 0,46%. Akan tetapi DPK yang 

mengalami penurunan terbesar terjadi pada tahun 2013, dimana pada tahun 

sebelumnya DPK tumbuh sebesar 4.23% akan tetapi pada tahun 2013 

pertumbuhan DPK turun menjadi 3.67% atau defisit sebesar 0,55% dari tahun 

2012.   
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4.1.2.2 Analisis Laba Bank BNI Syariah Periode 2010 - 2019 

Laba adalah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga 

dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi 

dagang. Laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk 

suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam 

bentuk laporan laba rugi. Berikut ini adalah tabel yang berisi data dari variabel 

penelitian yaitu variabel laba yang dicari dengan selisih antara pendapatan dan 

biaya. 

Tabel 4.2 

Laba Bank BNI Syariah Periode 2010 – 2019 

Tahun 

Laba 
Jumlah 

(Rp.) 

Jumlah 

(P%) 
Pendapatan Beban/Biaya 

Rp. P% Rp. P% 

2010 1,033 - 352 - 1,385 - 

2011 1,971 1.91 757 2.15 1,214 4.06 

2012 2,395 1.22 1,054 1.39 1,341 2.61 

2013 2,257 0.94 1,309 1.24 948 2.18 

2014 4,896.0 2.17 1,906 1.46 2,990 3.63 

2015 5,853 1.20 2,280 1.20 3,573 2.39 

2016 6,799 1.16 2,529 1.11 4,270 2.27 

2017 7,510 1.10 2,897 1.15 4,613 2.25 

2018 9,037 1.20 3,177 1.10 5,860 2.30 

2019 10,593 1.17 3,447 1.08 7,146 2.26 

Rata-rata Pertumbuhan 2,546 0.91 

Ket: Rp. = (dalam miliar rupaih). P% = Persentase Pertumbuhan 

Sumber : Laporan Keuangan Bank BNI Syariah  
 

Berdasarkan data tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan laba bank 

BNI Syariah peride 2010 - 2019 mengalami fluktuatif. Dimana rata-rata 

pertumbuhan laba selama periode 2010 – 2019 sebesar 0.91% atau Rp. 2,546 

miliar rupiah per tahun. Pertumbuhan rata-rata laba tertinggi terjadi pada tahun 
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2011 sebesar 4.06% sedangkan pertumbuhan rata-rata laba terendah terjadi pada 

tahun 2012 sebesar 2.61% karena terjadi penuruan laba sebesar 1.45% dari tahun 

sebelumnya.  

4.1.3 Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah proses untuk memeriksa, membersihkan, 

mengubah, dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk menemukan 

informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti 

untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian (Anwar 

Hidayat, 2012). 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

Untuk mengetahui apakah variabel Dana Pihak Ketiga dan variabel laba 

berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan pengujian normalitas dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dimana syaratnya apabila nilai sig > 0.05, 

maka data tersebut berdistribusi normal, namun sebaliknya maka data tidak 

bersidtribusi normal. Berikut ini hasil uji normalitas. 

                          Tabel 4.3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Giro Tabungan Deposito Laba 

N 10 10 10 10 

Normal Parametersa Mean 145.20 7.90 8.70 231.80 

Std. Deviation 312.834 6.064 5.438 176.19 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .471 .184 .206 .152 

Positive .471 .184 .206 .152 

Negative -.322 -.128 -.135 -.134 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.488 .581 .652 .480 

Asymp. Sig. (2-tailed) .024 .888 .788 .975 

a. Test distribution is Normal. 
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Berdasarkan hasil output pada tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai 

Kolmogorov-Smirnov signifikan pada 0,463 > 0,05 dan 0,480 > 0,05. Dengan 

demikian, residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi 

asumsi normalitas. 

 

4.1.3.2 Uji Linieritas 

Uji linearitas yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat 

apakah kedua variabel yang digunakan memiliki hubungan linear atau tidak. 

Berikut ini hasil output SPSS nilai linearitas variabel penelitian. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Linieritas 

   Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Laba * DPK Between 

Groups 

(Combined) 269241.600 5 53848.320 21.21 .010 

Linearity 71136.378 1 71136.378 28.02 .000 

Deviation from Linearity 198105.222 4 49526.306 19.51 .017 

Within Groups 10152.000 4 2538.000   

Total 279393.600 9    

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2020 
 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukan bahwa nilai Deviation from 

Linearity Sign. Sebesar 0,017 lebih kecil dari 0,05. Dengan hasil tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel 

Dana Pihak Ketiga (X) dengan variabel laba (Y). 

 

4.1.3.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke t dengan 
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kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. 

Hasil pengolahan data uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel Model Summary 

(kolom Durbin Watson) di bawah ini : 

                                                        Tabel 4.5  

                                                  Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .505a .255 .161 161.345 1.584 

a. Predictors: (Constant), DPK        

b. Dependent Variable: Laba        

     Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai Durbin Watson 1,548. 

Salah satu cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat nilai Durbin Watson 

(DW):  

1. Jika nilai D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.  

2. Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.  

3. Jika nilai D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.  

Berdasarkan nilai output terlihat bahwa nilai Durbin Watson adalah 1,548. 

Dengan demikian tidak terjadi autokorelasi di dalam model regresi. 

 

4.1.3.4 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan untuk menguji atau mengkonfirmasi hipotesis yang 

menjelaskan “Terdapat pengaruh antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap 

laba pada Bank BNI Syariah Periode 2010 – 2019”. Dengan hasil perhitungan 

Ftest apabila tingkat signifikansinya < 0.05 maka HO ditolak dan menerima Ha. 
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Artinya variabel independen (Dana Pihak Ketiga) berpengaruh terhadap variabel 

dependen (laba). Apabila niali signifikansinya > 0.05 maka HO diterima dan 

menolak Ha. Artinya variabel independen (Dana Pihak Ketiga) tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen (laba). Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.6 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 71136.378 1 71136.378 12.733 .007a 

Residual 208257.222 8 26032.153   

Total 279393.600 9    

a. Predictors: (Constant), DPK     

b. Dependent Variable: Laba     

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

 
Berdasarkan pada hasil tabel di atas, nilai uji – F variabel Dana Pihak 

Ketiga terhadap laba sebesar 12,733 dengan sig. 0,007 < α = 0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap laba 

pada Bank BNI Syariah Periode 2010 - 2019. 

 

4.1.3.5 Uji Koefesien Diterminasi (R2 ) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel Dana Pihak Ketiga (X) terhadap laba (Y) didapat output sebagai berikut: 
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                                          Tabel 4.7  

                                     Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .505a .255 .161 161.345 

a. Predictors: (Constant), DPK        

b. Dependent Variable: Laba        

                   Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 
 

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel di atas dapat diketahui besarnya 

pengaruh antara variabel Dana Pihak Ketiga (X) terhadap laba (Y) pada bank BNI 

Syariah periode 2010-2019 sebesar 0.255 atau sebesar 25,50%, sedangkan sebesar 

74,50% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank BNI Syariah 

Berdasarkan hasil analisis data, menunjukan bahwa pertumbuhan Dana 

Pihak Ketiga (DPK) Bank BNI Syariah periode 2010 – 2019 fluktuatif. Dimana 

rata-rata pertumbuhan pertahun selama periode 2010 – 2019 sebesar 1.58% atau 

sebesar Rp. 15,220 milair rupiah per tahun. Kondisi ini menunjukan bahwa faktor 

pendapatan bank tidak hanya berasal dari DPK saja. Faktor internal seperti tingkat 

bagi hasil, kinerja keuangan bank yang tidak banyak berpengaruh terhadap 

keputusan mitra untuk melakukan investasi dalam bentuk tabungan, deposito dan 

giro (Sudarsono, 2017:177). Hasil ini didukung oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nining Setyani (2019) dimana hasilnya menunjukan bahwa faktor 

yang mempengaruhi ROA tidak hanya berasal dari DPK saja. 
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Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam 

arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, dan lain-lain baik 

dalam mata uang rupiah atau valuta asing, dana pihak ketiga merupakan dana 

paling besar yang diandalkan oleh bank dan terdiri dari berbagai bentuk yaitu 

giro, tabungan, dan simpanan berjangka (Veithzal, et al., 2013). Tingkat DPK 

merupakan komponen terbesar yang digunakan bank syariah untuk menghasilkan 

pendapatan. Semakin besar DPK digunakan meningkatkan kemampun bank untuk 

menyalurkan pembiayan pada sektor produktif, konsumtif dan jasa. Besarnya 

pembiayaan akan meningkatkan peluang bank untuk menghasilkan pendapatan 

dalam bentuk bagi hasil dan margin. Meningkatnya DPK mengindikasikan 

semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah, 

sehingga banyak masyarakat yang mempercayakan dananya kepada bank syariah 

sehingga meningkatkan DPK yang berhasil di himpun oleh perbankan syariah. 

Dengan semakin banyaknya DPK yang dapat dihimpun oleh bank, maka semakin 

banyak pula kegiatan operasional yang dapat dilakukan dan akan menghasilkan 

profit yang meningkat pula. 

Tingkat DPK akan mempengaruhi keputusan manajemen bank syariah 

untuk menyalurkan pembiayaan. Data statistik perbankan syariah menunjukkan 

bahwa pada tahun 2011 total pembiayaan yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 

102.655 miliar dan tren positif terjadi hingga tahun 2014. Namun, pada tahun 

2015 nilai pembiayaan turun sebesar Rp 154.527 miliar atau turun sebesar 28, 

99% dari pembiayaan tahun 2013 dengan nilai Rp 184.122. Turunnya DPK pada 

tahun 2014 dan 2015 disebabkan adanya respon negatif terhadap kenaikan tingkat 
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bagi hasil pada tahun 2014 sebesar 14,02% dan tahun 2015 sebesar 13,94%. 

Ketika TBH pada tahun 2016 turun sebesar 12,92 %, pembiayaan meningkat 

sebesar sebesar Rp 178.043 atau 13,20%. Besarnya pembiayaan bank syariah ini 

sangat dipengaruhi oleh besarnya dana bank yang berasal dari DPK. DPK 

dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil dan dipengaruhi oleh besaran tingkat wadi’ah 

pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).     

 

4.2.2 Laba Bank BNI Syariah 

Berdasarkan hasil analisis data, menunjukan bahwa pertumbuhan laba Bank 

BNI Syariah periode 2010 – 2019 fluktuatif. Dimana rata-rata pertumbuhan 

pertahun selama periode 2010 – 2019 sebesar 0.91% atau sebesar Rp. 2,546 milair 

rupiah per tahun. Kondisi ini menunjukan bahwa Bank BNI Syariah kurang 

efesiennya dalam penggunaan biaya-biaya operasional sehingga beban yang 

dikeluarkan menjadi besar sehingga laba yang diperoleh terjadi naik turun pada 

setiap tahunnya. Artinya bahwa kinerja bank kurang baik jika dilihat berdasarkan 

data tersebut. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati 

(2016). 

Laba (profit) adalah kelebihan pendapatan dibanding dengan jumlah biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Putri, 2009:269). Laba 

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan mendapatkan hasil selama satu 

periode dan laba suatu perusahaan dapat diukur dengan cara melihat kesuksesan 

perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivitasnya secara produktif. Laba 

merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang diperhitungkan oleh investor. 

Selain itu, perubahan laba digunakan sebagai parameter penilaian kinerja 
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manajemen oleh pemilik perusahaan. Perubahan laba bank diharapkan setiap 

periode mengalami kenaikan. Kenaikan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor 

dengan cara menekan tingginya biaya operasional dan meningkatkan pendapatan 

operasional. Dengan demikian, dapat menarik para calon investor untuk 

berinvetasi. Selain itu, dengan adanya laba para pemegang saham mampu 

mengetahui dan mengukur berapa keuntungan yang akan diperoleh. 

 

4.2.3 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba BNI Syariah 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh 

signifikan terhadap laba sebesar 25,50% artinya bahwa laba dipengaruhi oleh 

DPK dan sisanya sebesar 74,50% dipengaruhi faktor lain. Dan berdasarkan hasil 

uji hipotesis menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara dana 

pihak ketiga (X) terhadap laba (Y) pada bank BNI Syariah periode 2010-2019 hal 

ini dibuktikan dengan nilai Fhitung yaitu sebesar sebesar 12,733 dengan sig. 0,007 < 

α = 0,05. Dapat dikatakan bahwa hubungan DPK berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap laba pada BNI Syariah. Sehingga apabila semakin besar 

jumlah DPK maka laba juga akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

yang dilakukan oleh Hendra lingga Yana, I Ketut Kriya, I Wayan Suwendra 

(2014), Luh Puspawati, Wayan Cipta, Ni Nyoman Yulianthini (2016) yang 

meneliti tentang pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba. 

Dendawijaya menyatakan bahwa bank harus selalu berada ditengah 

masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung 

dan disalurkan kembali pada masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan DPK yang 

diperoleh bank menunjukan semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat 
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terhadap bank. Peningkatan DPK dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas 

apabila bank dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik 

(Wulandari dan Shofawati, 2017). Adanya pengaruh negatif DPK terhadap ROA 

disebabkan DPK yang terdiri dari giro wadiah, tabungan mudharabah, dan 

deposito mudharabah menurut Bank Indonesia memiliki tingkat risiko likuiditas 

paling rendah karena penarikannya hanya dilakukan sesuai perjanjian dan 

merupakan simpanan dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama. Maka 

hendaknya pihak bank perlu mengatur posisi likuiditasnya agar tetap bisa 

beroperasi dan dapat mempertahankan tingkat profitabilitasnya (Muliawati dan 

Khoiruddin, 2015) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, dihasilkan beberapa temuan dalam 

penelitian pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap laba pada Bank BNI Syariah 

periode 2010 - 2019. Berikut hasil temuannya yaitu : 

1. Berdasarkan hasil analisis data deskriptif, menunjukan bahwa pertumbuhan 

penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang dilakukan oleh BNI Syariah selama 

periode 2010 – 2019 fluktuatif. 

2. Berdasarkan hasil analisis data deskriptif, menunjukan bahwa pertumbuhan 

laba bank BNI Syariah pada peride 2010 - 2019 mengalami fluktuatif. 

3. Hasil analisis menunjukan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap laba bank BNI Syariah periode 2010-2019.   

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan penelitian ini, maka disarankan 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Bank BNI Syariah harus melakukan upaya-upaya peningkatan 

penghimpunan dana pihak ketiga secara optimal karena hasil selama perode 

2010 – 2019 menunjukan penghimpunan yang fluktuatif. Hal ini dapat 

dilakukan dengan melakukan ekspansi pada produk-produk melalui program 

reward yang menarik, peningkatan teknologi yang memberikan kemudahan 



81 

 

 

bagi nasabah, ataupun menetapkan bonus simpanan yang menarik agar 

tercapai dan terciptanya inovasi pada dana pihak ketiga guna menarik minat 

masyarakat untuk menyimpan dananya. 

2. Bagi bank BNI Syariah, diharapkan agar dapat lebih mengevaluasi kembali 

terhadap besarnya pendapatan dan beban sehingga laba yang diperoleh tidak 

menunjukan fluktuatif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara lebih menekan 

jumlah beban yang harus dikeluarkan sehingga jumlah pendapatan yang 

diterima akan menunjukan nilai yang lebih besar daripada jumlah beban 

yang harus dikeluarkan. Selain itu perusahaan juga diharapkan bisa lebih 

membaca dan menganalisa kondisi perekonomian secara keseluruhan tidak 

hanya terpaku pada peningkatan kondisi fundamental atau kinerja 

perusahaan saja karena diduga investor juga mempertimbangkan faktor lain 

sebagai acuan dalam berinvestasi yang nantinya akan mempengaruhi harga 

pasar saham itu sendiri. 

3. Kepada penulis selanjutnya agar kiranya karya ilmiah ini dapat dijadikan 

rujukan dimasa mendatang dengan menyarankan menambah atau 

menggunakan variabel lain untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

yang lebih baik.     
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Lampiran ke-2 Hasil Olah Data 

 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 
Durbin-

Watson R Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .505a .255 .161 161.345 .255 12.733 1 8 .007 1.584 

a. Predictors: (Constant), DPK        

b. Dependent Variable: Laba        

 
 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 71136.378 1 71136.378 12.733 .007a 

Residual 208257.222 8 26032.153   

Total 279393.600 9    

a. Predictors: (Constant), DPK     

b. Dependent Variable: Laba     

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

95% Confidence 

Interval for B 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 
Tolerance VIF 

1 (Constant) 273.06 56.80  4.807 .001 142.082 404.048   

DPK -.284 .172 -.505 -1.653 .037 .681 .112 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Laba 
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