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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan perbankan syariah di negara yang berpendudukan 

muslim, bahkan sudah menyebar ke negara-negara barat semakin pesat 

disebabkan oleh kuatnya ketahanan bank syariah itu sendiri dalam 

mengahadapi krisis keuangan global (Rosman dkk, 2013). Menurut Adzhani 

dan Rini (2017), perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga sedang 

mengalami perkembangan yang pesat yaitu diliat dari penawaran produk yang 

dimiliki perbankan syariah dan juga pertumbuhan assetnya. 

Menurut data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

pada statistik perbankan syariah per Juli 2017 terdapat 13 Bank Umum 

Syariah, jumlah Unit Usaha Syariah sebanyak 34 bank dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 171 bank. Dengan total asset mencapai 

378.569 miliar rupiah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). 

Perkembangan perbankan syariah tersebut memiliki peranan yang 

sangat strategis dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan 

pembangunan nasional salah satunya dapat dilihat pada peningkatan 

pendapatan suatu bank syariah (Kartika dan Adityawarman, 2012). 

Peningkatan pendapatan bank syariah dapat menarik minat untuk penanaman 

modal baru oleh para investor. Penanaman modal oleh investor dapat 

memperluas bisnisnya dan mendapatkan profit distribution yang lebih tinggi. 

Salah satunya untuk meningkatkan profit distribution bank dengan 
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meningkatkan kinerja keuangan dan juga melakukan transparansi kepada para 

investor, deposan dan nasabah. Menurut Lahrech dkk (2014), transaparansi 

berpengaruh penting terhadap peraturan akuntansi dan juga keuntungan 

investor. Keuntungan investor tersebut dipengaruhi oleh pengelolan profit 

distribution.  

Menurut Mulyo dan Mutmainah (2013), sistem bagi hasil adalah 

membuat besar kecilnya keuntungan yang diterima deposan, deposan 

mengikuti besar kecilnya keuntungan bank syariah. Semakin besar 

keuntungan yang didapatkan bank maka semakin besar pula keuntungan yang 

didapat deposan. Kewajiban setiap bank membagi keuntungan yang 

didapatkan dengan memanfaatkan dana deposan melalui pembiayaan disebut 

profit distribution.  

Menurut Antonio (2010), tingkat bagi hasil yang disalurkan kepada 

nasabah penyimpan dana berdasarkan nisbah yang disepakati tiap bulannya 

itulah yang disebut profit distribution. Pihak manajemen bank syariah harus 

meperhatikan tingkat profit distribution karena dalam menjaga tingkat 

kepercayaan pada nasabah terhadap bank. Oleh karena itu, manajer harus 

melakukan aktivitas dalam mengelola pendistribusian laba tersebut untuk 

memenuhi kewajiban bagi hasil bank syariah kepada nasabah untuk 

memenuhi kredibilitasnya yang biasa disebut profit distribution management. 

Bagi hasil tersebut harus diperhatikan betul oleh manajer bank syariah, 

karena deposan akan selalu memperhatikan tingkat bagi hasil apabila 

berinvestasi pada bank syariah. Menurut Saputra (2015), apabila tingkat bagi 
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hasil lebih rendah serta tingkat kepuasan para deposan menurun, seiring 

berjalannya waktu para deposan pasti akan memindahkan dananya ke bank 

lain.  

Untuk menjaga tingkat bagi hasil dan tingkat kepuasan para deposan 

tetap tinggi. Oleh karena itu, bank syariah harus melakukan profit distribution 

management (Kartika dan Adityawarman, 2012). Menurut Mulyo dan 

Mutmainah (2013), profit distribution management (PDM) dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya yaitu : 

Capital adequacy ratio (CAR) yaitu rasio kinerja bank atau permodalan 

untuk menghitung kecukupan modal dalam memenuhi aktiva yang 

mengandung resiko pada bank (Hakim dan Rafsanjani, 2016). Apabila rasio 

ini dinyatakan tinggi atau besar, maka kesehatan bank dikatakan membaik. 

Hasil penelitian menurut Mulyo dan Mutmainah (2013) membuktikan bahwa 

capital adequacy ratio berpengaruh positif, penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Permatasari dan Adityawarman (2015), Rohmah 

dkk (2017), Kartika dan Adityawaraman (2015) serta Zulfiah dan 

Susilowibowo (2014) yang membuktikan bahwa capital adequacy ratio 

berpengaruh positif terhadap profit distribution management. Namun 

penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Saputra (2015) dan Bachri dkk (2013) membuktikan bahwa capital adequacy 

ratio berpengaruh negatif terhadap profit distribution management. 

Pada bank syariah proporsi pembiayaan non investasi dilakukan dengan 

akad murabahah, salam, istishna dan ijarah yang mengacu pada pembiayaan 
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tingkat tetap pada sisi piutang (Mulyo dan Mutmainah, 2013). Hasil 

penelitian Farook dkk (2012), menunjukan bahwa proporsi pembiayaan non 

investasi berpengaruh secara positif terhadap profit distribution management 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mulyo dan 

Mutmainah (2013), Kartika dan Adityawarman (2012) serta Rohmah dkk 

(2017) membuktikan bahwa proporsi pembiayaan non investasi berpengaruh 

secara positif terhadap profit distribution management.  

Efektifitas dana pihak ketiga adalah mengatur pembiayaan terhadap 

dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan 

untuk pemberian pembiayaan yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat 

likuiditas perbankan syariah dengan membandingkan jumlah kredit yang 

disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki (Nofianti dkk, 2015). Hasil 

penelitian dari Kartika dan Adityawaraman (2012), Wafaretta dkk (2016) 

mengemukakan bahwa efektifitas dana pihak ketiga berpengaruh positif 

terhadap profit distribution management. Penelitan ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rohmah dkk (2017) mengemukakan bahwa 

efektifitas dana pihak ketiga  berpengaruh positif terhadap profit distribution 

management. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Bachri dkk (2013) mengemukakan bahwa efektifitas 

dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap profit distribution 

management. 

Biaya operasional atas pendapatan operasional (BOPO) digunakan 

untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas bank dalam mengecilkan 
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beban operasional sebagai usaha mengoptimalisasi tingkat pendapatan yang 

dihasilkan oleh bank (Zulifiah dan Susilowibowo, 2014). Hasil penelitian 

Saputra (2012) menunjukan bahwa biaya operasional atas pendapatan 

operasional berpengaruh negatif terhadap profit distribution management. 

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim dan 

Rafsanjani (2016), Zulfiah dan Susilowibowo (2014) serta Wibowo dan 

Syaichu (2013) menunjukan bahwa biaya operasional atas pendapatan 

operasional berpengaruh negatif terhadap profit distribution management. 

Deposits merupakan campur tangan bank dalam mengumpulkan dana 

masyarakat. Dana dari masyarakat tinggi maka dapat mempengaruhi 

keuangan bank. Hasil penelitian Kartika dan Adityawarman (2012) 

mengemukakan bahwa deposits berpengaruh negatif terhadap profit 

distribution management, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Farook dkk (2012), Rohmah dkk (2017), Susanti (2016) 

mengemukakan bahwa deposits berpengaruh negatif terhadap profit 

distribution management. 

Berdasarkan uraian di atas penelitian yang meneliti pengaruh capital 

adequacy ratio (CAR), proposi pembiayaan non investasi, efektifitas dana 

pihak ketiga, biaya operasional atas pendapatan operasional (BOPO) dan 

deposits menunjukan bahwa ada inkonsistensi hasil yang didapat dari 

beberapa penelitian sebelumnya. Sehingga mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian kembali. 

Penelitian ini mengacu dari penelitian Mulyo dan Mutmainah (2013) 

yang meneliti Determinan Profit Distribution Management Bank Syariah 
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Indonesia Periode 2008-2011. Alasan peneliti mengacu pada penelitian 

tersebut dikarenakan 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 Syariah seagai obyek penelitian. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu (1) 

penelitian ini menguji faktor BOPO dan deposits. (2) Periode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 2012-2016. Penelitian ini penting dilakukan 

karena masih belum banyaknya penelitian mengenai profit distribution 

management dan belum konsistennya hasil-hasil dari penelitian terdahulu. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah 

pada penelitian ini yaitu : 

1. Apakah capital adequacy ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap profit 

distribution management (PDM)? 

2. Apakah proporsi pembiayaan non investasi berpengaruh positif terhadap 

profit distribution management (PDM)? 

3. Apakah efektifitas dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profit 

distribution management (PDM)? 

4. Apakah biaya operasional atas pendapatan operasional (BOPO) 

berpengaruh negative terhadap profit distribution management (PDM)? 

5. Apakah deposits berpengaruh negative terhadap profit distribution 

management (PDM)? 

Pengaruh Car, Proporsi..., Erlin Dwi Anggitya, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



7 
 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Mengetahui rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu : 

a. Menguji secara empiris mengenai pengaruh capital adequacy ratio 

(CAR) berpengaruh signifikan terhadap profit distribution 

management (PDM). 

b. Menguji secara empiris mengenai pengaruh proporsi pembiayaan non 

investasi berpengaruh signifikan terhadap profit distribution 

management (PDM). 

c. Menguji secara empiris mengenai pengaruh efektifitas dana pihak 

ketiga berpengaruh signifikan terhadap profit distribution management 

(PDM). 

d. Menguji secara empiris mengenai pengaruh biaya operasional atas 

pendapatan operasional berpengaruh signifikan terhadap profit 

distribution management (PDM). 

e. Menguji secara empiris mengenai pengaruh deposits berpengaruh 

signifikan terhadap profit distribution management (PDM). 

 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi 

seluruh pihak antara lain : 
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a. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di 

bidang perbankan syariah khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi 

profit distribution management serta dapat digunakan sebagai referensi 

untuk penelitian berikutnya. 

b. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan 

informasi dalam bidang akuntansi dan lebih memahami khususnya yang 

berhubungan dengan profit distribution management. 

c. Bagi Perbankan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 

manajer perbankan syariah untuk meningkatkan kinerja dengan lebih 

baik lagi dan menggunakan prinsip syariah Islam. 

d. Bagi Ekonomi dan Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka 

memaksimalkan kinerja perusahaan, serta kemungkinan-kemungkinan 

lain yang menyebabkan hasil keuangan yang stabil pada lembaga 

keuangan syariah. 
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