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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Stakeholder 

Stakeholder adalah suatu kelompok atau individu yang dapat 

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan 

(Freeman dan Mc.Vea, 2001). Sedangkan menurut Clarkson (1995) 

stakeholder adalah orang-orang atau kelompok yang mempunyai klaim, 

kepemilikan, hak, atau kepentingan terhadap perusahaan dan aktivitas 

perusahaan di waktu lampau, waktu sekarang atau di masa yang akan 

datang.  

Stakeholder dibagi menjadi dua yaitu stakeholder primer dan 

stakeholder sekunder. Stakeholder primer merupakan individu atau 

kelompok yang tanpa keberadaannya perusahaan tidak mampu survive 

untuk going concern. Artinya, jika partisipasi mereka berhenti terhadap 

suatu perusahaan maka perusahaan tersebut tidak akan bertahan lama. 

Sedangkan stakeholder sekunder adalah individu atau kelompok yang 

mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak 

berhubungan dengan transaksi perusahaan dan tidak esensial 

kelangsungannya (Clarkson, 1995). 

Dalam kaitannya dengan bank, terutama bank syariah yang berada 

dalam lingkungan dual banking system, nasabah simpanan (deposan) dan 

bank-bank pesaing menjadi stakeholder primer dan sekunder yang 
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keberadaannya akan sangat mempengaruhi jalannya operasional bank 

(Mulyo dan Mutmaianh, 2013). Karena itulah, profit distribution 

management menjadi salah satu yang digunakan manajer bank syariah 

dalam memanage stakeholder untuk bersaing dengan bank yang lain. 

Menurut Freeman dan Mc.Vea (2001) tujuan dari memanage stakeholder 

adalah untuk merancang metode untuk mengelola banyak kelompok 

secara strategis. 

 

2. Perbankan Syariah 

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 1 tentang perbankan 

syariah menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian 

perbankan syariah itu sendiri ialah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya (UU 21, 2008). 

Entitas perbankan syariah di Indonesia, pada dasarnya sudah 

dimulai sejak tahun 1983 dengan dikeluarkannya Paket Desember 1983 

(Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, dimana 

salah satunya terdapat peraturan yang memperbolehkan bank 

memberikan kredit dengan bunga 0% (zero interest). Hal tersebut diikuti 

dengan serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri 
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Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 

(Pakto 88), yang intinya merupakan deregulasi perbankan yang 

memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga 

industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat 

pesat. Baru pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

yang menjadi bank umum satu-satunya dengan pelaksanaan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (Anshori, 2008). 

Dalam menentukan harga produknya, kegiatan bank syariah 

sangatlah berbeda dari bank konvensional. Bagi bank syariah penentuan 

harganya didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah 

penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, 

yang akan menentukan besar kecilnya proporsi bagi hasil yang akan 

diterima penyimpan. Bank syariah harus berlandaskan pada Al-Qur’an 

dan hadits dalam menjalankan kegiatannya. Karenanya bank syariah 

mengharamkan penggunaan bunga tertentu untuk menentukan harga 

produknya. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba (Mawaddah, 

2015). 

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, bank syariah tidak 

semata-mata mendasarkan pada prinsip bagi hasil, melainkan juga 

terdapat akad-akad islam lainnya yang dapat diimplementasikan dalam 

praktik bank bebas bunga seperti yang dimaksusd dalam penjelasan 

diatas. Berikut akad-akad dalam perbankan syariah sebagaimana 

dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005: 
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a. Wadi’ah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau 

barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak 

yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang 

titipan sewaktu-waktu. 

b. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul 

maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan 

usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung 

dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan 

(revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang 

telah disepakati sebelumnya. 

c. Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk 

mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, 

dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah 

disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua 

pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/ modal masing-

masing. 

d. Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang 

ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. 

e. Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-

syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. 

f. Istishna' adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan 

barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati 

dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. 
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g. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau 

upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui 

pembayaran sewa atau imbalan jasa. 

h. Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan 

kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara 

sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. 

 

3. Profit Distribution Management (PDM) 

Profit distribution adalah proporsi pembagian keuntungan bank 

syariah dengan deposan berdasarkan nisbah yang telah disepakati dan 

untuk dibagikan setiap bulannya. Profit distribution diatur berdasarkan 

produk yang dipilih oleh deposan terhadap bank, dan persetujuan 

nisbahnya. Pihak manajemen bank syariah harus memperhatikan betul 

tingkat profit distribution melalui pengelolaannya (profit distribution 

management). 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 (Mulyo dan 

Mutmainah, 2013). 

Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan oleh bank 

syariah kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan 

dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu oleh 

kedua belah pihak pada awal terjadinya akad. Besarnya penentuan 

proporsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan 
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kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (an-

tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan (Imawan, 

2014). 

Dalam sistem bagi hasil, besar kecilnya keuntungan yang diterima 

nasabah akan mengikuti besar kecilnya keuntungan bank syariah. Sistem 

bagi hasil dapat dikategorikan menjadi dua sistem yaitu profit sharing 

(bagi laba) dan revenue sharing (bagi pendapatan). Penerapnnya dalam 

perbankan syariah dapat menggunakan sistem profit sharing maupun 

revenue sharing tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk 

memilih salah satu dari kedua sistem tersebut (Kartika dan 

Adityawarman, 2012). 

 

4. Proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK) 

Menurut Farook dkk (2012) proporsi dana pihak ketiga adalah 

proporsi atas dana yang diperoleh oleh bank syariah  yang dihimpun oleh 

bank syariah tersebut, dimana dana tersebut merupakan dana uang masuk 

ke bank syariah, yang berasal dari nasabah selain pemodal maupun 

peminjam. PDPK juga mengambarkan salah satu faktor yang 

memberikan informasi, yaitu mengenai seberapa besar bank syariah itu 

membutuhkan dana dari para nasabahnya. Jika dana tidak cukup, bank 

syariah tidak mampu melakukan kegiatan operasionalnya dengan 

maksimal atau bahkan menjadi tidak berfungsi sama sekali.  

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

disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah 
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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 (UU 21, 2008). Terdapat beberapa jenis instrumen yang dapat 

digunakan oleh bank untuk menghimpun dana dari masyarakat, yaitu: 

a. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau Investasi 

dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, 

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat 

lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

b. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau 

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah 

dan/atau UUS. 

c. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau akad lain 

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, 

sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah 

pemindahbukuan. 

Farook dkk (2012) mengatakan bahwa suatu bank yang memiliki 

dana pihak ketiga lebih rendah dibandingkan dana para pemegang saham 
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cenderung tidak mengelola PDM yang tinggi. Bank syariah tersebut 

kemungkinan lebih menyediakan PDM yang bersifat konsisten sesuai 

dengan asset returns yang diperoleh. Hal tersebut bila dikaitkan dengan 

teori stakeholder dimana bank akan me-manage deposannya, maka 

tingkat PDM akan meningkat seiring dengan meningkatnya PDPK.  

 

5. Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) 

Salah satu cara untuk menilai tingkat kesehatan perbankan yaitu 

melalui penilaian terhadap komponen rasio BOPO. Rasio BOPO 

digunakan sebagai proksi untuk mengukur tingkat efisiensi operasional 

dari suatu bank. Biaya operasional yang tinggi dibandingkan dengan 

pendapatan operasional yang diperoleh oleh bank akan mempengaruhi 

kinerja keuangan bank tersebut (Prasetyo dan Darmayanti, 2015). 

Bank dapat dikatakan efisien dalam menjalankan aktivitas 

usahanya jika nilai BOPO semakin kecil. Semakin tinggi biaya yang 

dikeluarkan bank berarti kegiatan operasionalnya semakin tidak efisien 

sehingga akan berpengaruh pada pendapatan yang juga semakin kecil 

(Wibowo dan Syaichu 2013).  

 

6. Kecukupan Modal 

Masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis 

perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik, 

menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal 

bank menunjukkan keadaan bank yang dinyatakan dengan rasio 
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kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) (Muhammad, 

2002). 

Semakin tinggi nilai CAR maka semakin baik pula kemampuan bank 

tersebut untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang 

berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai 

kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi yang cukup besar 

bagi profitabilitas. Jika profitabilitas bank tinggi maka bagi hasil yang 

ditawarkan oleh pihak manajemen bank syariah juga akan semakin tinggi 

(Wibowo dan Syaichu, 2013). 

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013, 

permodalan minimum terhadap aktiva berisiko yang harus dimiliki oleh 

suatu bank adalah sebesar 8% untuk bank dengan profil risiko peringkat 

1. Sedangkan untuk peringkat 2 adalah 9% sampai dengan kurang dari 

10%. Untuk bank dengan profil risiko peringkat 3, permodalan minimum 

dari ATMR yang harus dimiliki adalah 10% sampai dengan kurang dari 

11%. Dan untuk peringkat 4, permodalan minimum dari ATMR adalah 

11% sampai dengan 14% (Peraturan Bank Indonesia, 2013). Selain 

sebagai sumber pokok pembiayaan terhadap kegiatan operasional, 

permodalan juga berfungsi sebagai sebuah fondasi bagi bank itu sendiri 

terhadap kemungkinan terjadinya kerugian atas kegagalan pembiayaan 

(Prasetyo dan Darmayanti, 2015). 

Dengan memiliki modal yang memadai, bank dapat membiayai 

kegiatan operasionalnya secara efisien yang akan memberi kontribusi 
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dalam memperoleh keuntungan pada bank tersebut. Semakin tinggi CAR 

maka semakin stabil usaha bank karena adanya kepercayaan masyarakat 

yang stabil. Hal ini disebabkan karena bank mampu untuk menanggung 

risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko. Semakin tinggi CAR 

yang dicapai oleh bank menunjukkan kinerja bank semakin baik, 

sehingga laba yang diperoleh bank semakin meningkat (Sukma, 2013). 

 

7. Risiko Pembiayaan 

Risiko pembiayaan merupakan variabel untuk mengukur tingkat 

permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah.  Risiko 

pembiayaan dapat diukur dengan rasio NPF (Non Performing 

Financing). NPF merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank 

dalam menjaga risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur 

(Hermanu, 2015). NPF merupakan istilah yang digunakan untuk rasio 

pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah. Sedangkan dalam 

bank konvensional, NPF lebih dikenal dengan nama Non Performing 

Loan (NPL) (Wibowo dan Syaichu, 2013). Dalam memberikan 

pembiayaan kepada debitur, bank harus melakukan analisis terhadap 

kemampuan debitur dalam membayar kembali kewajibannya. Setelah 

pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap 

penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam 

memenuhi kewajibannya (Imawan, 2014). 

Semakin tinggi rasio NPF menunjukkan kualitas pembiayaan bank 

syariah yang semakin buruk. Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank 
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Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 menetapkan kriteria 

rasio  NPF yang ideal adalah di bawah 2% untuk bank dengan profil 

risiko peringkat 1. Untuk bank dengan peringkat 2, NPF yang ideal 

adalah 2% ≤ NPF < 5%. Sedangkan untuk bank peringkat 3, kriteria 

rasio NPF idealnya adalah 5% ≤ NPF < 8%. Bank dengan profil risiko 

peringkat 4, rasio NPF yang ideal adalah 8% ≤ NPF < 12%. Sedangkan 

untuk bank dengan peringkat 5, kriteria NPF idealnya adalah lebih dari 

12% (Surat Edaran Bank Indonesia, 2011). 

Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan 

untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga 

akan mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk terhadap 

Profit Distribution Management (PDM). Jika Non Performing Financing 

(NPF) tinggi, maka profitabilitas menurun dan bagi hasil yang diberikan 

juga akan menurun. Sedangkan jika Non Performing Financing (NPF) 

turun, maka profitabilitas naik dan bagi hasil yang ditawarkan juga akan 

naik (Nofianti dkk, 2015). 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai tolak ukur penelitian ini, digunakan beberapa penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. Tabel berikut menunjukkan hasil dari penelitian 

terdahulu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Profit 

Distribution Management (PDM). 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1. Gagat Panggah 

Mulyo dan Siti 

Mutmainah 

(2013) 

Determinan Profit 

Distribution 

Management 

Bank Syariah Di 

Indonesia Periode 

2008-2011 

-Kecukupan modal, proporsi 

pembiayaan non investasi, dan 

penyisihan penghapusan aktiva 

produktif secara parsial 

berpengaruh positif terhadap 

PDM.  

-Efektivitas dana pihak ketiga 

dan proporsi dana pihak ketiga 

secara parsial berpengaruh 

negatif terhadap PDM.  

-Risiko pembiayaan, 

pertumbuhan produk domestik 

bruto, dan umur bank secara 

parsial tidak berpengaruh 

terhadap PDM. 

2. Vega 

Wafaretta, 

Rosidi, Aulia 

Fuad Rahman 

(2016)  

The Impact of 

Banks’ 

Characteristics 

on Profit 

Distribution 

Management of 

Islamic Banks 

-Market Share berpengaruh 

negatif terhadap Profit 

Distribution Management. 

-Asset’s Composition tidak 

berpengaruh terhadap Profit 

Distribution Management. 

-Third-party Funds, 

Effectiveness of Third-party 

Funds dan Bank’s Age 

berpengaruh positif terhadap 

Profit Distribution Management. 

3. Muyassaroh 

Bambang 

Saputra (2015) 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Profit 

Distribution 

Management pada 

Bank Syariah di 

Indonesia Periode 

2009-2013 

- Umur bank berpengaruh positif 

terhadap profit distribution 

management, 

- Kecukupan modal, risiko 

pembiayaan, dan rasio efisiensi 

berpengaruh negatif terhadap 

profit distribution management. 

- Efektivitas dana pihak ketiga, 

pertumbuhan produk domestik 

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



22 
 

bruto, proporsi pembiayaan non 

investasi, proporsi dana pihak 

ketiga, penyisihan penghapusan 

aktiva produktif, dan suku bunga 

tidak berpengaruh terhadap 

profit distribution management. 

4. Sayd Farook, 

M.Kabir 

Hassan, dan 

Gregory 

Clinch 

(2012) 

Profit 

Distribution 

Management 

By Islamic 

Banks: An 

Empirical 

Investigation 

- Variabel religiousity, financial 

development, LA/TA, dan 

reserve berpengaruh positif 

terhadap extent of Profit 

Distribution Management 

- Familiarity with Islamic 

banking, concentration market, 

deposit, dan bank-age 

berpengaruh negatif terhadap 

extent of Profit Distribution 

Management. 

5. Ziyadatur 

Rohmah,  

Abdul Wahid 

Mahsuni dan  

Junaidi (2017) 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Profit 

Distribution 

Management 

pada 

Bank Syariah di 

Indonesia Periode 

2012-2015 

- Capital Adequacy, 

Effectiveness of Depositors 

Funds, Assets Composition dan 

Productive Assets Management 

berpengaruh negatif terhadap 

Profit Distribution 

Management,  

- Deposits berpengaruh positif 

terhadap Profit Distribution 

Management. 

6. Febri Imawan 

(2014) 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Profit 

Distribution 

Management pada 

Bank Syariah di 

Indonesia Periode 

2009- 2012 

-Kecukupan Modal (KM), 

Proporsi Dana Pihak Ketiga 

(PDPK), dan Biaya Operasional 

per Pendapatan Operasinal 

(BOPO) berpengaruh secara 

negatif tidak signifikan terhadap 

Profit Distribution Management  

- Efektivitas Dana Pihak Ketiga 

(EDPK) berpengaruh secara 

positif signifikan terhadap Profit 

Distribution Management 

- Risiko Pembiayaan (RP) 

berpengaruh secara negatif 
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signifikan terhadap Profit 

Distribution Management 

- Ukuran Bank Syariah (SIZE) 

berpengaruh secara positif tidak 

signifikan terhadap Profit 

Distribution Management 

- Kecukupan Modal, Efektifitas 

Dana Pihak Ketiga, Risiko 

Pembiayaan, Proporsi Dana 

Pihak Ketiga, BOPO dan 

Ukuran Bank Syariah secara 

bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap Profit 

Distribution Management 

7. Septyana Bella 

Kartika dan 

Adityawarman 

(2012) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi  

Profit 

Distribution 

Management: 

Studi Empiris 

Bank Umum 

Syariah Di 

Indonesia Periode 

2009-2012 

-Variabel Capital Adequacy, 

Effectiveness of Depositors 

Funds, Assets Composition, dan 

Productive Assets Management 

berpengaruh positif terhadap 

Profit Distribution Management 

(PDM).  

-Deposits dan Rate of Inflation 

berpengaruh negatif terhadap 

Profit Distribution Management 

(PDM). 

8. Dery Khairyl 

Hermanu 

(2015) 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Profit 

Distribution 

Management pada 

Bank Syariah di 

Indonesia Periode 

2010-2014 

-Kecukupan modal, dan resiko 

pembiayaan berpengaruh negatif 

terhadap profit distribution 

management  

-Efektifitas dana pihak ketiga 

proporsi pembiayaan non 

investasi, proporsi dana pihak 

ketiga, penyisihan penghapusan 

aktiva produktif, dan umur bank 

tidak berpengaruh terhadap 

profit distribution management. 

9. Defrinal Agus, 

Yunilma dan 

Yeasy 

Darmayanti 

Faktor - Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Profit 

-Kecukupan modal berpengaruh 

positif yang signifikan terhadap 

profit distribution management 

-Efektifitas dana pihak ketiga 
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(2014) Distribution 

Management 

Pada Bank 

Syariah di 

Indonesia 

Periode 2009 – 
2012 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap profit distribution 

management 

-Risiko pembiayaan, proporsi 

biaya non investasi, proporsi 

dana pihak ketiga, penyisihan 

aktiva non produktif dan product 

domestic bruto tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap profit distribution 

management 

-Umur bank berpengaruh 

signifikan terhadap profit 

distribution management 

10. Rensi 

Permatasari 

dan 

Adityawarman 

(2015) 

Pengaruh 

Transparansi dan 

Kinerja terhadap 

Profit 

Distribution : 

Studi Empiris 

Bank Umum 

Syariah di 

Indonesia Periode 

2010-2013 

-Tingkat pengungkapan 

informasi 

kualitatif dan kuantitatif tidak 

berpengaruh secara positif 

siginifikan terhadap profit 

distribution  

-Variabel kinerja yang diukur 

menggunakan CAMELS (CAR, 

NPF, NIM, dan CI) memiliki 

pengaruh positif signifikan 

terhadap profit distribution. 

11. Endah Tri 

Susilowati 

(2016) 

Pengaruh Capital 

Adequacy, 

Effectiveness Of 

Depositors 

Funds, Financing 

Risk, dan BOPO 

terhadap Profit 

Distribution 

Management 

pada Bank Umum 

Syariah di 

Indonesia Periode 

2011-2014 

-Capital Adequacy (CA), 

effectiveness of depositors funds, 

dan financing risk tidak 

berpengaruh terhadap profit 

distribution management 

-BOPO Berpengaruh negatif 

terhadap profit distribution 

management 

12. Susanti (2016) Pengaruh Kondisi 

Makro dan Mikro 

- BI rate (BI) 

berpengaruh signifikan terhadap 
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Ekonomi 

terhadap Profit 

Distribution Bank 

Umum Syariah 

di Indonesia 

Tahun 2008-2014 

Profit Distribution 

- Proporsi 

Dana Pihak Ketiga (PDPK) 

berpengaruh signifikan 

terhadap Profit Distribution 

- Risiko Pembiayaan 

(RP) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Profit 

Distribution 

- Pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto (PPDB) berpengaruh 

signifikan terhadap Profit 

Distribution 

- Ukuran Bank 

(UB) berpengaruh signifikan 

terhadap Profit Distribution 

13. Ulfah (2017) Determinan Profit 

Distribution 

Management 

Bank Syariah di 

Indonesia 

Proporsi Dana Pihak Ketiga, 

Efektivitas Dana Pihak Ketiga 

dan Kecukupan Modal 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Profit Distribution Management. 

Risiko Pembiayaan dan Biaya 

Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) 

tidak berpengaruh terhadap 

Profit Distribution 

Management. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Untuk menganalisis pengaruh Proporsi Dana Pihak Ketiga, BOPO, 

Kecukupan Modal dan Risiko Pembiayaan terhadap Profit Distribution 

Management (PDM) pada Bank Umum Syariah di Indonesia, adapun bentuk 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 
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D. Hipotesis 

1. Pengaruh Proporsi Dana Pihak Ketiga terhadap Profit Distribution 

Management (PDM) 

Proporsi dana pihak ketiga (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 merupakan 

dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Semakin besar proporsi 

dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank maka akan memaksimalkan 

kinerja bank dalam melaksanakan fungsinya, sehingga akan 

Proporsi  Dana Pihak Ketiga 

(X1) 

 

Profit Distribution 

Management (PDM) 

(Y) 

BOPO 

(X2) 

 

Kecukupan Modal 

(X3) 

 

Risiko Pembiayaan 

(X4) 
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meningkatkan keuntungan yang diperoleh bank. (Mulyo dan Mutmainah, 

2013).  

Teori stakeholder mendukung hubungan positif PDPK terhadap 

PDM. Karena jika dikaitkan dengan teori stakeholder, PDM akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya PDPK, karena bank memiliki 

proporsi dana pihak ketiga yang besar untuk disalurkan dalam 

pembiayaan guna menjaga keberlangsungan bank syariah itu sendiri, 

maupun untuk memuaskan dan mempertahankan deposannya yang 

merupakan stakeholder bagi bank syariah tersebut. 

Penjelasan di atas sesuai dengan hasil penelitian Wafaretta dkk 

(2016) dan Ulfah (2017) yang menunjukkan bahwa PDPK berpengaruh 

positif signifikan terhadap profit distribution management. Dari uraian 

tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Proporsi Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Profit 

Distribution Management. 

 

2. Pengaruh BOPO terhadap Profit Distribution Management (PDM) 

Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) adalah 

rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan 

bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin rendah BOPO 

berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya 

operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang 

diperoleh bank akan semakin besar. Dengan meningkatnya pendapatan 

bank, maka tingkat PDM juga akan meningkat. Sehingga tingkat rasio 
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BOPO berbanding terbalik dengan tingkat profit distribution management 

(Rahayu, 2015). Dalam kaitannya dengan teori stakeholder, maka 

manajemen bank syariah akan lebih berani melakukan PDM yang tinggi 

karena pendapatan yang diperoleh juga tinggi, guna menjaga kepuasan 

deposan yang merupakan stakeholder bagi bank syariah.  

Dari hasil penelitian Imawan (2014), Saputra (2015) dan 

Susilowati (2016) membuktikan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif 

terhadap profit distribution management. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut: 

H2: BOPO berpengaruh negatif terhadap Profit Distribution 

Management. 

 

3. Pengaruh Kecukupan Modal terhadap Profit Distribution Management 

(PDM) 

Kecukupan modal diukur dengan rasio CAR (Capital Adequacy 

Ratio). Penetapan CAR pada tingkat tertentu dimaksudkan agar bank 

memiliki kemampuan modal yang cukup untuk meredam kemungkinan 

timbulnya risiko sebagai akibat berkembang atau meningkatnya ekspansi 

aset terutama aset yang dikategorikan dapat memberikan hasil dan 

sekaligus mengandung risiko. Rendahnya CAR menyebabkan turunnya 

kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya dapat menurunkan 

profitabilitas. Namun sebaliknya, semakin tinggi CAR semakin baik 

kinerja suatu bank (Saputra, 2015).  
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Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai 

kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi yang cukup besar 

dalam memperoleh keuntungan (Wibowo dan Syaichu, 2013). Karena 

CAR yang tinggi membuat bank mampu meredam risiko-risiko yang 

muncul, sehingga manajer bank lebih berani melakukan profit distribution 

management (PDM) yang tinggi (Kartika dan Adityawarman, 2012). 

Teori stakeholder mendukung hubungan positif kecukupan modal 

terhadap PDM, karena jika dikaitkan dengan teori stakeholder, 

manajemen bank syariah akan melakukan PDM yang tinggi untuk 

memuaskan dan mempertahankan deposannya yang merupakan 

stakeholder bagi bank syariah tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyo dan Mutmainah (2013), 

Kartika dan Adityawarman (2012), Agus dkk (2014), serta Permatasari 

dan Adityawarman (2015) menunjukkan hasil bahwa kecukupan modal 

yang diproksikan dengan rasio CAR berpengaruh positif terhadap Profit 

Distribution Management (PDM). Berdasarkan uraian di atas maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H3: Kecukupan Modal berpengaruh positif terhadap Profit Distribution 

Management. 

  

4. Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Profit Distribution Management 

(PDM) 

Risiko pembiayaan merupakan variabel untuk mengukur tingkat 

permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah.  Risiko 
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Pembiayaan dapat diukur dengan rasio NPF (Non Performing Financing). 

NPF merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga 

risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (Hermanu, 2015). 

Rasio NPF yang semakin besar menunjukkan semakin tingginyaa risiko 

pembiayaan dan kualitas pembiayaan yang semakin buruk, sehingga 

kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan akan menurun. Jika 

pendapatan bank menurun, maka bank syariah akan cenderung tidak 

melakukan PDM yang tinggi. Rendahnya tingkat PDM yang dilakukan 

pihak manajemen bank syariah, guna menjaga dana yang diinvestaskan 

oleh deposan selaku stakeholder bagi bank syariah tersebut karena 

tingginya risiko pembiayaan yang terjadi. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2015),  Imawan 

(2014), dan Hermanu (2015) menunjukkan bahwa risiko pembiayaan 

berpengaruh negatif terhadap profit distribution management. Dari uraian 

tersebut, maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut: 

H4: Risiko pembiayaan berpengaruh negatif terhadap Profit Distribution 

Management.  
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