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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan 1. Jurnal Penelitian dari Putu Mahendra dan Leny Suzan, 2015. Hasil dari penelitian ini adalah komponen-komponen aset produktif dan dana pihak ketiga berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas. Komponen dana pihak ketiga secara parsial variabel pertumbuhan tabungan dan pertumbuhan deposito dengan arah positif berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan komponen aset produktif dimana pertumbuhan kredit yang diberikan, pertumbuhan tagihan akseptasi, pertumbuhan surat berharga, pertumbuhan penempatan dana antar bank, pertumbuhan reverse repurchase agreement, dan pertumbuhan giro tidak berpengaruh terhadap profitabilitas12. 2. Skripsi yang di tulis oleh Lilis Yulianti berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (dpk) Terhadap Laba Bersih Pada pt. Bank negara indonesia”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melakukan observasi dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan periode 2010-2014, sedang untuk olah data digunakan analisis uji normalitas, koefisien korelasi, koefisien determinasidan analisi regresi linier sederhana.                                                            12 Putu Mahendra dan Leny Suzan, Pengaruh Komponen-Komponen Aktiva Produktif Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam, Vol.2, No.3 Desember 2015. 



10  Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa uji normalitas data berdistribusi normal. Hasil penelitian ini menunjukan korelasi product moment – Pearson dengan memiliki signifikansi sebesar 0.978 lebih besar dari 0.050 dengan demikian mempunyai hubungan signifikansi sangat kuat terhadap laba bersih. Hasil uji koefisien determinasi sebesar 95.7% yang artinya laba bersih dapat dipengaruhi dana pihak ketiga sedangkan sisanya 4.3% dipengaruhi oleh variabelvariabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 3. Penelitian dari Lutfiyah Putri Nirwana dan Dina Fitrisia Septiarini,2015. Hasil dari penelitian ini adalah dari uji simultan pada model regresi adalah variabel giro wadi'ah, tabungan wadi'ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perbankan syariah. Hasil uji parsial pada model regresi adalah variabel tabungan wadi'ah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel laba bersih perbankan syariah13. 4. Jurnal Ilmiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi) No. XIX April 2016 berjudul “Pengaruh Kecukupan Modal Dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Perbankan” oleh RIFQI ZUL FAHMI Dkk. endekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengambilan data pada penelit ian ini dilaksanakan pada pusat informasi pasar modal Makassar perwakilan Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis regresi ganda memberikan bukti bahwa Kecukupan                                                            13 LutfiahPutri,.Dina. Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam, Vol 2 No.8, Agustus 2015. 



11  Modal (Capital Adequacy Ratio) beperngaruh positif tidak signifikan dan Penyaluran Kredit berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah tempat pasar modal Makasar Bursa Efek Indonesia dan penelitian saat ini Bank BNI Syariah Kendari . Kalau untuk persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh laba pada Aset produktif dan DPK terhadang Earning After Tax.   
B. Kajian Teori 

1. Definisi Bank Syariah Regulasi mengenai bank syariah di Indonesia tertuang dalam UU  No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)14. Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberika jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.                                                            14 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 1. 



12  Perkembangan perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang  signifikan dalam melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Terbukti sampai April 2016, terdapat 199 bank syariah yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah dan 22 Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Peningkatan jumlah bank syariah maupun jumlah kantor menunjukkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia, hal tersebut mengidentifikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin meningkat15. Pada pasal 13 UU No. 10/1998 mendefinisikan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Prinsip syariah tersebut berlaku baik untuk bank umum syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah16.                                                              15 Madnasir, Rodho IntanPutri Hasibuan, Op.cit, h.131  16 Sofyan Safri Harahap, Teori Akuntansi(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h.205. 
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2. Sumber Dana Bank Menurut Kasmir “Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat”. Jika tujuan perolehan dana untuk kegiatan sehari-hari, jelas berbeda sumbernya, dengan jika bank hendak melakukan investasi baru atau untuk melakukan perluasan suatu usaha. Kebutuhan dana untuk kegiatan utama bank diperoleh dalam berbagai simpanan, sedangkan jika kebutuhan dana digunakan untuk investasi baru atau perluasan usaha, maka diperoleh dari modal sendiri. Menurut Kasmir, “secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari bank itu sendiri, masyarakat luas, dan lembaga lainnya”. Menurut Dendawijaya, dana-dana yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut: 

1) Dana pihak kesatu (Dana dari Modal Bank Sendiri) Dana dari bank sendiri adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham, baik para pemegang saham pendiri (yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham publik (jika misalnya bank tersebut sudah go public atau merupakan badan usaha terbuka) . Dana modal sendiri terdiri atas: a) Modal disetor adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan. 



14  b) Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham. c) Cadangan-cadangan adalah sebagian laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari. d) Laba ditahan adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank17. 
2) Dana pihak kedua Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut: a) Call money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antarbank. b) Pinjaman biasa antar bank adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lebih lama. c) Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) pinjaman ini terutama terjadi ketika lembaga keuangan-keuangan tersebut masih berstatus LKBB, sebelum dikeluarkannya Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, LKBB ini hampir semua berubah statusnya menjadi bank umum. Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak                                                            17 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.3 



15  berbentuk surat berharga yang dapat diperjual belikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo daripada berbentuk kredit. d) Pinjaman dari bank sentral BI lebih dikenal dengan istilah Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). KLBI merupakan instrumen dari bank sentral dalam rangka memberikan motivasi gerakan moneter bagi bank dan masyarakat ekonomi, serta merupakan sumber dana yang tergolong murah dengan tingkat bunga yang relatif sangat rendah18. 
3) Dana pihak ketiga   Aset Perusahaan Perbankan Dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari masyarakat yang merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Dana dari masyarakat terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut: a) Tabungan (Saving Deposit) adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. b) Giro (Demand Deposit) adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan19. c) Deposito (Time Deposit) atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya.                                                            18 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.15 19 Indra Bastian, Suhardjono. Akuntansi Perbankan, Buku 2.(Jakarta: Salemba Empa, 2006), h.236 



16  Badan usaha bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang kegiatan operasionalnya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, serta memberikan jasa bank lainnya. Oleh sebab itu dana bank bersumber dari simpanan dana masyarakat (dana pihak ketiga), dana dari lembaga lainnya (dana pihak kedua) dan dana modal sendiri (dana pihak pertama). Bagi perusahaan, jasa bank yang terpenting adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia, terutama yang bersumber dana dari masyarakat yang terkumpul dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito20. Strategi dan aktivitas manajemen operasional sebuah bank terlihat dalam neraca dan perubahan neraca. Penggunaan dana (aset) meliputi kas, rekening pada bank sentral, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, dan aktiva tetap. Manajemen aktiva bank ialah manajemen yang berhubungan dengan alokasi dana ke dalam investasi. Alokasi dana ke dalam investasi perlu direncanakan, diorganisasi, diarahkan, dan diawasi agar tujuannya dapat tercapai. 
3. Asset Produktif 

a. Defenisi Aset Produktif Manajemen Aset adalah penggunaan atau pengelolaan dana berdasarkan sifat aset yaitu pengalokasian dana kedalam bentuk aset yang dapat memberikan hasil dan yang tidak memberikan hasil bagi bank yang bersangkutan. Penggunaan dana bank berdasarkan sifat aset salah satunya yaitu Aset Produktif21.                                                            20 Undang-Undang Perbakan nomor 10 1998 Pasal 1 21 Fred R. David. Manajemen Strategis:Konsep-konsep. Jakarta Indeks 2004, h.21 



17  Aset Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan pada Bank Indonesia dan pemerintah, tagihan atas surat berharga syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), tagihan akseptasi, tagihan derivatif, penyertaan, penempatan pada Bank lain, transaksi rekening administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu22. 
b. Komponen Asset Produktif Komponen-komponen Aset Produktif diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah; b) Transaksi sewa dalam bentuk Ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk Ijarah Muntahiya bit Tamlik; c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istishna; d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan e) Transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah. b) Surat Berharga Syariah adalah bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang/atau pasar modal antara lain obligasi syariah,                                                            22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/pojk.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1 



18  sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah23. c) Penempatan adalah penanaman dana Bank pada Bank lainnya dan/atau Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah antara lain dalam bentuk giro dan/atau tabungan Mudharabah dan/atau Wadiah, Deposito berjangka dan/atau tabungan Mudharabah, pembiayaan yang diberikan, dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konvensi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang akan bergerak di bidang keuangan syariah. 4) Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal Bank dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (debt to equity swap) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada peusahaan nasabah24.                                                            23 Sukma, Pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan resiko kredit terhadap profitabilitas, Jurnal ekonomi keuangan dan perbankan, Vol 1, No.2 (2013) h. 6 24 0Madnasir, Rodho IntanPutri Hasibuan, Manajemen Perbankan Syariah I, (Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan Lampung), h.1 



19  5) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga25. 6) Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontijensi (off balance sheet) berdasarkan prinsip syariah yag terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, Irrevocable Letter of Credit (LC) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, standby L/C dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah. 7) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip Wadiah26. 
c. Prinsip-Prinsip Asset Produktif Penanaman dana bank syariah pada aset produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati -hatian. Pengurus bank syariah wajin memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aset produktif senantiasa dalam keadaan lancar27. Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalan penanaman dana yaitu dilakukan antara lain berdasarkan:                                                            25 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.99 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1. 27 Irham Fahmi, Analisis Laporan Keuangan, (Bandung : ALFABETA, 2014), h.2 



20  1) Analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang kurangnya faktor 5C (Character, Capital, Capacity, Condition of economy & Collateral). 2) Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar. Sementara itu, yang dimaksud dengan memantau adalah mengawasi perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu dengan melakukan langkah-langkah antisipasi dan upaya pencegahan atas timbulnya kegagalan dalam penanaman dana28. 
c. Hubungan Aset Produktif Terhadap Earning After Tax Kegiatan pengguna dana merupakan usaha Bank dalam meningkatkan aset yang dimiliki, sehingga pengguna dana diupayakn agar produktif. Aset Produktif merupakan sumber pendapatan suatu bank dimana semakin tinggi jumlah aset produktif yang masuk dalam kategori lancar maka akan semakin tinggi pula pendapatan atau laba yang dihasilkan. Aset Produktif adalah penempatan bank dalam bentuk pembiayaan, surat berharga, penyertaan dan penanaman lainnya dengantujuan untuk memperoleh penghasilan.  Earning After Tax adalah laba bersih setelah pajak merupakan hasil dari perhitungan total pendapatan/penghasilan dikurangi total biaya pajak.                                                               28Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Yogyakarta : Ekonisia, 2004,h. 2-3 



21  
d. Penilaian Asset Produktif Penilaian terhadap kualitas aset produktif didasarkan pada tingkat kolektibilitasnya. Penggolongan kolektibilitas aset produktif sampai sejauh ini hanya terbatas pada kredit yang diberikan29. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 tentang penilaian kualitas aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah dimana bank wajib melaksanakan penanaman dan penyediaan dana berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah. 30Pelakasaan prinsip kehati-hatian yaitu direksi wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aset tetap baik. Langkah yang diperlukan agar aset tetap baik yaitu dengan cara menerapkan manajemen resiko kredit secara efektif, termasuk melalui penyususnan kebijakan dan pedoman dalam ketentuan yang berlaku.31 Penetapan kualitas terhadap beberapa rekening aset produktif yang digunakan untuk membiayai satu nasabah dan satu bank dengan kualitas yang sama. Penetapan ini berlaku pula untuk aset produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari satu bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama. Bank dalam melakukan penanaman dana dalam bentuk aset                                                            29 Leni Sulistiyowati, Panduan Praktis Memahami Laporan Keuangan, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2010), h.5 30 Dewi Utari, Ari Purwanti, Darsono Prawironegoro, Manajemen Keuangan Edisi Revisi (Jakarta: Mitra Wacana Wedia, 2014), h.53 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 tentang penilaian kualitas aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah, Pasal 2. 



22  produktif wajib didukung dengan dokumen yang lengkap dan memberikan informasi yang cukup32. 
4.   Dana Pihak Ketiga 

a. Definisi Dana Pihak Ketiga Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Dalam Pasal 1 Nomor 20 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.18 Menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 menjelaskan dana pihak ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Menurut Kasmir, dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.19 Sedangkan menurut Veithzal, dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.                                                            32 Irham Fahmi, Analisis Laporan Keuangan, (Bandung : ALFABETA, 2014), h.2 



23  Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing33. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperoleh. Pengharapan yang diinginkan berupa keuntungan, kemudahana atau keamanan uang ataupun semuanya. Disisi lain menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan, “dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing.” Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit34. Dana–dana yang dihimpun dari masyarakat (DPK) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). 
b. Jenis-Jenis Penghimpun Dana Secara umum kegiatan penghimpunan dana diantaranya yaitu Giro Wadi’ah, Tabungan Wadi’ah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah. 
a) Giro Wadi’ah Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah                                                            33 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.100-101. 34 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 108-109 



24  bukuan35. Sedangkan yang dimaksud dengan giro syariah menurut Karim, giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, Bank Syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya36. Karakteristik utama dari rekening giro dengan menggunakan konsep wadiah yad dhamanah, sebagaimana hal tersebut dioperasikan oleh bank-bank islam adalah sebagai berikut: (a) Rekening giro dapat dibuka baik oleh perorangan atau oleh perusahaan. (b) Bank menjamin pengembalian dana rekening giro nasabah pada setiap saat apabila diminta oleh nasabah dengan ketentuan tertentu. (c) Nasabah penyimpan dana memberi wewenang kepada bank untuk dapat menggunakan dananya dengan risiko sepenuhnya ditanggung bank. (d) Tidak ada syarat-syarat apapun berkaitan dengan pemyetoran dan penarikan dana.                                                            35 Lutfiah Putri, Diana, Op.cit, h.647 36 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah, Yogyakarta : Ekonisia, 2004, h.  



25  (e) Nasabah pemegang rekening memiliki hak untuk menarik dananya dengan menerbitkan cek37. 
b) Tabungan Wadi’ah Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tabungan Wadi’ah adalah dalam bentuk wadi’ah dimana syarat bagi tabungan antara lain diperjanjikan bahwa bank diperkenankan menggunakan dana nasabah atas risiko sendiri dari bank serta keuntungan maupun kerugian yang terjadi berkaitan dengan penggunaan dana tersebut menjadi keuntungan dan risiko bank38. 
c) Tabungan Mudharabah Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Seperti yang telah dikemukakan bahwa mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyarat yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya39.                                                              37 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), h.403 38 Ibid,. h.410 39 Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. 



26  
d) Deposito Mudharabah Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga Salah satu indikator dari pertumbuhan bank syariah adalah asset yang dimiliki, dana pihak ketiga, pembiayaan. Penghimpunan DPK (Giro, Tabungan, dan Deposito) yang semakin mengalami peningkatan, mengindikasikan semakin besarnya perhatian dan kesadaran masyarakat dari berbagai golongan akan keberadaan lembaga keuangan (bank) yang sangat menguntungkan bagi mereka atas bagi hasil yang mereka peroleh begitu juga dengan laba yang diperoleh bank. 
c. Jenis-Jenis Produk Dana Pihak Ketiga 
a) Simpanan Giro Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan.21 Menurut pasal 1 nomor 23 Undang-Undang No.21 Tahun 2008, giro 



27  adalah simpanan berdasarkan akad wadiah 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 pemindah bukuan40. Giro dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Giro wadiah Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki41. 2) Giro Mudharabah Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai 2 bentuk, yakni mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqayyadah, yang menjadi perbedaan diantara keduanya adalah terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelolah harta, baik dari sisi tempat, waktu maupun objek investasinya. 
b) Simpanan Tabungan Jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Menurut pasal 1 nomor 21 Undang-undang No. 21 Tahun 2008, Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah/investasi dana berdasarkan akad mudharabah/akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang                                                            40 Pasal 1 Nomor 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. 41 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 339. 



28  disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu42. Menurut fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2006, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Tabungan dibedakan menjadi 2 yaitu: 1) Tabungan Wadiah Tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. 43Berkaitan dengan tabungan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah  bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut44. 2) Tabungan Mudharabah Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan                                                            42 Pasal 1 Nomor 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. 43 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, cetakan ke-7 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 345. 44 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014, Cetakan keduabelas, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 46. 



29  cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu seperti dijelaskan dalam butir tabungan wadiah. 
3) Simpanan Deposito Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan. 45Jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah. Deposito mudharabah terbagi menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut: 1) Deposito Mudharabah Muthlaqoh Pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya46. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. 2) Deposito Mudharabah Muqayyadah   Berbeda halnya dengan deposito Mudharabah Muthlaqoh, dalam deposito Mudharabah Muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya baik yang berkaitan                                                            45 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014, Cetakan keduabelas, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.102 46 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, cetakan ke-7 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 352 



30  dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan 
d. Akad Yang Digunakan Pada Produk Dana Pihak Ketiga 

a) Akad Wadiah Secara etimologi, al wadiah berarti titipan murni (amanah). Wadiah bermakna amanah. Wadiah dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut wadiah dengan kata amanah dibeberapa ayat Al Qur‟an, sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat dari ulama fiqh kontemporer al wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. a. Rukun dan Syarat Wadiah Rukun dari akad titipan wadiah (yad manah maupun yad dhamanah) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal yaitu:47. b) Pelaku akad, yaitu penitip (mudi‟/muawaddi‟) dan penyimpan atau penerima titipan (muda‟/mustawda‟). c) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan. d) Sighat, yaitu ijab dan qabul Sementara itu, syarat wadiah yang harus dipenuhi yaitu:                                                            47 Any Widayatsari, Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, Ekonomic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2013, h. 6. 



31  (1) Syarat wadiah menurut Hanafiah adalah pihak pelaku akad disyaratkan harus orang yang berakal, sehingga sekalipun anak kecil namun sudah dianggap telah berakal dan mendapat izin dari walinya, akad wadiahnya dianggap sah. (2) Jumhur mensyaratkan dalam wadiah agar pihak pelaku akad telah baligh, berakal dan cerdas, karena wadiah mengandung banyak resiko, sehingga sekalipun berakal dan telah baligh namun tidak cerdas menurut jumhur akad wadiahnya tidak dianggap sah. e) Macam dan Karakteristik Akad Wadiah Akad wadiah ada dua macam yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. (a) Wadiah Yad Amanah Wadiah yad amanah adalah transaksi penitipan barang atau uang ketika pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima barang48. Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah yad al amanah yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika suatu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau asset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau                                                            48 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.217. 



32  kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau asset atau titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. (b) Wadiah Yad Dhamanah Wadiah yad dhamanah adalah transaksi penitipan barang/uang ketika pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan, dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan49. f) Akad Mudharabah Mudharabah adalah salah satu bentuk produk perbankan syariah yang terdiri dari kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah uang kepada pengelola dengan suatu perjanjian keuntungan50. a) Rukun dan Syarat Mudharabah Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah ada tiga, yaitu:51. (1) Aqid yaitu pemilik modal (shohibul maal) dan pengelola (mudharib) (2) Ma‟qud alaih, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan (3) Sighat, yaitu ijab dan qabul Syarat-syarat mudharabah terdiri atas: (1)  Orang yang berakal harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.                                                            49 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 43-44 50 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan, h. 91. 51 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 371. 



33  (2) Mengenai modal disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada mudharib (pengelola). (3) Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu. b) Macam-Macam Mudharabah Akad mudharabah ada dua macam, yaitu Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah52. (1) Mudharabah Mutlaqah Mudharabah Mutlaqah adalah akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan modal kepada pengelola tanpa disertai dengan pembatasan. Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. (2) Mudharabah Muqayyadah Mudharabah Muqayyadah adalah suatu akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli.                                                               52 Wiroso, Seri Perbankan Syariah Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Jakarta : PT. Grasindo, 2005, h. 28 



34  
5. Earning After Tax (laba bersih) 

a. Definisi Earning After Tax (Laba Bersih) Earning After Tax atau laba bersih setelah pajak merupakan laba yang diperoleh setelah dikurangi pajak. Ini disebut juga dengan net income (laba bersih) atau net profit yang diterima oleh perusahaan. Sebaliknya apabila perusahaan menderita rugi, angka terakhir dalam laporan laba rugti adalah rugi bersih atau net loss. Deposito Mudharabah Muqayyadah biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pentingnya arti laba bagi suatu perusahaan, maka diperlukan manajemen dalam mengelola semua aset atau harta yang dimiliki perusahaan dengan seefektif dan seefisien mungkin hingga dapat mencapai laba yang diharapkan. Laba bersih sebelum pajak (Earning After Tax) merupakan penghasilan bersih yang diperoleh bank pada satu kurun waktu tertentu yang dihitung dari total pendapatan/penghasilan dikurangi total biaya setelah diperhitungkannya pajak. 
b. Kinerja Keuangan Earning After Tax (Laba Bersih) Kinerja keuangan perusahaan dari sisi manajemen mengharapkan laba bersih setelah pajak (Earning After Tax) yang tinggi karena semakin tinggi laba perusahaan semakin flexible perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Bila EAT tinggi maka manajemen mempunyai dua pertimbangan apakah tidak membagikan dividen atau dengan membagikan dividen. Bila tdak membagikan dividen maka laba ditahan untuk periode berikutnya besar sehingga kas untuk periode berikutnya bertambah sedangkan bila perusahaan mengambil kebijakan untuk 



35  membagikan dividen dengan harapan agar mendapatkan investor baru untuk menambah modal perusahaan. 
C. Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tentang hubungan antara beberapa dua variabel atau lebih. Pada penelitian kuantitatif, hipotesis lazim dituliskan dalam sub bab tersendiri. Hipotesis merupakan dugaan sementara dari jawaban rumusan masalah dalam penelitian53. 
1. Pengaruh Aset Produktif Terhadap Earning After Tax Kegiatan penggunaan dana merupakan usaha bank dalam meningkatkan aset yang dimiliki, sehingga penggunaan dana diupayakan agar produktif. Aset produktif sering juga disebut asset yang menghasilkan karena penempatan dana bank adalah untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Semakin tinggi rasio kualitas aset produktif maka akan semakin tinggi pula laba yang diperoleh bank karena sumber pendapatan bank berasal dari aset produktif dan tersebut. Semakin bagus kualitas dari aset produktif berarti semakin banyak aset produktif yang masuk dalam kategori lancar sehingga hal tersebut mampu meningkatkan laba perusahaan. Dengan demikian, apabila aset produktif tinggi maka                                                            53 V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka  Baru, 2015), h.68 



36  akan berpengaruh positif pada earnings after tax atau laba bersih yang tinggi pula54. Hal tersebut sudah dibuktikan dari hasil penelitian bahwa aset produktif berpengaruh terhadap earning after tax.  Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: H1 : Diduga Aset produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap earning after tax pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari Periode 2014-2018. 
2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Earning After Tax Bank Syariah dapat menghimpun dana dari masyarakat (dana pihak ketiga) dalam bentuk partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko, dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional yakni sesuai dengan nisbah bagi hasil. Untuk mengelola dana yang dihimpun maka diperlukan manajemen dana yang salah satunya bertujuan untuk memperoleh profit yang optimal. Penghimpunan DPK (Giro, Tabungan, dan Deposito) yang semakin mengalami peningkatan, mengindikasikan semakin besarnya perhatian dan kesadaran masyarakat dari berbagai golongan akan keberadaan lembaga keuangan (bank) yang sangat menguntungkan bagi mereka atas bagi hasil yang mereka peroleh begitu juga dengan laba yang diperoleh bank. Dengan demikian, apabila dana pihak ketiga tinggi maka akan berpengaruh positif pada earnings after tax atau laba bersih yang diperoleh oleh suatu bank. Hal tersebut sudah dibuktikan dari hasil penelitian bahwa                                                            54 LutfiahPutri,.Dina. Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam, Vol 2 No.8, Agustus 2015. 



37  dana pihak ketiga berpengaruh terhadap earning after tax. Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: H2 : Diduga Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap earning after tax pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari Periode 2014-2018 
D. Kerangka Pikir Langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mengetahui dan menentukan terlebih dahulu metode yang digunakan dalam penelitian. Menurut Nazi desain penelitian adalah “semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”55. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan 56bahwa desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian dilakukan pada waktu tertentu. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Margono mengemukakan bahwa “penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.                                                                55Teguh Pudjo Muljon. Analisis Laporan Keuangan utuk Perbankan. (Jakarta: Djambatan, 1995), h.4 56 Muhammad Syafi I Antonio.Bank Syariah danTeori ke Praktik, h.178 
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