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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit 

dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

Kegiatan penghimpun dana berasal dari bank itu sendiri, dari deposan atau 

nasabah, pinjaman dari bank lain maupun Bank Indonesia. Sedangkan kegiatan 

penyaluran dana dalam berbagai bentuk misalnya penyaluran kredit.Bank harus 

tetap menjaga kepercayaan masyarakat agar masyarakat tidak ragu dalam 

menyimpan dananya di bank. Semakin banyak masyarakat yang menyimpan 

dananya maka akan meningkatkan penyaluran kredit oleh bank kepada 

masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat sumber utama pendapatan bank 

berasal dari kegiatan penyaluran kredit.
1
 

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persertujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

                                                             
1
Irham Fahmi, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi, ALFABETA, Bandung, 

2014, hal. 2 



mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil.
2
 

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank 

berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank 

berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang 

diharapkan.Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang 

diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil 

berupa imibalan atau bagi hasil. 

Keuntungan bank terbesar diperoleh dari hasil pemberian kredit .Hasil  

kredittersebut terutama dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank syariah 

sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 

Keuntungan ini penting untuk keelangsungan hidup bank.Karena keuntungan 

kredit merupakan sumber utama sektor perbankan.
3
 

Bank Syariah MandiriKC 16 ilir adalah salah satu lembaga Bank Di 

Palembang yang memberikan kontribusi aktif bagi keberhasilan pelaksanaan 

pembangunan khususnya dibidang penyediaan modal bagi masyarakat. Seperti 

yang telah diuraikan diatas bahwa usaha bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat. Jadi bank benar-benar 

mampu menjaga kepercayaan masyarakat dalam kegiatan operasional maupun 

pelayanan jasanya dalam rangka menuju perbankan yang sehat dan efisien.Bank 

Syariah Mandiri perlu menyesuaikan diri dengan menciptakan profesionalitas 

serta persaingan yang sehat tanpa meninggalkan rasa tanggungjawab dalam 

                                                             
2Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 85 
3Kasmir, Ibid, hal. 88 



mengutamakan kepentingan masyarakat.Pihak penyedia dan pihak pengguna 

mempunyai hubungan yang sangat erat karena keduanya sama-sama saling 

membutuhkan .Selain itu Bank Dari tahun ke Tahun harus menunjukkan 

peningkatan baik dari segi faktor Permodalan, Dana pihak ketigadan pembiayaan 

atau kredit. 

Jumlah penyaluran kredit secara internal salah satunya dipengaruhi oleh 

dana pihak ketiga (DPK). Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari 

masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan 

operasional bank. Dana pihak ketiga ini dihimpun oleh bank melalui produk yang 

ditawarkan pada masyarakat luas, yang menaruh kepercayaan terhadap bank yang 

bersangkutan untuk menyimpan uangnya kemudian dapat menarik dananya 

sewaktu waktu pada saat jatuh tempo. 

Tujuan lain dari pemberian kredit oleh bank adalah untuk memperoleh 

laba, diperoleh dari pendapatan bagi hasil dimana ini akan menjadi salah satu 

sumber pemasukan terbesar bagi bank sehingga memungkinkan pengembangan 

usahanya apabila kredit berjalan lancar. Kredit dipakai sebagai alat yang sangat 

baik untuk memasarkan produk dan jasa yang lain, karena dana teersebut 

merupakan pemasukan terbesar untuk bank agar dapat melanjutkan usahanya 

dalam mengelola dana masyarakat luas, serta untuk menambah pemasukan laba 

dari pembagian hasil dari pengembalian kredit.
4
 

Kemampuan bank dalam pemberian kredit kepada masyarakat tentunya 

harus diimbangi dengan banyaknya simpanan yang diperoleh bank.Bank tidak 

                                                             
4
Mudrajad Kuncoro, Suhardjono, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, BEPE 

Yogyakarta,Yogyakarta, 2002, hal.71 



dapat berjalan tanpa adanya penerimaan dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan.Namun, bank juga tidak dapat memaksimalkan labanya hanya dengan 

menerima simpanan dari masyarakat. Apabila jumlah kredit yang diberikan 

kepada masyarakat lebih besar, bank akan mengalami masalah. Hal ini terjadi 

apabila terdapat nasabah yang akan mengambil simpanannya sewaktu-waktu, 

maka bank tersebut tidak akan mampu memenuhinya. Sebaliknya, apabila jumlah 

simpanan pada bank jauh lebih besar daripada jumlah kredit yang disalurkan 

kepada masyarakat maka bank tidak mampu mengoptimalkan laba yang 

diterimanya.Oleh karena itu diperlukan keseimbangan dari fungsi 

intermediasi.Dimana indikator yang digunakan untuk mengukur berjalan atau 

tidaknya suatu fungsi intermediasi adalah Loan to Deposit Ratio (LDR). 

Loan to Deposit Ratio (LDR)merupakan salah satu tolak ukur penilaian 

kinerja bank, dimana Loan to Deposit Ratio adalah rasio antara besarnya seluruh 

volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari 

berbagai sumber.
5
Nilai Loan to deposit Ratio (LDR) diharapkanberpengaruh 

terhadap Laba.Karena Loan to Deposit Ratio (LDR) berkaitan dengan 

Pembiayaan dandana pihak ketiga yang hal itu merupakan perjanjian atau ikatan 

bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut 

diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara 

kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah 

merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan di dalam aturan 

syariah berkaitan dengan pembagian hasil harus ditentukan. 

                                                             
5
Munawir, Analisis Laporan Keuangan,Grifindo, Jakarta, 2007, hal. 39 



Disinilah penulis tertarik untuk membahas masalahkredit dan dana pihak 

ketiga. Mengingat pentingnya produk-produk tersebut guna meningkatkan laba 

pada bank agar terhindar dari masalah-masalah likuiditas dengan menggunakan 

indikator umum, baik dalam menilai kinerja maupun laba yang diperoleh bank, 

maka penulis tertarik untuk menulis tugas akhir yang membahas tentang  

“Pengaruh Loan To Deposit Ratio  Terhadap Laba pada PT. Bank Syariah 

Mandiri KC 16 Ilir Palembang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan 

yang akan dibahas adalah Apakah Loan To Deposit Ratio Berpengaruh Terhadap 

Laba pada PT. Bank Syariah Mandiri KC 16 Ilir Palembang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka dapat diketahui tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Loan To Deposit Ratio 

terhadap laba pada PT. Bank Syariah Mandiri KC 16 Ilir Palembang. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Akademisi 

a. Mahasiswa 

Dapat dijadikan bahan bacaan serta memberi informasi bagi 

teman-teman mahasiswa D3 Perbankan Syariah pada Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. 



b. Universitas 

Dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang tertarik 

melakukan penelitian dalam objek pembiayaan pada lembaga 

keuangan syariah lainnya. 

c. Peneliti 

Peneliti ini dapat menambah informasi tentang pengaruh produk 

pembiayaan/kredit, dana pihak ketiga atau yang bersangkutan 

dengan Loan To Deposit ratio terhadap laba, sehingga peneliti 

mendapatkan bagaimana penerapannya langsung ke masyarakat, 

serta untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat sebagai Ahli 

Madya Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. 

2. Praktisi 

a. Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi 

kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

Pembiayaan dan kesanggupan suatu Bank untuk meningkatkan 

minat dan kepercayaan nasabah/masyarakat untuk  menitipkan 

atau bertransaksi keuangan lainnya di bank tersebut. 

b. Perusahaan 

Diharapakan Hasil Penelitian ini menjadi salah satu bahan 

pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

A. Loan To Deposit Ratio 

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara besarnya seluruh volume 

kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai 

sumber.pengertian lainnya LDR adalah rasio keuangan perusahaan perbankan 

yang berhubungan dengan aspek likuiditas. LDR adalah suatu pengukuran 

tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain 

yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (loan requests) 

nasabahnya.
6
 

 Loan to Deposit Ratio (LDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank 

dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rasio antara 

seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. 

Semakin tinggi rasio tersebut, maka makin rendah likuiditas bank tersebut.
7
 

 

1. Fungsi LDR 

 LDRberfungsi sebagai indikator intermediasi perbankan. Begitu 

pentingnya arti LDR bagi perbankan maka angka LDR telah dijadikan persyaratan 

antara lain : 

                                                             
6
Munawir, Analisis Laporan Keuangan, Jakarta: Grifindo, 2007, hal. 39 

7 Sindi Paramita, Sari.Modul Seminar Manajemen keuangan, hal. 3 



a. Sebagai salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank. 

b. Sebagai salah satu indikator kriteria penilaian Bank Jangkar (LDR 

minimum 50%), 

c. Sebagai faktor penentu besar-kecilnya GWM (Giro Wajib Minimum) 

sebuah bank. 

d. Sebagai salah satu persyaratan pemberian keringanan pajak bagi bank 

yang akan merger.
8
 

 Begitu pentingnya arti angka LDR, maka pemberlakuannya pada seluruh 

bank sedapat mungkin diseragamkan. Maksudnya, jangan sampai ada 

pengecualian perhitungan LDR di antara perbankan. 

2. Indikator LDR 

a. Pembiayaan  

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa transaksi dalam bentuk produk yang 

disediakan bank seperti mudharabah, musyarakah, sewa-menyewa dalam 

bentuk ijarah, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabaha, salam 

dan istishna, dan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang 

qardh.
9
 

 Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, 

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

                                                             
8Ibid, hal.47 
9 Sholihin dan Ahmad Ifham, Buku Pintar Ekonomi Syaria, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 

2010, hal. 590. 



dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil.
10

 

 Menurut Muhammad
11

 pembiayaan atau financing, yaitu 

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang 

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 

 Menurut M. Syaf’I Antoni
12

 menjelaskan bahwa pembiayaan 

merupakan salah satupokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk 

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. 

 Dari pengertian mengenai pembiayaan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan bank syariah 

bertindak sebagai penyedia dana.setiap nasabah penerima fasilitas 

(debitur) yang telah mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun 

jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan 

pembiayaan tersebut kepada bank syariah beserta imbalan atau bagi hasil. 

 

 

 

                                                             
10 Kasmir, Op.cit. hal. 85 
11

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 

Yogyakarta, 2005, hal. 17 
12

Antonio dan M. Syafi’I, Bank Syariah dan Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal. 160 



 Kredit 

1) Pengertian kredit 

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan 

perkataan yang asing bagi masyarakat kita.Perkataan kredit tidak saja 

dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa 

pun kata tersebut sudah sangat popular.Kredit berasal dari bahasa 

yunani “credere” yang artinya kepercayaan. Seseorang atau badan 

memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) 

dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah 

dijanjikan itu dapat berupa barang, uang, jasa. 

Dengan demikian kredit itu dapat pula berarti bahwa pihak kesatu 

memberikan prestasi baik berupa barang, uang, atau jasa kepada pihak 

lain, sedangkan kontra prestasi akan diterima kemudian. Kredit adalah 

hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan 

pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, 

karena sedangkan penyerahan barang-barang sekarang. 

Sedangkan menurut Undang-undang No. 10/1998 tentang 

perbankan pada Bab I pasal 1 menjelaskan bahwa kredit adalah 

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antarabank 



dengan pihak lain yang mewajiibkan pihak peminjam melunasi 

utangnya setelah jangka tertentu dengan pemberian bunga.
13

 

2) Unsur-unsur Kredit 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu 

fasilitas kredit adalah sebagai berikut: 

 Kepercayaan 

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan 

(berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali 

di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh 

bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan 

tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren.Penelitian dan 

penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap 

nasabah pemohon kredit. 

 Kesepakatan 

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima 

kredit.Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana 

masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya 

masing-masing. 

 Jangka Waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, 

jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah 
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Amrillah Azrin, 2000. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jl.Dr.M. Isa No.824, Palembang, 

hal. 89-90 



disepakati.Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, 

jangka menengah dan jangka panjang. 

 Risiko  

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan 

suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin 

panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula 

sebaliknya.Risiko ini menjadi tanggungjawab bank, baik risiko yang 

disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang 

sengaja.Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha 

nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. 

 Balas Jasa 

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa 

tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam 

bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan 

keuntungan bank.Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip 

syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.
14

 

3) Tujuan Kredit 

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai 

berikut : 

 Mencari keuntungan 

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit 

tersebut.Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima 
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oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang 

dibebankan kepada nasabah. 

 Membantu usaha nasabah 

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal 

kerja. 

 Membantu pemerintah 

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak 

perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit 

berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sector.
15

 

4) Manajemen Perkreditan 

 Manajemen kredit adalah ilmu yang mempelajari tentang 

bagaimana suatu lembaga atau institusi dengan mempergunakan 

sumberdaya yang dimilikinya untuk merencanakan, mengorganisasi, 

mengendalikan, dan memimpin sehubungan dengan ruang lingkup dan 

berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kredit beserta aturannya. 

5) Persyaratan Umum untuk Mengajukan Kredit 

  Untuk mengajukan pinjaman kredit ke suatu lembaga perbankan 

ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur 

sebagai syarat administrasi yaitu : 

 Foto copy KTP (kartu identitas pemohon) 
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Foto copy KTP istri jika pemohon adalah suami, begitu pula 

sebaliknkya. 

 Foto copy KK (Kartu Keluarga) 

 SK 80 % dan 100% (untuk 80% khusus bagi PNS, namun jika 

pegawai swasta juga memilikinya agar turut menyertakan). 

 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 

 Sertifikat kepemilikan rumah dan tanah sebagai jaminan, atau BPKB 

kendaraan. 

 Buku tabungan baik di bank tersebut dan di bank lain. 

 Surat keterangan tempat bekerja (bagi pegawai kontrak) 

 Slip gaji 3 atau 4 bulan terakhir. 

 Mengisi Formulir Pengajuan kredit sesuai permintaan. Contohnya 

mengisi formulir pengajuan kredit KPR (Kredit Perumahan Rakyat) 

jika ingin mengambil pinjaman untuk memiliki rumah. 

 Surat keterangan sanggup membayar cicilan kredit dengan baik jika 

masa pension kerja semakin dekat. Contohnya masa kerja 10 tahun 7 

bulan lagi dan calon debitur ingin mengambil kredit 10 tahun maka 

keterangan atau jaminan dari pimpinan tempat bekerja sangat 

diperlukan.
16
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6) Penilaian Kredit 

 Dalam memutuskan pemberian kredit atau melakukan pencairan 

danamelalui kredit maka ada beberapa hal yang harus dipikirkan baik 

oleh kreditur atau juga debitur secara umum dan itu sudah menjadi 

penilaian umum, yaitu yang biasa dikenal dengan lima C (5C). prinsip 

5C yaitu: 

 Karakteristik(Character) 

Ini menyangkut dengan sisi psikologis calon penerima kredit itu 

sendiri, yaitu karakteristik atau sifat yang dimilikinya, seeperti latar 

belakang keluarganya, hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-

kebiasaannya dan lainnya. Secara umum tujuan memahami 

karakteristik ini adalah juga menyangkut dengan persoalan seperti 

kejujuran seorang nasabah dalam urusannya untuk berusaha 

memenuhi kewajibannya. 

 Kemampuan (Capacity) 

Kemampuan seorang pebisnis mengelola usahanya, terutama pada 

masa-masa sulit sehingga nanti akan terlihat “ability to pay” atau 

kemampuan membayar. Kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang 

adalah berbeda-beda. Setiap orang memiliki bakatnya masing-

masing atau keahliannya yang berbeda dengan orang lain dan itu 

pada dasarnya telah menjadi keunggulannya yang lebih 

dibandingkan dengan orang lain. 

 



 Modal (Capital) 

Ini menyangkut dengan kemampuan modal yang dimiliki oleh 

seorang pada saat ia melaksanakan bisnisnya tersebut. Capital ini 

secara umum dapat dilihat pada balancesheet, income statement, 

capital structure, return on equity, return on investment dan lain 

sebagainya. Maka akan lebih baik jika  ia melakukan peminjaman 

kepada pihak perbankan atau leasing maka angka pengajuan 

kreditnya tersebut adalah melebihi dari kepemilikan modal yang 

dimilikinya. Karena jika ia melakukan peminjaman dana adalah 

melebihi dari kepemilikan modal yang dipunyainya mala jelas ini 

akan menimbulkan risiko di kemudian hari (future risk)  apa lagi jika 

terjadinya persoalan kemacetan dalam chas flow atau aliran kas yang 

dimilikinya. 

 Jaminan (Collateral) 

Collateral atau jaminan adalah barang atau sesuatu yang dapat 

dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan peminjaman 

dana dalam bentuk kredit ke sebuah perbankan atau leasing. Untuk 

jenis barang ini dapat berupa mulai dari land (tanah), building 

(bangunan), otomotif (mobil, motor)  atau juga pesawat, helicopter 

juga bisa dijadikan jaminan, dan juga barang lainnya yang kira-kira 

dapat disetujui oleh pihak analis kredit. 

 

 



 Kondisi Perekonomian (Condition of Economy) 

Kondisi perekonomian yang tengah berlangsung di suatu Negara 

seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, angka 

inflasi, jumlah pengangguran, penerapan kebijakan moneter 

sekarang dan yang akan datang, dan iklim dunia usaha yaitu regulasi 

pemerintah, serta situasi ekonomi internasional yang tengah 

berkembang adalah bagian penting untuk dianalisa dan dijadikan 

bahan pertimbangan.
17

 

7) Risiko Kredit dan Jangka Waktunya 

  Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu 

perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan 

kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo 

maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan 

kesepakatan yang berlaku. 

  Keputusan menyalurkan kredit ke berbagai sector bisnis tidak 

selalu terjadi sesuai seperti yang diharapkan, karena ada berbagai 

bentuk risiko yang akan dialami di sana baik risiko yang bersifat jangka 

pendek maupun jangka panjang. Adapun pengertian kedua bentuk 

risiko tersebut adalah: 

 Risiko yang bersifat jangka pendek (short tern risk)  adalah risiko 

yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan 
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memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka 

pendek terutama kewajiban likuiditas. 

 Risiko yang bersifat jangka panjang (long tern risk) adalah 

ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan kewajibannya 

yang bersifat jangka panjang.
18

 

c. Dana Pihak Ketiga 

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana dari masyarakat luas 

merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank, terdiri dari 3 jenis 

yaitu : 

1) Simpanan Giro  

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 tanggal 10 

November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah 

simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau 

dengan cara pemindahbukuan.
19

Dalam pelaksanaan tata usaha perintah 

pembayaran melalui suatu rekening yang disebut sebagai rekening Koran. 

Biasanya giro dibedakan atas dua kategori pemilik yaitu, rekening 

perorangan dan rekening atas nama badan. Motivasi simpanan uang dalam 

bentuk giro adalah untuk memenuhi keperluan usaha sehari-hari, sehingga 

pengendapan dana pada umumnya tidak lama dan sulit diperkirakan. 
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2) Simpanan Tabungan 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan 

dengan itu.
20

Setoran tabungan dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dalam 

melakukan penarikan dana, nasabah tidak perlu memperhatikan jatuh 

tempo pencairan seperti pada deposito.  

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan 

perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung.Sebagai 

contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau 

setiap hari atau mungkin setiap saat.Yang jelas haruslah sesuai dengan 

perjanjian sebelumnya.Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan 

juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya yaitu bank dan 

penabung.
21

 

3) Simpanan Deposito 

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan 

bank, dengan jangka tempo yang telah disepakati.
22

 

Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang 

dikeluarkan oleh bank.Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di 

mana simpanan deposito mengandung unsure jangka waktu (jatuh tempo) 

lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. 
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Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka 

waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka 

waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.
23

 

 

B. Laba 

1. Definisi Laba 

Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. Laba dalam 

ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor 

sebagai hasil penanaman modal, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan 

dengan penanaman modal tersebut termasuk di dalamnya, biaya 

kesempatan.Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih 

antara harga penjualan dengan biaya produksi.Perbedaan diantara keduanya 

adalah dalam hal pendefenisian biaya. 

Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena 

angka laba diharapkan cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan 

secara keseluruhan.Akan tetapi, teori akuntansi sampai saat ini belum mencapai 

kamantapan dalam pemaknaan dan pengukuran laba. 

Oleh karena itu, berbeda dengan elemen statemen keuangan lainnya, 

pembahasan laba meliputi tiga tantaran, yaitu: 

a. Sintatik (Syntactic) 

Berhubungan dengan logika internal dari dunia abstrak, logika internal 

yang konsisten dikemukakan dalam bentuk pernyataan terstruktur yang 
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dapat berupa: pernyataan abstrak dengan tata bahasa baku dan pernyataan 

logika matematik. Pernyataan dalam bentuk bahasa yang terstruktur, 

misalnya “apabila permintaan suatu barang naik, maka harga barang itu 

akan cenderung ikut naik”. 

b. Semantik (Semantics) 

Semantik digambarkan dalam garis yang dihubungkan dengan kotak-kotak 

persegi, hubungan ini memusatkan perhatiannya pada peristiwa, obyek 

atau gejala yang sesungguhnya terjadi dengan semua karakteristiknya. 

c. Pragmatik (Pragmatics or Behavioral) 

Hubungan pragmatik, berkaitan dengan perilaku individu atau kelompok 

kepentingan sebagai akibat dari adanya situasi tertentu, atau tersedianya 

informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan investasi. 

Apabila suatu hipotesis pada tingkat sintaktik dilakukan pengujian 

validitasnya dengan fakta empirik, hasilnya bisa sama atau berbeda, 

bahkan bisa ditolak. 

Dari sudut pandang perekayasa akuntansi, konsep laba dikembangkan 

untuk memenuhi tujuan menyediakan informasi tentang kinerja perusahaan secara 

luas.Sementara itu, pemakai informasi mempunyai tujuan yang berbeda-beda. 

Teori akuntansi laba menghadapi dua pendekatan: satu laba untuk berbagai tujuan 

atau beda laba. Teori akuntansi diarahkan untuk memformulasi laba dengan 

pendekatan pertama. 

Konsep dalam tataran semantik pemaknaan laba sebagai pengukur kinerja, 

pengkonfirmasi harapan investor, dan estimator laba ekonomik.Meskipun 



akuntansi tidak harus menyediakan informasi laba yang dapat digunakan pemakai 

untuk mengukur laba ekonomik yang gilirannya untuk menentukan nilai 

ekonomik perusahaan. 

Dalam teori ekonomi juga dikenal adanya istilah laba, akan tetapi 

pengertian laba dalam teori ekonomi berbeda dengan pengertian laba menurut 

akuntansi. Dalam teori ekonomi, para ekonom mengartikan laba sebagai suatu 

kenaikan dalam kekayaan perusahaan, sedangkan dalam akuntansi, laba adalah 

perbedaan pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi pada waktu 

dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu.
24

 

Makna laba secara umum adalah kenaikan kemakmuran dalam suatu 

periode yang dapat dinikmati didistribusi atau ditarik asalkan kemakmuran awal 

masih tetap dipertahankan.Pengertian semacam ini didasarkan pada konsep 

pemertahanan kapital.Konsep ini membedakan antara laba dan kapital.Kapital 

bermakna sebagai persediaanpotensi jasa atau kemakmuran sedangkan laba 

bermakna sebagai alirankemakmuran.Dengan konsep pemertahanan kapital dapat 

dibedakan antara kembalian atas investasi dan pengembalian investasi serta antara 

transaksi operasi dan transaksi pemilik.Lebih lanjut, laba dapat dipandang sebagai 

perubahan asset bersih sehingga berbagai dasar penilaian kapital dapat 

diterapkan.
25

 

Laba adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi 

sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari 
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semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu 

periode, kecuali yang timbul dari pendapatan atau investasi pemilik.
26

 

Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi 

perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaian yang lain, seperti laba per lembar 

saham. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan 

biaya. Dengan mengelompokan unsur-unsur pendapatan dan biaya, akan dapat 

diperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda antara lain laba kotor, laba 

operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih.
27

 

Pengukuran laba bukan saja penting untuk menentukan prestasi 

perusahaan tetapi penting juga penting sebagai informasi bagi pembagian laba dan 

penentuan kebijakan investasi.Oleh karna itu, laba menjadi informasi yang dilihat 

oleh banyak seperti profesi akuntasi, pengusaha, analis keuangan, pemegang 

saham, ekonom, fiskus, dan sebagainya.
28

Hal ini menyebabkan adanya berbagai 

definisi untuk laba. 

Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha 

untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu. Dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laba sejauh mana suatu perusahaan 

memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan sebagai selisih dari keseluruhan 

usaha yang didalam usaha itu terdapat biaya yang dikeluarkan untuk proses 

penjualan selama periode tertentu.
29
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Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan 

dalam menjalankan aktivitasnya. Laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan 

untuk berbagai kepentingan, laba akan digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan perusahaan tersebut atas jasa yang diperorelahnya.
30

 

Laba atau keuntungan merupakan hasil bersama dari penanaman modal 

dalam usaha bisnis, sedangkan kerugian bukan merupakan hasil dari usaha 

apapun.Keuntungan adalah konsekuensi dari kesuksesan usaha bisnis.Dalam hal 

ini kerugian tidak dapat dianggap berasal dari suatu usaha bisnis. Dengan kata lain 

kerugian merupakan kenyataan yang tidak mungkin memberikan tambahan dalam 

modal meskipun dalam usaha bisnis.
31

 

Laba atau keuntungan dapat juga ditetapkan berdasarkan modal, atau 

usaha bisnis atau berdasarkan pertanggungjawaban keuangan, sebagaimana yang 

telah dirinci di atas, terlepas dari apakah usaha bisnis tersebut dijalankan oleh 

kedua pihak tersebut ataukah oleh satu pihak saja, keuntungan akan dibagikan di 

antara mereka sesuai ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di atas, karena 

dalam kemitraan usaha hak atas keuntungan  yang berdasarakan usaha bisnis itu 

sudah cukup, dengan demikian hal ini dapat ditetapkan tanpa harus memastikan 

apakah usaha tersebut betul-betul dilakukan.
32
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2. Fungsi Laba 

 Laba yang tinggi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan output 

yang lebih dari industry/perusahaan. Sebaiknya, laba yang rendah atau rugi adalah 

pertanda bahwa konsumen menginginkan kurang dari produk/komoditi yang 

ditangani dan metode produksinya tidak efisien. 

 Ditinjau dari konsep koperasi, fungsi laba bagi koperasi tergantung pada 

besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya.Semakin 

tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima 

oleh anggota. 

3.Jenis-jenis Laba 

 Laba adalah salah satu hal yang paling penting dalam sebuah perusahaan, 

Laba terdiri atas beberapa jenis, yaitu: 

a. Laba Kotor, laba kotor adalah selisih dari hasil penjualan dengan harga 

pokok penjualan. 

b. Laba Operasional, laba operasional merupakan hasil dari aktivitas-

aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan-

perubahan besar dalam perekonomiannya, dapat diharapkan akan dicapai 

setiap tahun. Oleh karenanya, angka ini menyatakan kemampuan 

perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai jasa pada 

pemilik modal. 

c. Laba sebelum dikurangi pajak atau EBIT (Earning Before Tax), laba 

sebelum dikurangi pajak merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya 

diluar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu terutama dalam hal pajak, 



angka ini adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba yang 

pada akhirnya dicapai perusahaan. 

d. Laba setelah pajak atau Laba Bersih, laba bersih adalah laba setelah 

dikurangi berbagai pajak. Laba dipindahkan kedalam perkiraan laba 

ditahan. Dari perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu 

untuk dibagikan sebagai Deviden kepada para pemegang saham. 

4.Tujuan Laba 

 Menurut Anis dan Imam, mengutarakan bahwa tujuan pelaporan laba 

adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai indikator efesiensi pengunaan dana yang tertahan dalam 

perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembaliannya. 

b. Sebagai dasar pengukuran prestasi manajemen. 

c. Sebagai dasar penentuan besarnya perencanaan pajak. 

d. Sebagai alat pengendalian sumber daya ekonomi suatu Negara. 

e. Sebagai kompensasi dan pembagian bonus. 

f. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. 

g. Sebagai dasar bentuk kenaikan kemakmuran. 

h. Sebagai dasar pembagian deviden.
33
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C. Penelitian Sebelumnya 

Table 3.1 

No. Penelitian tahun 

dan objek 

Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Harjum Muharram 

(2011) : “Pengaruh 

Loan to Deposit 

Ratio (LDR), 

Capital Aduquancy 

Ratio (CAR), Non 

Perfoming 

Financing (NPF), 

dan Return On asset 

(ROA) Terhadap 

Laba Bersih pada 

Bank Muamalat 

Indonesia” 

LDR berpengaruh 

positif terhadap 

Laba Bersih, 

CAR tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap Laba 

Bersih, ROA 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap Laba 

Bersih, dan NPF 

berpengaruh 

terhadap Laba 

Bersih. Secara 

simulan semua 

variabel 

dependen 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap Laba 

Bersih bank 

muamalat di 

Indonesia. 

Menggunakan 

pengambilan data 

dengan kriteria 

tertentu dan diambil 

langsung di lokasi 

penelitian, dan 

menggunakan 

rumus regresi linier 

sederhana. 

Penelitian 

sampel 

penelitian ini 

menggunakan 

laporan 

keuangan 

tahunan 

2. Suwhandani (2013) 

: “Pengaruh Loan to 

Deposit 

RatioTerhadap Laba 

bersih pada Bank 

Sumsel Babel 

Syariah Cabang 

Palembang” 

Berdasarkan hasil 

pengujian yang 

dilakukian 

terbukti bahwa 

LDR memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap laba 

bersih pada Bank 

Sumsel Babel 

Penelitian ini 

menggunakan 

teknik 

pengumpulan data 

dengan cara 

dokumentasi, data 

melalui referensi 

buku dan langsung 

dari lembaga yang 

bersangkutan, serta 

Penelitian 

sampel 

penelitian ini 

menggunakan 

laporan 

keuangan 

tahunan 



Syariah Cabang 

Palembang” 

menggunakanteknik 

analisis regresi 

linier sederhana 

3.  Septa Marita (2014) 

; “Pengaruh Dana 

Pihak Ketiga (DPK) 

Terhadap Laba pada 

Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah 

(BPRS) di Indonesia 

Tahun 2011 

Kesimpulan dari 

penelitian ini 

adalah diketahui 

bahwa antara 

Dana Pihak 

Ketiga dengan 

Laba memiliki 

hubungan positif. 

 

Menggunakan 

pengambilan data 

dengan kriteria 

tertentu dan diambil 

langsung di lokasi 

penelitian, dan 

menggunakan 

rumus regresi linier 

sederhana. 

 

Penelitian 

sampel 

penelitian ini 

menggunakan 

laporan 

keuangan 

tahunan 

 

4. Yosvandra 

Zanrialdy (2015) : 

“Pengaruh Bagi 

Hasil Pembiayaan 

Modal Kerja 

Terhadap Laba Pada 

PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) 

Tbk, Kantor Cabang 

Syariah Palembang” 

 

Pembahasan 

dalam penelitian 

ini dilihat Dar 

hasil persamaan 

regresi diperoleh 

nilai koefisien 

bagi hasil sebesar 

7,641 

menunjukan 

bahwa Bagi Hasil 

berpengaruh 

positif terhadap 

Laba. 

Penelitian ini 

menggunakan 

teknik analisis 

regresi linier 

sederhana untuk 

mengolah data 

Pengumpulan 

data ini 

menggunakan 

laporan bagi 

hasil 

pembiayaan 

modal kerja 

sebagai sampel 

variabel 

indenpendennya. 

5.  Ahmad Suhendri 

(2016) : “Pengaruh 

Pembiayaan 

Terhadap Laba 

Koperasi UIN 

Raden Fatah 

Palembang” 

Berdasarkan hasil 

pengujian yang 

dilakukian 

terbukti bahwa 

pembiayaan 

memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap laba 

koperasi UIN 

raden Fatah 

Palembang 

Penelitian ini 

menggunakan 

teknik analisis 

regresi linier 

sederhana untuk 

mengolah data 

Pengumpulan 

sampel peneliti 

ini 

menggunakan 

laporan 

keuangan 

tahunan 

 



  

D. Hipotesis 

 Adapun pada penelitian kali ini meneliti tentang Pengaruh Loan To 

Deposit Ratio terhadap Laba pada PT. Bank Syariah Mandiri KC 16 Ilir 

Palembang. Penelitian kali ini untuk mengangkat apakah ada pengaruh Loan To 

Deposit Ratio terhadap Laba pada PT. Bank Syariah Mandiri KC 16 Ilir 

Palembang. 

Hipotesis: H0 Ditolak karena Loan to Deposit Ratio tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap laba 

     H1 Diterimakarena Loan to Deposit Ratio berpengaruh signifikan 

terhadap laba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah merupakan suatu obyek, atau sifat, atau atribut 

atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai bermacam-macam 

variasi antara satu dengan lainnya yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan ditarik kesimpulannya.
34

 

1. Variabel Indenpenden 

Variabel indenpenden adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

dependen. Dalam hal ini variabel indenpenden adalah Loan to Deposit 

Ratio, yang terdiri dari data total pembiayaan atau total kredit dan 

dana pihak ketiga di laporan keuangan pada PT. Bank Syariah 

Mandiri KC 16 ilir Palembang. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

indenpenden.Dalam hal ini variabel dependen adalah Laba dari 

laporan keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri KC 16 ilir 

Palembang. 

 

 

 

                                                             
34 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif R&D, Jakarta, Penerbit Alfabeta, 2010, hal. 60 



B. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar pembahasan lebih terarah dan berjalan dengan baik maka perlu 

adanya ruang lingkup penelitian, yaitu : 

1. Ruang Lingkup penelitian hanya dibatasi pada PT. Bank Syariah 

Mandiri KC 16 Ilir Palembang. 

2. Penelitian ini mengenai pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap laba 

pada PT. Bank Syariah Mandiri KC 16 Ilir Palembang. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri KC 16 Ilir Palembang, 

yang terletak di Jl. Masjid Lama No. 30 kota Palembang. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
35

 Populasi dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri KC 16 Ilir Palembang 

periode 2011-2016 

2. Sampel 

Sampel  adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode pengambilan 

                                                             
35

Sugiyono, Ibid, hal. 80 



Sampling Judgment merupakan teknik sampling yang satuan 

samplingnya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan 

untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik atau 

kriteria angka beda antara variabel dan angka fluktuasi yang 

dikehendaki dalam mengambil sampel. Penelitian ini mengambil data 

laporan posisi keuangan (neraca)  dan laporan laba PT. Bank Syariah 

Mandiri KC 16 Ilir Palembang periode 2014-2016dengan data bulanan 

sebanyak 36 sampel. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan penulis adalah penulis metode 

kuantitatif.Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur sehingga 

menggunakan statistik dalam pengujiannya.Pada penelitian ini data 

kuantitatif berupa angka-angka, yaitu berupa laporan nilai loan to 

deposit ratio dan laba pada PT. Bank Syariah Mandiri KC 16 ilir 

Palembang. 

2. Sumber Data 

Data sekunder adalah data yang didapat pada PT. Bank Syariah 

Mandiri KC 16 Ilir Palembang, berupa laporan neraca atau laporan 

keuangan beserta laporan laba dan dianalisis dengan cara kuantitatif 

kemudian menginterprestasi hasil analisa tersebut untuk memperoleh 

suatu kesimpulan yang pasti terhadap permasalahan yang 

sesungguhnya terjadi terhadap objek studi. 



F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara 

dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui 

referensi buku atau langsung dari lembaga-lembaga yang bersangkutan yaitu PT. 

Bank Syariah Mandiri KC 16 Ilir Palembang.Teknik studi dokumentasi yakni 

penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data-data yang 

tersedia.Dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan 

untuk menguji dan menafsirkan. Serta Melakukan review terhadap dokumen-

dokumen instansi yang relevan, serta mempelajari referensi yang terkait dengan 

penelitian yang dilakukan. 

G. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dilihat ditabel berikut: 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel  Definisi  Indikator  Skala 

Loan to 

Deposit 

Ratio (X) 

Menyatakan seberapa jauh kemampuan 

bank dalam membayar kembali penarikan 

dana yang dilakukan nasabah dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan 

sebagai sumber likuiditasnya Dengan 

rumus : 

= Total Pembiayaan x 100 % 

Total DPK 

Total 

Pembiayaan 

dan Total Dana 

Pihak Ketiga 

(Tabungan, 

giro, Deposito) 

Persen 



Laba (Y) Merupakan keuntungan yaitu selisih lebih 

pendapatan atas beban sehubungan dengan 

usaha untuk nmemperoleh pendapatan 

tersebut selama periode tertentu 

Laba setelah 

pajak 

Nominal 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis di dalam penelitian ini ada beberapa hal yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh loan to deposit ratio terhadap laba diantaranya yaitu 

menggunakan analisis : 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

yang digunakan untuk dianalisis lebih lanjut berdistribusi normal 

atau tidak. Untuk pengujian normalitas data, dalam penelitian ini 

hanya akan dideteksi melalui analisis grafik yang dihasilkan 

melalui perhitungan regresi dan SPSS.
36

 Jika distribusi data 

residual normal maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi antara data dalam variabel pengamatan. Apabila terjadi 

korelasi akan dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi 

                                                             
36 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit Undip, 

Semarang, 2005, hal. 101 



muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lainnya. Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan 

data bersifat time series. Uji Durbin Watson adalah cara untuk 

mendeteksi autokorelasi, dimana model regresi linear sederhana 

terbebas dari autokorelasi jika nilai Durbin Watson hitung terletak 

di daerah “Tidak Ada Autokorelasi Positif dan Negatif” atau 

mendekati angka 2. 

2. Uji Linieritas 

Uji Linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier secara signifikan atau tidak.Data 

yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linier antara variabel 

indenpenden (X) dengan variabel dependen (Y).dalam beberapa 

referensi dinyatakan bahwa Uji Linieritas merupakan syarat sebelum 

dilakukannya Uji Regresi Linier. 

Linieritas dapat dilakukan dengan dua cara : 

1. Dengan melihat nilai signifikansi pada output SPSS, jika nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah 

terdapat hubungan linier secara signifikan antara variabel indenpenden 

(X) dan variabel dependen (Y). dan sebaliknya. 

2. Dengan melihat nilai Fhitung dan Ftabel, jika niilai Fhitung lebih kecil 

dari Ftabel maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan linear secara 

signifikan antara variabel indenpenden (X) dan variabel dependen (Y). 

dan sebaliknya. 



3. Uji Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier adalah analisis untuk mengetahui 

hubungan antara variabel indenpenden dengan variabel dependen 

maka disebut analisis regresi linier sederhana. Analisis ini untuk 

meramalkan atau memprediksi suatu variabel dependen dengan 

adanya perubahan dari variabel indenpenden 

 

Keterangan : 

Y = Laba 

a  = konstanta 

X = Loan to Deposit Ratio 

b  = koefisien regresi yaitu besarnya perubahan yang terjadi pada Y 

jika satu unit perubahan pada variabel bebas (variabel X) 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

 Menunjukan nilai signifikan dari tiap-tiap koefisien regresi 

terhadap kenyataan yang ada. 

Langkah-langkah : 

H0 : Koefisien regresi tidak signifikan 

H1 : Koefisien regresi signifikan 

Menetukan hipotesis nihil dan alternative 

1. Menentukan level of significant (α = 0,05) 

2. Kriteria pengujian 

Y = a + bX 



H0diterima dan H1 ditolak jika nila t-hitung < t-tabel 

H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai t-hitung > t-tabel 

b. Uji R dan R
2
 

 pengukuran korelasi (R) berguna untuk mengukur kekuatan 

(strength) dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Kemungkinan hubungan antara dua variabel sebagai berikut: 

1. Kedua variabel tidak terdapat hubungan (nilai R=0) 

2. Hubungan kedua variabel cukup kuat (nilai R=0,5) 

3. Hubungan kedua variabel kuat (nilai R=0,75) 

4. Hubungan antara kedua variabel sangat kuat (nilai R=1) 

Sedangkan Uji R
2
 merupakan suatu model mempunyai kebaikan 

dan kelemahan jika diterapkan dalam masalah yang berbeda, untuk 

mengukur kebaikan suatu model (goodness of fit) digunakan koefisien 

determinasi (R
2
).Determinasi (R

2
) merupakan angka yang 

memberikan proposi atau persentase variasi total dalam. Variabel tak 

bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X).
37

Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu.Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel indenpenen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
38
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri KC 16 ilir 

PT Bank Syariah Mandiri memperluas jaringannya dengan membuka 

kantor-kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu diseluruh Indonesia. Salah 

satunya ialah dengan membuka Bank Syariah Mandiri KC 16 Ilir Palembang 

Provinsi Sumatera Selatan.PT Bank Syariah Mandiri KC 16 Ilir Palembang 

diresmikan pada Juli 2012.Pembukaan PT Bank Syariah Mandiri KC 16 Ilir 

Palembang ini diresmikan oleh Bapak Syamsudin yang merupakan Direktur 

teknologi IT. 

 Tujuan pendirian antara lain untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam 

memberikan pelayanan jasa keuangan syariah, mendukung pencapaian sasaran 

laba usaha Bank, meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan 

lingkungan usaha yang member keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan 

segenap nasabah dan pegawai. 

 Bank Mandiri Syariah Kc 16 ilir Palembang membukukan kredit dan 

pembiayaan mengalami pertumbuhan dari Rp. 285.219.000.000 pada tahun 2014 

menjadi Rp. 286.865.000.000 pada tahun 2015, namun mengalami penurunan 

pada tahun 2016 yang sebesar Rp. 277.456.000.000 . walaupun demikian, 

pertumbuhan kredit masih cukup tinggi karena permintaan pasar terhadap 

kebutuhan rumah cukup besar. Rumah sebagai kebutuhan pokok manusia setelah 

pangan dan sandang masih terus diburu oleh masyarakat untuk 



memenuhinya.Fasilitas kredit masih menjadi pilihan utama untuk kelompok 

masyarakat menengah bawah dan ini menguntungkan perbankan. Perseroan akan 

tetap mengendalikan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan. Bagaimanapun 

permintaan pasar yang ada harus tetap diakomodir dalam kendali kemampuan 

bank agar tidak berdampak pada kinerja perseroan secara umum. 

 Dana pihak ketiga tumbuh dari Rp. 1.210.692.000.000 pada tahun 2014 

menjadi Rp. 1.225.423.000.000 pada tahun 2015, dan terus meningkat menjadi 

Rp. 1.231.349.000.000  pada tahun 2016. 

 

B. Analisis Data 

1. Deskripsi Data Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan bantuan Software Microsoft Excel 2013  dan 

SPSS 16.0 for Windows dalam keperluan mengolah data dan memperoleh hasil 

dari variabel-variabel yang diteliti. 

a. Data LDR 

LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar 

kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan 

kredit yang diberikan. Dimana LDR berfungsi sebagai indikator 

intermediasi perbankan, dan salah satu indikator penilaian tingkat 

kesehatan bank.Pengukuran LDR akan ikut menanggung hasil keuntungan 

maupun rugi terhadap usaha yang dibiayai bank. 

 

 



Berikut ini indikator dari penilaian LDR : 

Tabel 4.1 

Pembiayaan (Rupiah) 

 

Bulan 2014 2015 2016 

Januari 22.364.000.000 19.255.000.000 24.220.000.000 

Februari 25.995.000.000 19.582.000.000 25.110.000.000 

Maret 25.387.000.000 21.220.000.000 20.322.000.000 

April 26.222.000.000 21.689.000.000 26.110.000.000 

Mei 26.809.000.000 23.521.000.000 27.211.000.000 

Juni 26.589.000.000 24.354.000.000 23.002.000.000 

Juli 23.996.000.000 25.658.000.000 20.192.000.000 

Agustus 24.432.000.000 26.254.000.000 21.020.000.000 

September 23.050.000.000 26.225.000.000 21.565.000.000 

Oktober 21.073.000.000 28.241.000.000 22.058.000.000 

November 20.801.000.000 27.221.000.000 22.369.000.000 

Desember 18.501.000.000 23.645.000.000 23.966.000.000 

Sumber : Laporan Bulanan Bank Syariah Mandiri KC 16 ilir Palembang 

 Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui secara umum nilai dari Pembiayaan 

mengalami kenaikan dan penurunan. Tercatat bahwa pada bulan Oktober 2015 

nilai pembiayaan mencapai Rp. 28.241.000.000 yang merupakan capaian tertinggi 

dari bulan Januari 2014 hingga bulan Desember 2016. Pada bulan Maret 2016 ke 

bulan April 2016, pembiayaan mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu 

dari Rp. 20.322.000.000 menjadi Rp. 26.110.000.000.pada bulan November 2015 

ke bulan Desember 2015, pembiayaan mengalami penurunan yang signifikan 

yaitu dari Rp. 27.221.000.000 menjadi Rp. 23.645.000.000.  lalu pembiayaan 

mengalami penurunan yang sangat signifikan lagi pada bulan Februari 2016 ke 

bulan Maret 2016, yaitu dari Rp. 25.110.000.000 menjadi Rp.20.322.000.000 dan 

capaian pembiayaan terendah pada bulan Desember  2014 yaitu Rp. 

18.501.000.000.  



 

Tabel 4.2 

Dana Pihak Ketiga (Rupiah) 

Bulan 2014 2015 2016 

Januari 99.362.000.000 102.125.000.000 103.021.000.000 

Februari 102.855.000.000 104.233.000.000 102.002.000.000 

Maret 100.523.000.000 103.845.000.000 103.256.000.000 

April 103.256.000.000 102.688.000.000 101.369.000.000 

Mei 104.961.000.000 100.112.000.000 101.982.000.000 

Juni 100.471.000.000 100.369.000.000 102.582.000.000 

Juli 102.058.000.000 101.025.000.000 104.369.000.000 

Agustus 100.853.000.000 103.258.000.000 103.025.000.000 

September 101.468.000.000 102.586.000.000 103.921.000.000 

Oktober 97.541.000.000 100.878.000.000 103.025.000.000 

November 95.468.000.000 101.982.000.000 102.951.000.000 

Desember 101.876.000.000 102.322.000.000 100.863.000.000 

Sumber : Laporan Bulanan Bank Syariah Mandiri KC 16 ilir Palembang 

 Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui secara umum nilai Dana Pihak Ketiga 

mengalami kenaikan dan penurunan. Tercatat bahwa pada bulan Mei 2014 nilai 

Dana Pihak Ketiga mencapai Rp. 104.961.000.000 yang merupakan capaian 

tertinggi antara Januari 2104 hingga Desember 2016.Namun pada bulan Juni 2014 

mengalami penurunan yaitu dari Rp. 104.961.000.000 menjadi 

100.471.000.000.dan capaian Dana Pihak Ketiga terendah pada bulan November 

2014 yaitu Rp. 95.468.000.000. Faktor yang paling besar mempengaruhi adalah 

dari produk Deposito  

 

 

 



Berikut ini data LDR dari hasil pengolahan data Pembiayaan dan data 

Dana Pihak Ketiga dengan rumus : 

 

LDR =  Total Pembiayaan x 100 % 

Total DPK 

  

Table 4.3 

Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Bulan 2014 2015 2016 

Januari 23% 19% 24% 

Februari 25% 19% 25% 

Maret 25% 20% 20% 

April 26% 21% 26% 

Mei 26% 23% 27% 

Juni 24% 24% 22% 

Juli 24% 25% 19% 

Agustus 24% 25% 20% 

September 23% 26% 21% 

Oktober 22% 28% 21% 

November 22% 27% 22% 

Desember 18% 23% 24% 
Sumber : Pengelolaan data Pembiayaan dan DPK dari Laporan Bulanan Bank Syariah Mandiri KC 16 ilir 

Palembang 

 Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui secara umum nilai LDR sering 

mengalami kenaikan di awal dan pertengahan bulan lalu mengalami 

penurunan di bulan akhir. Dimana semakin kecil nilai LDR, maka semakin 

tinggi kesehatan bank, dan sebaliknya semakin tinggi nilai LDR, maka 

semakin rendah kesehatan bank tersebut.Dilihat pada Desember 2014 nilai 

LDR mencapai 18%, yang merupakan nilai yang baik untuk ukuran 

kesehatan bank tersebut. Pada bulan Oktober 2015 nilai LDR mengalami 

kenaikan paling tinggi, di tahun 2016 nilai LDR terjadi ketidakstabilan 

dengan naik turunnya nilai dari bulan ke bulan. 

 



b. Data Laba 

 Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan 

dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode 

tertentu. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laba sejauh 

mana suatu perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan 

sebagai selisih dari keseluruhan usaha yang didalam usaha itu terdapat 

biaya yang dikeluarkan untuk proses perbankan selama periode tertentu. 

Tabel 4.4 

Laba (Rupiah) 

Bulan 2014 2015 2016 

Januari 3.214.000.000 7.265.000.000 5.211.000.000 

Februari 4.258.000.000 8.252.000.000 3.254.000.000 

Maret 3.211.000.000 3.554.000.000 3.214.000.000 

April 2.054.000.000 7.899.000.000 6.811.000.000 

Mei 2.197.000.000 8.233.000.000 4.511.000.000 

Juni 1.743.000.000 4.523.000.000 3.255.000.000 

Juli 4.013.000.000 3.658.000.000 3.584.000.000 

Agustus 5.701.000.000 4.892.000.000 2.355.000.000 

September 6.806.000.000 7.855.000.000 2.120.000.000 

Oktober 7.285.000.000 6.522.000.000 3.655.000.000 

November 7.520.000.000 6.233.000.000 4.122.000.000 

Desember 8.255.000.000 6.833.000.000 4.268.000.000 

Sumber : Laporan Bulanan Bank Syariah Mandiri KC 16 ilir Palembang 

 Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui secara umum nilai laba 

mengalami peningkatan dan penurunan. Tercatat bahwa pada bulan 

Desember 2014 nilai laba mencapai Rp. 8.255.000.000 yang  merupakan 

capaian tertinggi antara bulan Januari 2014 hingga bulan Desember 2016. 

Pada bulan Maret 2015 ke bulan April 2015, laba mengalami kenaikan 

yang sangat signifikan yaitu dari Rp. 3.554.000.000 menjadi Rp. 



7.899.000.000.pada bulan Februari 2015 ke bulan Maret 2015, laba 

mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu dari Rp. 8.252.000 

menjadi Rp.3.554.000.000. lalu mengalami kenaikan lagi sampai bulan 

Mei menjadi Rp. 8.233.000.000,  namun mengalami penurunan lagi di 

bulan Juni 2015 menjadi Rp. 4.523.000.000. dan capaian laba terendah 

pada bulan Juni 2014 yaitu Rp. 1.743.000.000. 

2. Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum analisis linier sederhana, maka harus diuji terlebih dahulu dengan 

uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi berdistribusi normal, 

serta tidak terdapat masalah normalitas dan autokorelasi. Uji asumsi klasik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk mengetahui apakah variabel dependen, 

indenpenden, atau keduanya berdistribusi normal atau tidak.Model regresi 

yang baik hendaknya berdistribusi normal ataupun mendekati 

normal.Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat 

diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah 

grafik.Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

 

 

 

 



Gambar 4.1 

Uji Normalitas 

 

Sumber :Output SPSS16.0, 2017 

 Berdasarkan gambar 4.1 terlihat bahwa titik-titik tersebar berhimpit 

di sekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal.Berdasarkan gambar 4.1 

maka dapat dinyatakan bahwa model regresi pada penelitian ini memenuhi 

asumsi normalitas. 

b. Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).Jika terjadi korelasi, 

maka ada masalah autokorelasi pada data.Model regresi yang baik Durbin 

Watson.Dengan kriteria keputusan jika nilai Durbin Watson pada tabel 

Model Summary
b
 dibawah 2 maka dapat dikatakan data tidak terdapat 

masalah autokorelasi. 

 



Tabel 4.5 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b 

Mode

l R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .364
a
 .132 .107 .305 1.372 

a. Predictors: (Constant), LDR 

b. Dependent Variable: LABA 

Sumber:Output SPSS 16.0, 2017 

 Berdasarkan gambar 4.5 diatas diperoleh angka Durbin Watson 

sebesar 1,372 dan berdasarkan kriteria keputusan dapat diambil 

kesimpulan bahwa tidak ada masalah autokorelasi. 

3.Uji Linieritas 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

berhubungan secara linier atau tidak. Uji Linieritas dilihat dari nilai sig. jika nilai 

sig. deviation from linearity> 0,05, maka model regresi adalah linear dan 

sebaliknya. Dan dilihat dari nilai Fhitung dan Ftabel, jika nilai Fhitung < Ftabel 

maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan linear secara signifikan. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Linieritas 

ANOVA Table 

   
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

LABA 

* LDR 

Between 

Groups 

(Combined) 1.532 10 .153 1.815 .110 

Linearity .482 1 .482 5.715 .025 

Deviation from Linearity 1.050 9 .117 1.382 .248 

Within Groups 2.110 25 .084 
  

Total 3.642 35 
   

Sumber :Output SPSS 16.0, 2017 



 Berdasarkan Tabel 4.6, berdasarkan nilai sig. dari output SPSS diatas 

diperoleh nilai sig.deviation from linearity sebesar 0,248 > 0,05, yang artinya 

terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel LDR dengan variabel 

Laba.  

 Lalu berdasarkan nilai F, diperoleh nilai Fhitung = 1,382, sedangkan Ftabel 

pada tabel Distribution Tabel nilai F0,05, dari output diatas diketahui df nya 9.25 . 

Lalu dilihat pada tabel Distribution Tabel nilai F0,05 ditemukan nilai Ftabel = 2,28. 

Karena 1,382 < 2,28 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear 

secara signifikan antara variabel LDR dengan variabel Laba.  

4. Uji Regresi Linier Sederhana 

 Penelitian ini menganalisis pengaruh Loan to deposit ratio terhadap Laba 

pada PT Bank Syariah Mandiri KC 16 Ilir Palembang, pada setiap bulan dari 

Januari 2014 hingga Desember 2016.Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan SPSS 16.0 for Windows, diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.7 

Analisis Regresi Linier  Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.901 1.408  3.482 .001 

LDR 1.022 .449 .364 2.278 .029 

a. Dependent Variable: LABA     

Sumber :Output SPSS 16.0, 2017 

 



 Persamaan regresi linear sederhana dalam penelitian ini menggunakan 

koefisien beta tidak standar (unstandardized coefficient). Hal ini disebabkan 

karena masing-masing variabel memiliki satuan dan berfungsi untuk menjelaskan 

besarnya koefisien regresi masing-masing variabel bebas dalam menerangkan 

variabel terikatnya, dengan rumus regresi : 

Laba = 4,901+ 1,022Loan to Deposit Ratio 

 

Interpretasi, sebagai berikut : 

a. Koefisien konstanta (a) sebesar 4,901 artinya tanpa adanya nilai LDR 

maka variabel Y sebesar 4,901. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya 

nilai LDR, maka PT. Bank Syariah Mandiri KC 16 ilir Palembang 

hanya  memeperoleh laba sebesar Rp. 134,4241 

b. Variabel Loan to deposit ratio (LDR) memiliki koefisien 1,022nilai 

koefisien regresi positif. Dengan hal tersebut menunjukan bahwa Loan 

to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap Laba. Hal ini 

menggambarkan bahwa jika setiap kenaikan Rp.1 variabel Loan to 

deposit ratio maka nilai Laba akan naik sebesarRp 1,022. 

4.Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat yaitu pengaruh bagi hasil pembiayaan modal kerja 

terhadap laba. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 

16.0 for Windows dapat dilihat padal tabel berikut : 



Tabel 4.8 

Uji t 

 

 

 

 

 

Sumber :Output SPSS 16.0, 2017 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui arah dan tingkat pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut ini dijelaskan hasil perhitungan 

uji t pada variabel : 

Pada variabel indenpenden Loan to Deposit Ratio (LDR) ditemukan bahwa nilai 

signifikasinya < α (0,05) yaitu 0,029. Dan berdasarkan hasil uji t pada tabel 

makadapat diketahui bahwa variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukan 

nilai thitung sebesar 2,278 dan ttabel sebesar 2,032.Dengan demikian thitung lebih 

besar dari ttabel (2,278> 2,032).Hal ini mengindikasi bahwa H1 diterima dan 

variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan terhadap Laba.Hasil 

analisis regresi menunjukan bahwa Loanto Deposit Ratio berhubungan positif 

dan signifikan terhadap Laba pada PT Bank Syariah Mandiri KC 16 Ilir 

Palembang.Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu (H1) diterima. 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model t Sig. 

1 (Constant) 3.482 .001 

LDR 2.278 .029 

a. Dependent Variable: LABA 



b. Uji R dan R
2
 

Tabel 4.9 

R dan R Square 

Model Summary
b 

 

Sumber :Output SPSS 16.0, 2017 

 Berdasarkan hasil pada tabel 4.9 diketahui bahwa koefisien determinasi 

(R
2
) adalah sebesar 0,132 atau 13,2%, artinya variabel independen (X) yaitu Loan 

to Deposit Ratio (LDR) mempunyai pengaruh terhadap dependen (Y) yaitu Laba 

sebesar 13,2%. Sisanya sebesar 86,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

model regresi ini yang tidak diteliti oleh penelitian ini. 

C. Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini mengenai Pengaruh Loan to Deposit 

Ratio terhadap Laba pada PT Bank Syariah Mandiri KC 16 Ilir Palembang.Dari 

hasil persamaan regresi diperoleh koefisien Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 

1,022menunjukan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap 

Laba. 

 Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa Loan to Deposit Ratio 

(LDR) berpengaruh terhadap Laba. Hal ini diperkuat dan didukung oleh uji t yang 

menghasilkan nilai sig.t sebesar 0,029 dimana < α (0,05). Dan berdasarkan hasil 

Mode

l R 

R 

Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .364
a
 .132 .107 .305 1.372 

a. Predictors: (Constant), LDR 

b. Dependent Variable: LABA 



uji t pada tabel maka dapat diketahui bahwa variabel  Loan to Deposit Ratio 

(LDR) menunjukan nilai thitung sebesar 2,278 dan ttabel sebesar 2,032. Dengan 

demikian thitung lebih besar dari ttabel (2,278 > 2,032). 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh 

Suwhandani (2013) tentang “Pengaruh Loan to Deposit Ratio Terhadap Laba 

bersih pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang” .Kesimpulan dari 

penelitian ini juga mempunyai pengaruh yang positif Loan to Deposit Ratio 

terhadap Laba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Loan To Deposit Ratio berpengaruh terhadap Laba, dimana setiap 

kenaikan atau penurunan Loan to Deposit Ratio adalah cerminan dari keuntungan 

yang didapat dari nasabah atas pembiayaan dan kredit yang diberikan oleh bank 

syariah sehingga peningkatan ini akan memicu terjadinya peningkatan atau 

penurunan laba. Hasil analisis regresi menunjukan bahwa Ada pengaruh yang 

signifikan Loan to Deposit Ratio(X) terhadap Laba(Y) pada PT Bank Syariah 

Mandiri KC 16 Ilir Palembang. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 

2,278 dan ttabel sebesar 2,032. Dengan demikian thitung lebih besar dari ttabel (2,278 

> 2,032).sehingga Hipotesis satu (H1) diterima. Serta diketahui bahwa koefisien 

determinasi adalah sebesar 0,132 atau 13,2 %, artinya variabel indenpenden yaitu 

Loan to Deposit Ratio mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

Laba sebesar 13,2%. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti ingin 

memberikan saran kepada PT. Bank Syariah Mandiri KC 16 ilir Palembang, guna 

meningkatkan Laba, maka perusahaan harus memperhatikan LDR dengan cara 

mengontrol setiap penyaluran kredit atau pembiayaan kepada masyarakat dengan 

tetap menjaga likuiditasnya. 
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REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT LABA 

  /METHOD=ENTER LDR 

  /SCATTERPLOT=(LABA ,*ZPRED) 

  /RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) NORM(ZRESID). 
 

MEANS TABLES=LABA BY LDR 

  /CELLS MEAN COUNT STDDEV 

  /STATISTICS LINEARITY. 

Regression 
 

[DataSet0]  

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

LABA 8.11 .323 36 

LDR 3.14 .115 36 

 

 

Correlations 

  LABA LDR 

Pearson Correlation LABA 1.000 .364 

LDR .364 1.000 

Sig. (1-tailed) LABA . .015 

LDR .015 . 

N LABA 36 36 

LDR 36 36 

 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 LDR
a
 . Enter 



Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 LDR
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: LABA  

 

Model Summary
b 

Mode

l R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .364
a
 .132 .107 .305 1.372 

a. Predictors: (Constant), LDR 

b. Dependent Variable: LABA 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .482 1 .482 5.190 .029
a
 

Residual 3.160 34 .093   

Total 3.642 35    

a. Predictors: (Constant), LDR     

b. Dependent Variable: LABA     

 

                                                                       Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.901 1.408  3.482 .001 

LDR 1.022 .449 .364 2.278 .029 

a. Dependent Variable: LABA     

 

 



Collinearity Diagnostics
a
 

Model 

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) LDR 

1 1 1.999 1.000 .00 .00 

2 .001 55.396 1.00 1.00 

a. Dependent Variable: LABA   

 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 7.85 8.31 8.11 .117 36 

Residual -.767 .500 .000 .300 36 

Std. Predicted Value -2.142 1.704 .000 1.000 36 

Std. Residual -2.517 1.639 .000 .986 36 

a. Dependent Variable: LABA    

 

 

Means 
 

[DataSet0]  

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

LABA  * LDR 36 100.0% 0 .0% 36 100.0% 

 

 

 

 

 

 



ANOVA Table 

   
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

LABA 

* LDR 

Between 

Groups 

(Combined) 1.532 10 .153 1.815 .110 

Linearity .482 1 .482 5.715 .025 

Deviation from Linearity 1.050 9 .117 1.382 .248 

Within Groups 2.110 25 .084 
  

Total 3.642 35 
   

 

 

Charts 

 

 

 

 



Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)  

Pr 0.25  0.10  0.05  0.025  0.01  0.005  0.001  

df  0.50  0.20  0.10  0.050  0.02  0.010  0.002  

1  1.00000  3.07768  6.31375  12.70620  31.82052  63.65674  318.30884  

2  0.81650  1.88562  2.91999  4.30265  6.96456  9.92484  22.32712  

3  0.76489  1.63774  2.35336  3.18245  4.54070  5.84091  10.21453  

4  0.74070  1.53321  2.13185  2.77645  3.74695  4.60409  7.17318  

5  0.72669  1.47588  2.01505  2.57058  3.36493  4.03214  5.89343  

6  0.71756  1.43976  1.94318  2.44691  3.14267  3.70743  5.20763  

7  0.71114  1.41492  1.89458  2.36462  2.99795  3.49948  4.78529  

8  0.70639  1.39682  1.85955  2.30600  2.89646  3.35539  4.50079  

9  0.70272  1.38303  1.83311  2.26216  2.82144  3.24984  4.29681  

10  0.69981  1.37218  1.81246  2.22814  2.76377  3.16927  4.14370  

11  0.69745  1.36343  1.79588  2.20099  2.71808  3.10581  4.02470  

12  0.69548  1.35622  1.78229  2.17881  2.68100  3.05454  3.92963  

13  0.69383  1.35017  1.77093  2.16037  2.65031  3.01228  3.85198  

14  0.69242  1.34503  1.76131  2.14479  2.62449  2.97684  3.78739  

15  0.69120  1.34061  1.75305  2.13145  2.60248  2.94671  3.73283  

16  0.69013  1.33676  1.74588  2.11991  2.58349  2.92078  3.68615  

17  0.68920  1.33338  1.73961  2.10982  2.56693  2.89823  3.64577  

18  0.68836  1.33039  1.73406  2.10092  2.55238  2.87844  3.61048  

19  0.68762  1.32773  1.72913  2.09302  2.53948  2.86093  3.57940  

20  0.68695  1.32534  1.72472  2.08596  2.52798  2.84534  3.55181  

21  0.68635  1.32319  1.72074  2.07961  2.51765  2.83136  3.52715  

22  0.68581  1.32124  1.71714  2.07387  2.50832  2.81876  3.50499  

23  0.68531  1.31946  1.71387  2.06866  2.49987  2.80734  3.48496  

24  0.68485  1.31784  1.71088  2.06390  2.49216  2.79694  3.46678  

25  0.68443  1.31635  1.70814  2.05954  2.48511  2.78744  3.45019  

26  0.68404  1.31497  1.70562  2.05553  2.47863  2.77871  3.43500  

27  0.68368  1.31370  1.70329  2.05183  2.47266  2.77068  3.42103  

28  0.68335  1.31253  1.70113  2.04841  2.46714  2.76326  3.40816  

29  0.68304  1.31143  1.69913  2.04523  2.46202  2.75639  3.39624  

30  0.68276  1.31042  1.69726  2.04227  2.45726  2.75000  3.38518  

31  0.68249  1.30946  1.69552  2.03951  2.45282  2.74404  3.37490  

32  0.68223  1.30857  1.69389  2.03693  2.44868  2.73848  3.36531  

33  0.68200  1.30774  1.69236  2.03452  2.44479  2.73328  3.35634  

34  0.68177  1.30695  1.69092  2.03224  2.44115  2.72839  3.34793  

35  0.68156  1.30621  1.68957  2.03011  2.43772  2.72381  3.34005  

36  0.68137  1.30551  1.68830  2.02809  2.43449  2.71948  3.33262  

37  0.68118  1.30485  1.68709  2.02619  2.43145  2.71541  3.32563  

38  0.68100  1.30423  1.68595  2.02439  2.42857  2.71156  3.31903  

39  0.68083  1.30364  1.68488  2.02269  2.42584  2.70791  3.31279  

40  0.68067  1.30308  1.68385  2.02108  2.42326  2.70446  3.30688  

 


