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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

1. Teori Stakeholder 

Suatu perusahan pasti akan memberikan keuntungan bagi para 

pemangku kepentingan yang ada di perusahan tersebut maupun pihak 

eksternal. Begitu juga perbankan syariah yang juga harus memberikan 

manfaat bagi para shahibul maal atau pemilik modal. Menurut Post dkk 

(2002), pengertian stakeholder adalah “The stakeholders in a firm are 

individuals and constituencies that contribute, either voluntarily or 

involuntarily, to its wealth-creating capacity and activities, and who are 

therefore its potential beneficiaries and/or risk bearers”. Artinya para 

pemangku kepentingan di sebuah firma adalah individu dan konstituensi 

yang berkontribusi secara sukarela atau tanpa sadar, terhadap kapasitas 

dan aktivitas untuk menciptakan kekayaan serta penerima manfaat.  

Freeman dkk (2010), kelompok pemangku kepentingan dibagi 

menjadi beberapa kelompok utama , antara lain :  

a. Pelanggan 

b. Para karyawan 

c. Masyarakat sekitar 

d. Pemasok dan distributor 

e. Pemegang saham 
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Menurut Fontaine dkk (2006), teori stakeholder adalah “The 

Stakeholder Theory is a quite new theory in the way it introduces the 

concept of stakeholders in the strategic management of a Multinational 

Company”. Artinya teori pemangku kepentingan adalah teori yang cukup 

baru dalam cara memperkenalkan konsep pemangku kepentingan dalam 

pengelolaan strategis perusahaan multinasional. Tujuan teori ini untuk 

menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham tapi juga untuk 

mempertahankan citra dan nilai yang menghormati semua pemangku 

kepentingan. 

Pengertian stakeholder adalah “People or small groups with the 

power to respond to, negotiate with, and change the strategic future of the 

organization” (Ackermann dan Eden 2011). Artinya orang atau kelompok 

yang memiliki kekuatan untuk merespon, bernegosiasi dan berdiskusi 

menentukan strategi masa depan.  

Pada akhirnya, perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab 

terhadap para pemilik tetapi bergerak menjadi lebih luas yaitu pada 

lingkup sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, keberadaan suatu 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh 

stakeholder perusahaan tersebut dan berhubungan dengan cara-cara 

perusahaan dalam memanage stakeholdernya (Kartika dan Adityawarman, 

2012).  

Menurut Machmud dan Rukmana (2010), dalam kaitannya dengan 

lingkungan dual banking sytem pada bank syariah, nasabah simpanan dan 
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bank-bank pesaing menjadi stakeholder internal dan eksternal yang sangat 

berpengaruh bagi jalannya kegiatan operasional bank. Nasabah adalah 

orang yang sangat penting, karena salah satu fungsi bank untuk 

menjalankan kegiatannya membutuhkan dana dari nasabah dalam bentuk 

tabungan, deposito maupun giro untuk tetap bertahan (Antonio, 2010). Hal 

tersebut berdampak bagi setiap bank untuk bersaing dalam memperoleh 

pangsa pasar untuk menarik nasabah, serta untuk bagi hasil pada bank 

syariah menggunakan sistem bagi hasil.  

 Oleh karena itu, bank syariah terpaksa melakukan profit 

distribution management yang mengacu pada suku bunga, sehingga 

tingkat return bagi hasil bank syariah tidak kalah bersaing. Menurut 

Kartika dan Adityawarman (2012), untuk mengatur stakeholder dalam 

bersaing dengan bank lain yang berkaitan dengan hal tingkat bagi hasil 

diperlukan profit distribution management di bank syariah.  

 

2. Perbankan Syariah 

 Menurut Machmud dan Rukmana (2010), prinsip pada perbankan 

syariah yang mengutamakan prinsip muamalah, keadilan dan kebersamaan 

dalam berusaha, baik dalam mendapatkan keuntungan maupun dalam 

menghadapi risiko yang ada. 

 Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah, dikatakan bahwa bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
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menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 Menurut Antonio (2010), bank syariah adalah bank yang 

aktivitasnya meninggalkan masalah riba dan beroperasi dengan prinsip-

prinsip syariat Islam dengan mengacu pada ketentuan Al-Qur’an dan Al-

Hadist. 

 Ada tiga cara untuk menjadi bank syariah, menurut Danupranata 

(2013) yaitu:  

a.  Mendirikan bank syariah secara langsung dengan full system (sistem 

penuh) syariah. 

b.  Melakukan konversi dari bank konvensional ke bank syariah. Cara ini 

biasanya menggunakan full system syariah. 

c.  Membuka divisi syariah, biasanya bank konvensional yang berniat 

melakukan transaksi syariah. Hal itu dilakukan dengan cara membuka 

divisi syariah dengan menggunakan dual banking system. 

   Islam memberikan solusi dengan memperkenalkan sistem profit 

and loss sharing pada kegiatan investasi, margin pada transaksi jual beli 

serta fee pada kegiatan jasa sebagai insentif. Profit and loss sharing dan 

model pemodalan lainnya merupakan suatu model yang dapat di jalankan 

dalam transaksi keuangan bank syariah. 

 Keistimewaan sistem perbankan syariah yang beroperasi 

berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan 

yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta sangat 
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mengedepankan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang 

beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam 

berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi 

keuangan. 

 

3. Fungsi Bank Syariah 

 Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan 

syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berazaskan prinsip syariah, 

demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan pada pasal 3 

dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, 

kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. 

 Dalam pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008, disebutkan beberapa fungsi 

perbankan syariah, yaitu: 

1.  Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat.  

2.  Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk 

lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, 

infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya 

kepada organisasi pengelola zakat.  

3.  Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal 

dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) 

sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakaif). 
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 4.  Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

4. Akad-Akad Bank Syariah 

Menurut Danupranata (2013), akad bank syariah dilakukan dengan 

tujuan mencari laba sehingga bersifat komersil. Akad-akad tersebut antara 

lain sebagai berikut : 

a. Murabahah, adalah jual beli barang dengan harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. 

b. Salam, adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, 

sementara pembayaran di muka. 

c. Istisna, adalah kontrak penjualan antara mustashni (pembeli akhir) dan 

shani (supplier). Pembelian dilakukan dengan cara pemesanan. 

d. Ijaroh, adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

(ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri. 

e. Musyarakah, adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 

usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi 

dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

f. Muzara’ah, adalah bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada 

tanaman pertanian setahun. 
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g. Musaqah, adalah bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada 

tanaman pertanian tahunan. 

h. Mukharabah, adalah muzara’ah, tetapi bibitnya berasal dari pemilik 

tanah. 

i. Qard, adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih 

atau diminta kembali. 

j. Wadi’ah, adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta 

tertentu dengan cara tertentu. 

k. Rahn, adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut 

pandangan syariah sebagai jaminan utang sehingga orang yang 

bersangkutan boleh mengambil atau bisa mengambil hanya manfaat 

barang itu. 

 

5. Profit Distribution Management 

 Indonesia merupakan negara yang melakukan profit distribution 

management yang tinggi, diikuti juga dengan negara lainnya yaitu 

Bahrain, Pakistan, dan Saudi Arabia (Farook dkk, 2012). Dikarenakan 

nasabah saat ini lebih mengutamakan laba yang ditawarkan oleh bank 

syariah, sehingga manajer harus menjaga profit distribution yang 

dihasilkan.  

 Menurut Machmud dan Rukmana (2010), profit distribution 

(distribusi bagi hasil) adalah pembagian keuntungan bank syariah kepada 

nasabah atas simpanannya berdasarkan nisbah yang disepakati setiap 
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bulannya. Menurut Isna dan Sunaryo (2012), nisbah bagi hasil adalah 

proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah tersebut. Profit 

distribution management merupakan aktivitas yang di lakukan oleh pihak 

manager dalam mengelola pembagian laba untuk memenuhi kewajiban 

bagi hasil yang di lakukan bank syariah kepada deposan (Mulyo dan 

Mutmainah, 2013). Sedangkan menurut Kartika dan Adityawarman 

(2012), profit distribution management merupakan aktivitas yang 

dilakukan manajer dalam mengelola penyaluran  laba untuk memenuhi 

kewajiban bagi hasil bank syariah kepada nasabahnya setiap bulan sesuai 

dengan perjanjian atau nisbah awal yang sudah disepakati secara dua belah 

pihak. 

 Penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

seperti jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya 

operasional bank. Untuk menghitung profit distribution management 

(PDM) mengacu pada suku bunga suatu bank tersebut.  

 Rasio yang digunakan sebagai indikator pengukuran profit 

distribution management adalah asset spread. Asset spread adalah rasio 

yang penyebaran aset mutlak yang didapat dari Return On Asset (ROA) 

dikurang average Return On Investement Account Holder (ROIAH) yang 

merupakan rata-rata return bagi hasil deposan. Sedangkan, rata tata 

ROIAH dapat dihitung dengan menggunakan “total pendapatan yang harus 

dibagi” dibagi dengan “saldo rata-rata instrumen bagi hasil deposan” 

(Farook dkk, 2012). 
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 Asset spread itu sendiri merupakan indikator yang paling kuat 

untuk menghitung profit distribution management (PDM). Asset spread 

mempertimbangkan seluruh pendapatan beban dan menyediakan spread 

antara total asset return dari aset bank dan distribusi yang diberikan 

kepada deposan. Semakin tinggi asset spread mengindikasikan adanya 

pendistribusian laba kepada deposan yang jauh dari asset return. 

 

6. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 Capital adequacy ratio atau kecukupan modal adalah suatu 

regulasi perbankan yang menetapkan suatu kerangka kerja mengenai 

bagaimana bank dan lembaga penyimpanan menyediakan dana untuk 

keperluan pengembangan usaha dan juga harus menangani permodalan 

mereka (Armereo, 2015). Modal merupakan faktor yang penting untuk 

menjalankan usaha suatu bisnis, memajukan dan menerima resiko yang 

nanti terjadi. Besar kecilnya modal tersebut akan mempengaruhi jalannya 

suatu kegiatan bisnis. Capital adequacy ratio (CAR) menunjukkan sejauh 

mana penurunan asset bank masih dapat ditutup oleh modal bank yang 

ada, semakin tinggi Capital adequacy ratio (CAR) maka semakin baik 

kondisi sebuah bank serta semakin besar rasio ini, maka kesehatan bank 

juga dikatakan membaik.  

 Menurut Machmud dan Rukmana (2010), mewajibkan setiap bank 

umum menyediakan modal minimum sebesar 8% dari asset tertimbang 

menurut risiko (ATMR). Pada variabel ini menunjukan rasio yang 

memperlihatkan besarnya jumlah seluruh asset bank yang memuat risiko 

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



18 
 

seperti kredit, penyertaan surat berharga, dan tagihan pada bank lain yang 

ikut dibiayai dari modal sendiri dan juga memperoleh bantuan dana dari 

pihak luar.  

 Rasio yang digunakan sebagai indikator pengukuran CAR itu 

adalah CAR dengan membandingankan modal bank dan total ATMR 

dikalikan 100%. ATMR itu sendiri nilai total masing-masing asset bank 

setelah dikalikan dengan masing masing bobot risiko asset tersebut (Surat 

Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP). 

 

7. Proporsi Pembiayaan Non Investasi (PPNI) 

 Proporsi pembiayaan non investasi (PPNI) bank syariah mengacu 

pada pembiayaan dengan tingkat tetap (sisi piutang) dapat mempengaruhi 

sejauh mana bank mengelola distribusi laba kepada deposan (Kartika, 

2012). Karena dalam islam bunga itu dilarang, maka bank syariah 

mengubah dengan menggunakan deposit. Menurut Mulyo dan Mutmainah 

(2013), proporsi pembiayaan non investasi biasanya di lakukan di bank 

syariah dengan akad murabahah, salam, istishna dan ijarah  yang berada 

dalam jangka waktu 3 bulan sampai 8 tahun.  

 Pembiyaan ini telah disepakati diawal kontrak dengan 

menggunakan jenis tingkat harga dan keuntungan. Proporsi pembiayaan 

non investasi (PPNI) dapat diukur dengan rasio loan asset to total asset 

(LATA). Semakin tinggi tingkat rasio maka semakin tinggi pula 

pembagian bagi hasil, dikarenakan kesehatan bank baik maka pendapatan 

yang diperoleh juga akan semakin meningkat.  
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 Rasio yang digunakan sebagai indikator pengukuran proporsi 

pembiayaaan non investasi adalah loan asset to total asset (LATA). Loan 

asset to total asset (LATA) itu sendiri membandingkan loan asset (piutang 

murabahah, salam, istishna dan ijarah) dengan total asset dikalikan 100% 

(Mulyo dan Mutmainah, 2013). 

 

8. Efektifitas Dana Pihak Ketiga 

 Pengelolaan pembiayaan merupakan masalah yang berkaitan 

dengan kegiatan operasi bank, disebabkan karena dana yang dikelola bank 

adalah dana dari masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan dapat 

diambil oleh nasabah (Bachri, 2013). Menurut Fitriana dan Musdholifah 

(2017), Efektivitas dana pihak ketiga merupakan kemampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban keuangan yang harus dipenuhi serta menyediakan 

dana kepada debitur dengan modal yang dari pihak ketiga. Konsep FDR 

dari loan to deposit ratio (LDR), istilah loan to deposit ratio (LDR) lebih 

banyak digunakan dalam bank konvensional. Sedangkan untuk untuk 

perbankan syariah menggunakan rasio financing to deposit ratio (FDR) 

yang dikenal dengan nama pembiayaan.   

 Menurut Machmud dan Rukmana (2010), 85%-100% semakin 

tinggi rasio ini, maka kesehatan bank semakin baik dan meningkat karena 

bank mampu menyalurkan pembiayaan secara lancar. Sehingga 

pendapatan bank semakin meningkat. Namun, jika FDR > 100% maka 

semakin rendah kemampuan likuiditas bank. 
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 Rasio yang digunakan sebagai indikator pengukuran efektifitas 

dana pihak ketiga adalah financing to deposit ratio (FDR). Financing to 

deposit ratio (FDR) itu sendiri adalah membandingakan total pembiayaan 

dengan total dana pihak ketiga dikalikan 100% (Surat Edaran Bank 

Indonesia Nomor 3/30/DPNP). 

 

9. Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) 

 Efisiensi sebuah pekerjaan merupakan hal yang sangat penting agar 

usaha yang dijalankan dapat berkembang terus-menerus dan pesat. 

Efisiensi tersebut meliputi efisiensi waktu dan biaya. Perusahaan harus 

melakukan efisiensi dalam pekerjaan agar biaya yang kurang efektif 

penggunaannya dapat dikurangi. Dengan kata lain perusahaan harus 

menggunakan biaya secara tepat dalam menjalankan usahanya agar biaya 

yang dikeluarkan tidak membengkak. Pengukuran efisiensi tersebut dapat 

dilakukan dengan pendekatan, salah satunya dengan Beban operasional 

atas pendapatan operasional (BOPO).  

 Beban operasional atas pendapatan operasional (BOPO) 

merupakan rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghitung perbandingan 

biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang di dapatkan oleh 

bank (Sinung dkk, 2016). Rasio BOPO digunakan untuk melihat seberapa 

besar tingkat efisiensi operasional bank. Semakin rendah angka rasionya, 

maka semakin baik kondisi bank. 
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 Indikator pengukuran BOPO adalah membandingkan biaya 

operasional dengan pendapatan operasional dikalikan 100% (Surat Edaran 

Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP). 

 

10.  Deposits 

 Deposits merupakan kemampuan bank dalam menghimpun dana 

masyarakat. Deposits sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bank, 

baik itu penghimpunan dalam skala kecil ataupun besar dengan masa 

pengendapan yang memadai. Dana deposan merupakan dana yang 

dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian 

penyimpanan dana (Kartika dan Adityawarman, 2012).  

 Dana merupakan masalah utama bagi bank sebagai lembaga 

keuangan, karena dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan dana 

terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Jika dana tidak cukup, bank 

tidak mampu melakukan fungsinya dengan maksimal atau bahkan menjadi 

tidak berfungsi sama sekali. Dana deposan mampu mempengaruhi 

anggaran sebuah bank. 

 Indikator pengukuran deposits adalah membandingkan total dana 

pihak ketiga dengan total asset dikalikan 100% (Kartika dan 

Adityawarman, 2012). 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu  

No 
Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 
Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

1. Edhi Satriyo 

Wibowo dan 

Muhammad 

Syaichu (2013) 

 

Analisis Pengaruh 

Suku Bunga, 

Inflasi, CAR, 

BOPO, NPF 

Terhadap 

Profitabilitas Bank 

Syariah. 

Hasil penelitian 

menyimpulkan 

bahwa BOPO 

berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap ROA, 

sedangkan CAR, 

NPF, Inflasi dan 

Suku Bunga tidak 

berpengaruh. 

Menggunakan 

variabel 

dependen 

Profitabilitas. 

 

Menggunakan 

variabel 

Independen 

NPF, Inflasi 

dan Suku 

Bunga. 

Menggunakan 

variabel CAR 

dan BOPO. 

2. Fitri Zulfiah dan 

Joni Susilowibowo 

(2014) 

 

Pengaruh Inflasi, 

BI Rate, Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR), Non 

Performing 

Finance (NPF), 

Biaya Operasional 

Atas Pendapatan 

Operasional 

(BOPO) Terhadap 

Profitabilitas Bank 

Umum Syariah 

Periode 2008-2012. 

Hasilnya bahwa 

CAR dan NPF 

berpengaruh positif 

terhadap ROA , 

sedangkan BI rate 

dan BOPO 

berpengaruh 

negative terhadap 

ROA namun inflasi 

tidak berpengaruh 

terhadap ROA. 

Periode 

penelitian 

berbeda. 

 

Menggunakan 

variabel 

independen 

Inflasi, BI 

Rate dan Non 

Performing 

Finance 

(NPF), 

sedangkan 

varibel 

dependen 

Profitabilitas. 

Menggunakan 

variabel 

independen 

Capital 

Adequacy 

Ratio (CAR) 

dan Biaya 

Operasional 

atas 

Pendapatan 

Operasional 

(BOPO). 

3. Gagat Panggah 

Mulyo dan Siti 

Mutmainah (2013). 

 

Determinan Profit 

Distribution 

Management Bank 

Syariah di 

Indonesia Periode 

2008-2011. 

Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa 

Kecukupan Modal, 

Proporsi Pembiayaan 

Non Investasi dan 

penyisihan 

penghapusan aktiva 

produktif secara 

parsial berpengaruh 

positif terhadap 

Periode 

penelitian 

berbeda 

 

Menggunakan 

variabel 

independen 

Non 

Performing 

Financing 

Menggunakan 

variabel 

dependen yang 

sama 

 

Menggunakan 

Variabel 

independen 

Capital 

Adequacy 
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No 
Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 
Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

Profit Distribution 

Management, 

sedangkan untuk 

efektifitas dana 

pihak ketiga dan 

proporsi dana pihak 

ketiga berpengaruh 

negative terhadap 

Profit Distribution 

Management .  

(NPF), PPDB, 

PDPK dan 

Umur Bank. 

Ratio, 

Efektifitas 

Dana Pihak 

Ketiga dan 

Proporsi 

Pembiayaan 

Non Investasi. 

4. Muyassaroh dan 

Bambang Saputra 

(2015) 

 

Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi 

Profit Distribution 

Management Pada 

Bank Syariah di 

Indonesia Periode 

2009-2013 

Hasilnya yaitu 

bahwa umur bank 

berpengaruh positif 

terhadap Profit 

Distribution 

Management. 

Kecukupan modal, 

Risiko Pembiayaan 

dan Rasio Efektifitas 

berpengaruh negatif 

terhadap Profit 

Distribution 

Management. 

Sedangkan 

Efektifitas Dana 

Pihak Ketiga, 

Pertumbuhan Produk 

Domestic Bruto , 

Proporsi Pembiayaan 

Non Investasi dan 

Proporsi Dana Pihak 

Ketiga, Penyisihan 

Penghapusan Aktiva 

Produktif serta Suku 

Bunga tidak 

berpengaruh 

terhadap Profit 

Distribution 

Management. 

Menggunakan 

variabel 

independen 

Pertumbuhan 

Produk 

Domestik 

Bruto, Resiko 

Pembiayaan, 

Proporsi Dana 

Pihak Ketiga, 

Penyisihan 

Penghapusan 

Aktiva 

Produktif, 

Umur Bank, 

dan Suku 

Bunga. 

Meggunakan 

variabel 

dependen yang 

sama. 

 

Menggunakan 

variabel 

independen 

Kecukupan 

Modal, 

Efektifitas 

Dana Pihak 

Ketiga dan 

Proporsi 

Pembiayaan 

Non Investasi 

dan Rasio 

Efektifitas 

(BOPO). 

5.  Ningsukma Hakiim 

dan Haqiqi 

Rafsanjani (2016) 

 

Pengaruh Internal 

Bahwa CAR tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA. FDR 

berpengaruh negatif 

Menggunakan 

variabel 

dependen 

Peningkatan 

Profitabilitas 

Menggunakan 

variabel CAR 

dan BOPO. 
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No 
Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 
Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

Capital Adequency 

Ratio (CAR), 

Financing To 

Deposit Ratio 

(FDR), dan Biaya 

Operasional Atas 

Pendapatan 

(BOPO) dalam 

Peningkatan 

Profitabilitas 

Industri Bank 

Syariah di 

Indonesia. 

dan tidak signifikan 

terhadap ROA, 

sedangkan BOPO 

berpengaruh 

negative dan 

signifikan terhadap 

ROA. 

Industri. 

Menggunakan 

variabel 

independen 

NPF.  

6. Rensi Permatasari 

dan Adityawarman 

(2015). 

 

Pengaruh 

Transparansi Dan 

Kinerja Terhadap 

Profit Distribution 

(Studi Empiris 

Bank Umum 

Syariah di 

Indonesia Periode 

2010-2013). 

Hasilnya bahwa 

CAR, NIM dan NPF 

berpengaruh positif 

terhadap Profit 

Distribution. 

Menggunakan 

variabel NIM 

dan NPF, 

sedangkan 

variabel 

dependen 

yaitu Profit 

Distribution. 

Menggunakan 

variabel yang 

sama yaitu 

CAR. 

7. Saiful Bachri, 

Suhadak dan 

Muhammad Saifi 

(2013). 

Pengaruh Rasio 

Keuangan 

Terhadap Kinerja 

Keuangan Bank 

Syariah. 

Bahwa CAR, NPF 

dan FDR 

berpengaruh 

negative namun 

tidak signifikan 

terhadap ROA, 

sedangkan OER 

berpengaruh 

negative tetapi 

signifikan terhadap 

ROA. 

Menggunakan 

variabel ROA 

dan NPF. 

Menggunakan 

variabel yang 

sama yaitu 

FDR. 

8. Sayd Farook, 

M.Kabir Hassan, 

dan Gregory Clinch 

(2012). 

 

Profit Distribution 

Management By 

Variabel religiousity, 

financial 

development, 

LA/TA, dan reserve 

berpengaruh positif 

terhadap extent of 

Profit Distribution 

Menggunakan 

variabel 

dependen 

religiousity, 

financial 

development, 

reserve, 

Menggunakan 

variabel 

LA/TA dan 

deposits. 
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No 
Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 
Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

Islamic Banks: An 

Empirical 

Investigation. 

Management 

- Familiarity with 

Islamic banking, 

concentration 

market, deposit dan 

bank-age 

berpengaruh negatif 

terhadap extent of 

Profit Distribution 

Management. 

Familiarity 

with Islamic 

banking, 

concentration 

market dan 

bank-age. 

9.  Septyana Bella 

Kartika dan 

Adityawarman 

(2012) 

 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Profit Distribution 

Management : 

Studi Empiris Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia Periode 

2009-2012. 

Hasilnya variabel 

Capital Adequacy, 

Efektifitas Dana 

Pihak Ketiga, Asset 

Composition, dan 

Productive Assets 

Management 

berpengaruh positif 

terhadap Profit 

Distribution 

Management, 

sedangkan variabel 

Deposits dan Rate of 

Inflation 

berpengaruh 

negative terhadap 

Profit Distribution 

Management. 

Menggunakan 

variabel 

independen 

Productive 

Assets 

Management 

dan Rate of 

Inflation. 

Menggunakan 

objek 

penelitian yang 

sama. 

 

Menggunakan 

variabel 

dpenden yang 

sama. 

 

Menggunakan 

variabel 

independen 

Capital 

Adequacy, 

Efektifitas 

Dana Pihak 

Ketiga, Asset 

Composition 

dan Deposits. 

10. Susanti (2016) 

 

Pengaruh Kondisi 

Makro dan Mikro 

Ekonomi Terhadap 

Profit Distribution 

Management Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia Tahun 

2008-2014. 

Hasilnya bahwa BI 

Rate, Proporsi Dana 

Pihak Ketiga, 

Pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto dan 

Ukuran Bank 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Profit Distribution  

Management, 

sedangkan Risiko 

Pembiayaan 

berpengaruh 

negative terhadap 

Menggunakan 

variabel BI 

Rate, 

Pertumbuhan 

Produk 

Domestik 

Bruto dan 

Ukuran Bank 

dan Risiko 

Pembiayaan. 

Menggunakan 

variabel 

dependen yang 

sama. 

Menggunakan 

Variabel 

independen 

Proporsi Dana 

pihak Ketiga 

yang rumusnya 

sama dengan 

Deposits. 
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No 
Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 
Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

Profit Distribution  

Management. 

11. Vega Wafaretta, 

Rosidi, Aulia Fuad 

Rahman (2016) 

 

The Impact Of 

Banks 

Characteristics On 

Profit Distribution 

Management Of 

Islamic Bank. 

-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. 

Mnggunakan 

variabel 

Market Share, 

Third-party 

Funds and 

Bank’s Age. 

Menggunakan 

varibel 

dependen yang 

sama. 

 

Mnggunakan 

variabel Asset 

Composition 

dan 

Effectiveness 

of Third-party 

Funds. 

12. Ziyadatur Rohmah, 

Abdul Wahid 

Mahsuni dan 

Junaidi (2017). 

 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Profit Distribution 

Management Pada 

Bank Syariah di 

Indonesia Periode 

2012-2015. 

 

 

Terdapat pengaruh 

signifikan antara 

variabel CAR, EDP, 

AC, DEP dan PAM 

terhadap Profit 

Distribution 

Management. 

 

Sedangkan variabel 

CAR, EDP, AC dan 

PAM berpengaruh 

negative terhadap 

Profit Distribution 

Management. Serta 

DEP berpengaruh 

positif terhadap 

Profit Distribution 

Management.. 

Menggunakan 

variabel 

productive 

assets 

management 

(PAM). 

Menggunakan 

variabel 

dependen yang 

sama. 

 

Menggunakan 

variabel CAR, 

EDP, AC dan 

DEP.  
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C. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh capital 

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

pihak ketiga, biaya operasional atas pendapatan operasional dan deposits. 

Capital adequecy ratio, proporsi pembiayaan non investasi dan efektifitas 

dana pihak ketiga yang diduga akan berpengaruh positif terhadap profit 

distribution management, sedangkan biaya operasional atas pendapatan 

operasional dan deposits diduga berpengaruh negative terhadap profit 

distribution management. 

Capital adequecy ratio (CAR) mencerminkan modal bank syariah 

untuk menghasilkan laba. Semakin besar capital adequecy ratio (CAR) maka 

semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba karena dengan 

modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa menempatkan dananya 

(Wibowo dan Syaichu, 2013). Dikaitkan dengan teori stakeholder bank 

syariah akan meningkatkan profit distribution management yang mengacu 

pada suku bunga untuk memuaskan deposan. Capital adequacy ratio (CAR) 

berpengaruh positif terhadap profit distribution management (Mulyo dan 

Mutmainah, 2013). 

Proporsi pembiayaan non investasi jika dikelola dengan optimal akan 

meningkatkan aliran kas bersih yang akan mendorong meningkatnya laba 

bank, ketika laba meningkat maka proporsi pembagian laba yang diberikan 

nasabah juga meningkat (Agus ddk, 2014). Bila dikaitkan dengan teori 

stakeholder jika tingkat rasio semakin tinggi maka tingkat proporsi 
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pembiayaan non investasi semakin tinggi begitu pula dengan meningkatnya 

profit distribution management.  Oleh karena itu, proporsi pembiyaan non 

investasi berpengaruh positif terhadap profit distribution management (Mulyo 

dan Mutmainah, 2013). 

Efektifitas dana pihak ketiga menghasilkan bunga pinjaman yang 

tinggi, dan berkurangnya kredit macet sehingga mendorong meningkatnya 

profit distribution management (Agus ddk, 2014). Berdasarkan teori 

stakeholder meningkatnya profit distribution management mengacu pada suku 

bunga, dikarenakan bank akan mempertahankan hubungan pelanggan dengan 

tingkat bagi hasil yang tinggi. Efektifitas dana pihak ketiga dapat 

meningkatkan tingkat bagi hasil serta dapat mengurangi kredit yang macet, 

oleh karena itu efektifitas pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profit 

distribution management (Kartika dan Adityawarman, 2012). 

Semakin tinggi rasio biaya operasional atas pendapatan operasional 

(BOPO) maka semakin buruk kinerja operasional bank karena biaya yang 

dikeluarkan lebih tinggi dibandingkan pendapatan operasionalnya. Dengan 

pendapatan deposan yang rendah maka deposan akan memeproleh tingkat bagi 

hasil yang rendah (Wibowo dan Syaichu, 2013). Bila dikaitkan dengan teori 

stakeholder maka manajemen bank akan selalu menjaga dana yang 

diinvestasikan oleh deposan dengan tidak melakukan profit distribution 

management. Oleh karena itu, biaya operasional atas pendapatan operasional 

(BOPO) berpengaruh negatif terhadap profit distribution management 

(Saputra, 2015). 
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Deposits merupakan variabel untuk mengukur seberapa besar bank 

bergantung terhadap dana nasabah. Jika deposits semakin tinggi artinya 

jumlah dana pihak ketiga pun meningkat, dimana hal ini akan mampu 

memaksimalkan kinerja bank dalam melaksanakan fungsinya dan akan 

meningkatkan keuntungan yang diperoleh bank. Sehingga tingkat bagi hasil 

yang diterima nasabah pun meningkat. Hal ini bila dikaitkan dengan teori 

stakeholder, maka bank akan mengurangi tingkat profit distribution 

management yang mengacu pada suku bunga. Berkurangnya tingkat profit 

distribution management dikarenakan bank telah mampu memanage 

nasabahnya dengan tingkat distribusi bagi hasil yang sudah tinggi. Oleh 

karena itu, deposits berpengaruh negative terhadap profit distribution 

management (Farook dkk, 2012). 
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Kerangka pemikiran teoritis penelitian , yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profit Distribution 

Management (PDM) 

Capital adequacy ratio (CAR) adalah mencerminkan modal suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba dan juga memperhitungkan 

kemampuan bank jika terjadi likuiditas (Kartika dan Adityawarman, 

2012). Modal merupakan faktor yang penting untuk menjalankan usaha 

Biaya Operasional 

atas Pendapatan 

Operasional 

(X4) 

Proporsi Pembiayaan 

Non Investasi 

(X2) 

Profit Distribution 

Management 

(Y) 

Capital Adequacy 

Ratio 

(X1) 

Efektifitas Dana 

Pihak Ketiga 

(X3) 

H4 (-) 

 

H1 (+) 

 

H5 (-) 

 

 

Deposits 

(X5) 

H2 (+) 

 

H3 (+) 
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suatu bisnis, memajukan dan menerima resiko yang nanti terjadi. Besar 

kecilnya modal tersebut akan mempengaruhi jalannya suatu kegiatan 

bisnis. 

Dalam bank, capital adequacy ratio (CAR) sangat diperhatikan 

terlebih oleh Bank Indonesia, bahkan sudah ditetapkan standar bahwa 

modal capital adequacy ratio (CAR) minimum adalah 8%. Capital 

adequacy ratio (CAR) yang tinggi membuat peluang bank dalam 

menghasilkan laba besar karena dengan modal yang tinggi, manajemen 

bank sangat pintar dalam melakukan transaksi investasi dengan pesaing 

bank lain yang akan menguntungkan bagi pihaknya (Wibowo dan Syaichu, 

2013).  

Jika dikaitkan dengan teori stakeholder, bank syariah akan 

meningkatkan profit distribution management (PDM) yang mengacu pada 

suku bunga untuk memuaskan deposannya. Penelitian yang dilakukan 

Mulyo dan Mutmainah (2013), Permatasari dan Adityawarman (2015), 

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

Susilowibowo (2014) mengemukakan bahwa capital adequacy ratio 

berpengaruh siginifikan terhadap profit distribution management. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat di rumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

H1 : Capital adequacy ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap profit 

distribution management.  
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2. Pengaruh Proporsi Pembiayaan Non Investasi terhadap Profit 

Distribution Management (PDM) 

Proporsi pembiayaan non investasi (PPNI) bank syariah mengacu 

pada pembiayaan dengan tingkat tetap (piutang) serta pembiayaan ini di 

lakukan di bank syariah dengan akad murabahah, salam, istishna dan 

ijarah dengan menggunakan tingkat harga dan keuntungan yang disepakati 

di awal kontrak (Rohmah dkk, 2017). 

Menurut Mulyo dan Mutmainah (2013), selama kontrak ini 

berjalan dan pembayaran diangsur dan berjalannya waktu terdapat 

kemungkinan terjadi perubahan tingkat suku bunga. Sehingga bank 

syariah berhadapan dengan fund gap antara asset returns yang sudah 

ditetapkan di awal kontrak dengan dana deposan yang digunakan untuk 

proses pembiayaan non investasi tersebut. 

Deposan sebagai pemilik dana yang akan sangat sensitif terhadap 

perubahan tingkat suku bunga, mereka berharap mendapat return akan 

tetap dana mereka digunakan bank untuk pembiayaan non investasi 

dengan menggunakan jenis kesepakatan pada awal kontrak. Oleh karena 

itu besarnya proporsi pembiayaan non investasi (PPNI) ini akan 

menentukan tingkat di mana bank syariah melakukan profit distribution 

management (PDM) untuk return mismatch dalam keadaan pasar di mana 

terdapat perubahan suku bunga (Farook dkk, 2012). Jika dikaitkan dengan 

teori stakeholder semakin tinggi tingkat rasio, di mana angka proporsi 

pembiayaan non investasi semakin tinggi, sehingga semakin tinggi tingkat 

profit distribution management. Hasil penelitian Farook dkk (2012), 
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Mulyo dan Mutmainah (2013), Kartika dan Adityawarman (2012) serta 

Rohmah dkk (2017) menunjukan hasil bahwa proporsi pembiayaan non 

investasi berpengaruh secara positif terhadap profit distribution 

management. Berdasarkan uraian  tersebut maka dapat di rumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

H2 :  Proporsi pembiayaan non investasi berpengaruh positif  terhadap 

profit distribution management.  

 

3. Pengaruh Efektifitas Dana Pihak Ketiga terhadap Profit Distribution 

Management (PDM) 

Menurut Nofianti dkk (2015), efektifitas dana pihak ketiga 

merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang 

menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian 

pembiayaan yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank 

syariah dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan 

jumlah deposit yang dimiliki.  

Menurut Machmud dan Rukmana (2010), menyatakan bahwa suatu 

bank dianggap sehat jika rasio financing to deposit ratio (FDR) berada 

diantara 85% - 100% . Apabila rasio tersebut berada diatas 100% maka 

bank dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak perantara 

dengan baik.  

Peningkatan financing to deposit ratio (FDR) dapat menyalurkan 

dana ke pembiayaan semakin besar, sehingga tingkat bagi hasil akan 

meningkat. Bila dikaitkan dengan teori stakeholder, maka bank syariah 

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



34 
 

akan meningkatkan profit distribution management (PDM) yang mengacu 

pada suku bunga. Meningkatnya profit distribution management (PDM) 

dikarenakan bank akan mempertahankan hubungan pelanggan dengan 

tingkat bagi hasil yang tinggi, maka akan mengurangi resiko yang akan 

terjadi (Kartika dan Adityawarman, 2012). Hasil Penelitian Kartika dan 

Adityawarman (2012), Wafaretta dkk (2016) dan Rohmah dkk (2017) 

menunjukan bahwa efektifitas dana pihak ketiga berpengaruh positif 

terhadap profit distribution management. Maka dapat dirumuskan 

hipotesisi , sebagai berikut : 

H3 : Efektivitas dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profit 

distribution management.  

 

4. Pengaruh Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) 

terhadap Profit Distribution Management (PDM) 

Rasio efisiensi diwakili dengan biaya operasional atas pendapatan 

operasional (BOPO) menunjukan efisiensi bank dalam menjalankan usaha 

pokoknya, terutama kredit dimana bunga kredit menjadi pendapatan 

terbesar perbankan, rasio ini juga mengukur perbandingan antara biaya 

operasional dengan pendapatan operasional (Simatung dan Franziay, 

2016). Mengingat kegiatan utama bank yang bertindak sebagai perantara 

yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan 

operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. 

Menurut Wibowo dan Syaichu (2013), semakin kecil rasio 

menunjukan efisiensi bank dalam menjalankan aktivitas, maka bank pada 
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saat menghadapi kondisi bermasalah menjadi semakin kecil. Rasio biaya 

operasional atas pendapatan operasional (BOPO) yang kurang dari 1 

dinyatakan bahwa bank tersebut sehat, sedangkan lebih dari 1 maka 

keadaan bank tidak sehat. Semakin tinggi biaya pendapatan menunjukan 

kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional sehingga 

dapat menyebabkan ketidakefisiensi. Hal ini bila dikaitkan dengan teori 

stakeholder, manajemen bank akan selalu menjaga dana yang 

diinvestasikan dari deposan dengan tidak melakukan profit distribution 

management (PDM) yang tinggi.  

Hasil penelitian Saputra (2012), 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 (PDM). 

Berdasarkan uraian  tersebut maka dapat di rumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

H4 :  Biaya operasional atas pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh 

negatif terhadap profit distribution management.  

 

5. Pengaruh Deposits berpengaruh terhadap Profit Distribution 

Management (PDM)  

Bank Syariah memerlukan dana untuk menjalankan usahanya, dana 

yang digunakan bank tidak hanya berasal dari modal pemilik saham 

melainkan juga dari masyarakat atau yang disebut dana pihak ketiga. Dana 

pihak ketiga merupakan dana titipan yang dititipkan masyarakat kepada 
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pihak bank yang umumnya berupa giro, deposit dan tabungan.  Deposits 

mengukur seberapa besar bank bergantung terhadap dana nasabah. 

Farook dkk (2012), juga berpendapat bahwa bank syariah dengan 

deposits yang lebih kecil daripada dana pemegang saham cenderung tidak 

mengelola profit distribution management (PDM) yang mengacu pada 

suku bunga. Bank syariah tersebut kemungkinan lebih menyediakan profit 

distribution management (PDM) yang bersifat konsisten sesuai dengan 

asset returns yang diperoleh. Hal tersebut bila dikaitkan dengan teori 

stakeholder maka bank akan mengurangi tingkat profit distribution 

management yang mengacu pada suku bunga. Berkurangnya tingkat profit 

distribution management dikarenakan bank telah mampu memanage 

nasabahnya dengan tingkat distribusi bagi hasil yang sudah tinggi. 

 Hasil Penelitian Kartika dan Adityawarman (2012), Farook dkk 

(2012), Rohmah dkk (2017) dan Susanti (2016) mengemukakan bahwa 

deposits berpengaruh negatif terhadap profit distribution management 

(PDM). Berdasarkan uraian  tersebut maka dapat di rumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H5 :  Deposits berpengaruh negatif terhadap profit distribution 

management. 
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