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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan seiring 

dengan diberlakukannya UU No.10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan 

atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagai dasar hukum bagi 

beroperasinya lembaga keuangan syariah. Pemberlakuan UU ini memicu 

lahirnya bank syariah yang baru, baik dengan status Bank Umum Syariah 

(BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) (Rohmah dkk, 2017). Pada tahun 

1991 hanya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang menjadi bank umum satu-

satunya dengan pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. 

Saat ini berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juli 2017, telah ada 13 Bank Umum Syariah 

(BUS) dengan total 472 kantor cabang, dan 21 Unit Usaha Syariah (UUS) yang 

memiliki total 151 kantor cabang (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). 

Kegiatan lembaga keuangan dan bank syariah dapat dikategorikan sebagai 

investment banking dan merchant/commercial banking. Artinya bank syariah 

dapat melakukan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas investasi 

(sektor riil) maupun di sektor moneter. Sektor riil dapat dilakukan dengan 

aktivitas pendanaan berbasis bagi hasil maupun dengan margin keuntungan 

untuk produk jual beli. Sedangkan untuk sektor moneter, bank syariah 

melakukan aktivitas tabungan atau deposito dengan mekanisme bagi hasil 

(Machmud dan Rukmana, 2010). Melalui aktivitas tersebut, maka sektor riil 
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dan sektor keuangan akan bergerak secara seimbang. Sehingga semakin 

tumbuh perbankan syariah maka akan semakin besar kontribusinya terhadap 

kinerja dan pertumbuhan ekonomi (Rama, 2013). 

Akan tetapi, porsi pembiayaan bagi hasil berupa mudharabah dan 

musyarakah pada Bank Umum Syariah selama tahun 2017 masih lebih sedikit 

bila dibandingkan dengan piutang berakad murabahah. Dimana porsi 

pembiayaan bagi hasil pada Juli 2017 adalah sebesar Rp 66.771 Miliar, jauh 

lebih sedikit dari akad piutang murabahah pada bulan Juli 2017 yang mencapai 

Rp 111.356 Miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Menurut Ahmad Buchori, 

selaku Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK menjelaskan bahwa secara 

ideal konsep perbankan syariah memang sejatinya adalah prinsip bagi hasil. 

Tapi penyaluran pembiayaan dengan akad bagi hasil tidak mudah diterapkan 

lantaran menyangkut transparansi dan kompetensi SDM (financial.bisnis.com). 

Sehubungan dengan itu, pihak manajemen bank syariah harus 

memperhatikan betul besarnya bagi hasil melalui pengelolaannya untuk 

mempertahankan deposannya dan menarik minat calon deposan untuk 

menginvestasikan dananya pada pembiayaan berbasis bagi hasil. Jika bagi hasil 

yang ditawarkan bank syariah terlalu rendah dibandingkan bank lain terutama 

dengan suku bunga bank konvensional, maka tingkat kepuasan deposan akan 

menurun dan kemungkinan besar deposan akan memindahkan dananya pada 

bank konvensional (displacement fund) (Saputra, 2015). 

Oleh karena itu, Profit Distribution Management (PDM) menjadi salah 

satu langkah yang digunakan manajer bank syariah untuk me-manage deposan 
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dan bersaing dengan bank yang lain (Wardani, 2016). Menurut Mulyo dan 

Mutmainah (2013), Profit Distribution Management (PDM) dapat diartikan 

sebagai aktivitas yang dilakukan oleh manajer dalam mengelola 

pendistribusian keuntungan yang diperoleh bank syariah untuk memenuhi 

kewajiban bagi hasil kepada deposannya. Semakin tinggi keuntungan yang 

diperoleh oleh bank maka semakin tinggi pula bagi hasil yang diberikan 

kepada deposan. Sehingga tinggi rendahnya bagi hasil yang ditawarkan akan 

berpengaruh terhadap minat deposan dalam menginvestasikan dananya pada 

bank. 

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

Profit Distribution Management (PDM) yang telah banyak diuji oleh para 

peneliti terdahulu, baik dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa peneliti 

yang telah melakukan penelitian tentang PDM diantaranya, Saputra (2015), 

Imawan (2014), Mulyo dan Mutmainah (2013), Kartika dan Adityawarman 

(2012), Rohmah dkk (2017), Hermanu (2015), Agus dkk (2014), Susanti 

(2016), Permatasari dan Adityawarman (2015), Ulfah (2017), serta Susilowati 

(2016). Sedangkan peneliti luar negeri yang juga telah melakukan penelitian 

tentang PDM adalah Farook dkk (2012) dan Wafaretta dkk (2016). 

Diantara faktor-faktor yang telah diteliti dalam penelitian-penelitian 

tersebut, salah satunya adalah proporsi dana pihak ketiga (PDPK).  PDPK 

merupakan proksi yang menggambarkan seberapa besar kebergantungan bank 

terhadap dana pihak ketiga. Dana merupakan masalah utama bagi bank sebagai 

lembaga keuangan, karena dana yang dihimpun dari deposan ternyata 
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merupakan dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Jika dana tidak 

cukup, bank syariah tidak mampu melakukan fungsi operasionalnya dengan 

maksimal atau bahkan menjadi tidak berfungsi sama sekali. Semakin besar 

proporsi dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank maka akan 

memaksimalkan kinerja bank dalam melaksanakan fungsinya, sehingga akan 

meningkatkan keuntungan yang diperoleh bank dan PDM pun meningkat 

seiring dengan meningkatnya PDPK (Mulyo dan Mutmainah, 2013). 

Hasil penelitian Saputra (2015) menunjukkan bahwa PDPK tidak 

berpengaruh terhadap PDM. Sedangkan penelitian Mulyo dan Mutmainah 

(2013) menunjukkan hasil bahwa PDPK berpengaruh negatif terhadap PDM. 

Lain halnya dengan kedua penelitian sebelumnya, hasil dari penelitian 

Wafaretta dkk (2016) justru menunjukkan bahwa PDPK berpengaruh positif 

terhadap PDM. Penelitian Wafaretta dkk (2016) tersebut, sejalan dengan 

penelitian Ulfah (2017) yang menunjukkan bahwa PDPK berpengaruh positif 

terhadap PDM.  

Faktor berikutnya yang mempengaruhi profit distribution management 

adalah BOPO (Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional). BOPO 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

mengendalikan biaya operasional atas pendapatan operasionalnya (Wardani, 

2016). Jika tingkat BOPO yang dihasilkan semakin rendah maka hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja manajemen dari bank tersebut semakin baik. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa bank lebih efisien dalam menggunakan sumber 

daya yang ada untuk kegiatan operasionalnya sehingga profitabilitas akan 
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semakin meningkat, dan manajemen bank syariah juga akan mengelola PDM 

yang semakin tinggi (Prasetyo dan Darmayanti, 2015). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahayu (2015) dan 

Wardani (2016), diperoleh hasil bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap 

Profit Distribution Management (PDM). Namun, penelitian tersebut bertolak 

belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Imawan (2014), Saputra 

(2015), serta Susilowati (2016) yang menunjukkan hasil berbeda yaitu BOPO 

berpengaruh negatif terhadap Profit Distribution Management (PDM). 

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi profit distribution management 

adalah kecukupan modal. Kecukupan modal yang diproksikan dengan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) merupakan jumlah modal sendiri yang diperlukan 

untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang 

mengandung risiko serta membiayai seluruh aset tetap dan investaris bank. 

Semakin tinggi CAR yang dicapai oleh bank menunjukan kinerja bank yang 

semakin baik pula, sehingga pendapatan bank juga akan meningkatkan PDM 

untuk memuaskan deposannya (Risha, 2013). 

Hasil penelitian yang sama diperoleh oleh Mulyo dan Mutmainah (2013), 

Agus dkk (2014), serta Kartika dan Adityawarman (2012), yaitu kecukupan 

modal yang diproksikan dengan rasio CAR berpengaruh positif terhadap Profit 

Distribution Management (PDM). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

Rohmah dkk (2017) dan Saputra (2015) yang hasilnya justru menunjukkan 

bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap Profit Distribution 

Management (PDM). 

Pengaruh Proporsi Dana..., Ainati Mar’atus Shalikhah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



6 
 

Selain ketiga faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, ada juga faktor lain 

yang mempengaruhi profit distribution management, yaitu risiko pembiayaan. 

Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat debitur gagal dalam  

memenuhi kewajibannya. Besarnya bagi hasil yang akan diterima nasabah 

sangat bergantung pada jumlah dana yang disalurkan dan seberapa baik 

kualitas pembiayaan yang diberikan oleh bank, karena akan mempengaruhi 

laba yang diperoleh dari penggunaan dana nasabah, dan hal ini bisa 

diindikasikan melalui tingkat resiko pembiayaan yang diukur dengan rasio 

NPF (Non Performing Financing) (Imawan, 2014). Tingginya risiko 

pembiayaan membuat bank tidak maksimal dalam memperoleh pendapatan 

sehingga tingkat PDM juga akan menurun (Wibowo dan Syaichu, 2013).   

Dalam penelitian tentang Risiko Pembiayaan yang dilakukan oleh Susanti 

(2016) dan Susilowati (2016) menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tidak 

berpengaruh terhadap Profit Distribution Management (PDM). Akan tetapi, 

penelitian Saputra (2015), Imawan (2014), dan Hermanu (2015) menujukkan 

bahwa risiko pembiayaan berpengaruh negatif terhadap Profit Distribution 

Management (PDM). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Kartika dan Adityawarman (2012) 

yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profit Distribution 

Management. Alasan peneliti mengacu pada penelitian tersebut yaitu selain 

untuk menguji kembali konsistensi hasil penelitian terdahulu, juga karena 

terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan Profit Distribution 

Management sebagai variabel dependen dan menggunakan Bank Umum 
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Syariah sebagai objek penelitian. Dalam penelitian tersebut juga terdapat 

keterbatasan yaitu sampel yang digunakan dalam penelitian junlahnya sedikit. 

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan periode penelitian yang lebih 

lama, dimana pada penelitian sebelumnya periode yang digunakan adalah 

2009-2012. Sedangkan pada penelitian ini, periode yang digunakan adalah 

pada tahun 2012-2016, dan alasan pemilihan peiode tersebut karena data yang 

diperoleh selama periode 2012-2016 merupakan data terbaru yang dekat 

dengan tahun dilakukannya penelitian. 

Karena masih belum banyaknya penelitian mengenai PDM yang 

dilakukan, apalagi dengan melihat pentingnya mengelola pendistribusian laba 

dan hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten, maka penelitian terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya Profit Distribution 

Management (PDM)  perlu dilakukan. Hal inilah yang menjadi alasan bagi 

peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan judul “Pengaruh Proporsi 

Dana Pihak Ketiga, BOPO, Kecukupan Modal dan Risiko Pembiayaan 

terhadap Profit Distribution Management”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Proporsi Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Profit 

Distribution Management (PDM)? 

2. Apakah BOPO (Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional) 

berpengaruh negatif terhadap Profit Distribution Management (PDM)?  
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3. Apakah Kecukupan Modal berpengaruh positif terhadap Profit Distribution 

Management (PDM)? 

4. Apakah Risiko Pembiayaan berpengaruh negatif terhadap Profit 

Distribution Management (PDM)? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menguji pengaruh positif Proporsi Dana Pihak Ketiga terhadap Profit 

Distribution Management (PDM). 

b. Untuk menguji pengaruh negatif Biaya Operasional atas Pendapatan 

Operasional (BOPO) terhadap Profit Distribution Management (PDM). 

c. Untuk menguji pengaruh positif Kecukupan Modal terhadap Profit 

Distribution Management (PDM).  

d. Untuk menguji pengaruh negatif Risiko Pembiayaan terhadap Profit 

Distribution Management (PDM). 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Bagi Perbankan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi manajer 

perbankan syariah untuk meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik 

lagi dengan didasarkan prinsip syariah Islam. 
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b. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana menambah wawasan 

bagi peneliti  tentang pengaruh proporsi dana pihak ketiga, BOPO (biaya 

operasional atas pendapatan operasional), kecukupan modal dan risiko 

pembiayaan terhadap profit distribution management. 

c. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan di bidang 

perbankan syariah, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi profit 

distribution management dan dapat menjadi refrensi serta landasan 

penelitian selanjutnya mengenai topik sejenis. 
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