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Abstraksi 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui indikasi praktik manajemen 

laba pada bank syari’ah dan pengaruh rasio CAMEL terhadap praktik manajemen 

laba. Proksi yang digunakan dalam manajemen laba adalah Akrual Diskresioner 

(AD). Proksi yang digunakan dalam rasio CAMEL antara lain: Capital Adequancy 

Ratio (CAR), Return On Risked Assets(RORA), Return On Assets (ROA), Net 

Profit Margin (NPM), Loan to Deposit Ratio (LDR). Sampel pada penelitian ini 

terdiri dari 18 Bank Syari’ah, terdiri dari 3 Bank Umum Syari’ah dan 15 Unit 

Usaha Syari’ah yang terdaftar di BI selama tahun 2005-2006. Metode 

pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling. Analisis regresi 

linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh rasio CAMEL terhadap 

praktik manajemen laba pada Bank Syari’ah.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat indikasi praktik manajemen 

laba pada Bank Syari’ah. Hasil pengujian dengan menggunakan rasio CAR dan 

LDR menunjukkan korelasi positif tetapi tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh 

pemenuhan batasan minimum rasio CAR yang merupakan kewajiban dari BUS 

namun bukan kewajiban UUS yang berstatus cabang dari bank induk 

konvensional, sehingga UUS tidak termotivasi untuk melakukan manajemen laba 

untuk mencapai nilai CAR tertentu dan UUS merupakan mayoritas sampel (84%), 

sedangkan orientasi utama dari rasio LDR adalah untuk meningkatkan pendapatan 

sebagai penilaian utama kinerja bank, bukan untuk memenuhi kecukupan rasio 

LDR yang ditetapkan BI untuk tingkat bank. Hal ini membuat rasio LDR tidak 

memotivasi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. Hasil 

pengujian menggunakan rasio RORA, ROA, dan NPM menunjukkan korelasi 

negatif dan signifikan, yang berarti bahwa rasio RORA, ROA, dan NPM yang 

rendah   akan lebih memotivasi bank untuk melakukan manajemen laba dengan 

cara meningkatkan laba.  

 

Kata kunci: Bank Syari’ah, Akrual Diskresioner, Manajemen Laba, Rasio 

CAMEL. 
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Abstraksi 

 

This study aims to know the earning management practice on syari’ah 

bank and the CAMEL ratio on earning management practice. Proxy used in 

earning management is Accrual Discresionary (AD). Proxies used in CAMEL 

ratio are : Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Risked Assets (RORA), 

Return On Assets (ROA), Net Earning Margin (NPM), and Loan to Deposit Ratio 

(LDR). Sample used in this study consists of 18 Syari’ah Bank, consisting of 3 

syari’ah general bank and 15 syari’ah unit listed in BI in 2005-2006. The method 

used in this study was purposive sampling. Double – linier regression analysis 

was used to examine the CAMEL ratio influence on the earning management 

practice on syari’ah bank. 

The result of analysis showed that there was indication of earning 

management practice on syari’ah bank. The result of the test using CAR and LDR 

ratio showed a positive correlation but it is was not signicant. This was caused by 

limitation meet of CAR ratio minimum that was BUS responsibility and was not 

UUS responsibility whose status was conventional main bank, so UUS was not 

motivated to do earning management to obtain a certain CAR value and UUS was 

sample majority (84%).Whereas, the major orientation of LDR ratio was to 

increase the income as the main bank performance, not to meet the LDR ratio 

defined by BI to increase the bank rate. Thus, it made the LDR ratio did not 

encourage the management to do earning management practice. The tests used 

RORA, ROA, and NPM showed significant negative correlation, meant that the 

low RORA, ROA, and NPM ratio would encourage the bank to do earning 

management more by increasing the earning. 

 

Keyword : Syari’ah Bank, Accrual Discresionary, Earning Management, CAMEL 

ratio 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, aliran 

kas perusahaan, dan informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan dapat 

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Informasi akuntansi yang tersaji 

dalam laporan keuangan merupakan salah satu informasi utama yang dapat 

diakses oleh investor, kreditur maupun pemegang saham untuk menilai kinerja 

manajer dalam mengelola dana perusahaan. Untuk memahami informasi tentang 

laporan keuangan, analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan. Analisis laporan 

keuangan meliputi perhitungan dan interpretasi rasio keuangan. Analisis laporan 

keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, baik pemerintah dan para pemakai 

laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi keuangan suatu perusahaan tidak 

terkecuali perusahaan perbankan 

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi 

sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di 

sektor riil dengan pemilik dana (agent of economic development). Di dalam sistem 

ekonomi manapun, sektor perbankan memiliki peranan penting. Bahkan ada suatu 

tulisan yang menyatakan :  

“Kalau kita ingin menguasai secara total perekonomian suatu bangsa maka 

kuasailah sistem perbankannya”(Muhammad, 2004). Jadi bank merupakan 

satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi suatu 

Negara 

 

Praktik manajemen laba ditemukan di sektor perbankan seperti Robb (1998) 

yang mendapatkan bukti adanya indikasi pengelolaan laba pada sektor perbankan. 

Manajer dapat saja melakukan praktik manajemen laba (earnings management) 



untuk tujuan tertentu. Healy (1985), Kaplan (1985), Nichols dan Nillson (1988), 

dan Holthausen, Larcker, dan Sloan (1995) menemukan bukti adanya tindakan 

manajer dalam melakukan manajemen laba terutama yang terkait dengan transaksi 

accrual. Dasar akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan 

kondisi keuangan perusahaan secara riil, namun disisi lain penggunaan dasar 

akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen dalam memilih 

metode akuntansi selama tidak menyimpang dari aturan Standar Akuntansi 

Keuangan yang berlaku. Pilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih 

oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan sebutan manajemen laba 

atau earnings management. 

Perbankan adalah suatu industri yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda 

dengan industri yang lain seperti manufaktur, perdagangan, dan sebagainya. 

Perbankan adalah industri yang sarat dengan berbagai regulasi. Hal  ini karena 

bank adalah suatu lembaga perantara keuangan yang menghubungkan  antara 

pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Karena 

fungsinya tersebut maka risiko yang harus dihadapi bank sangat besar, 

ketidakmampuan untuk menjaga image (kualitas) akan sangat berpengaruh 

terhadap likuiditas bank. 

Adanya regulasi di dalam perbankan mengakibatkan hubungan keagenan 

industri ini berbeda dengan hubungan keagenan dalam perusahaan yang tidak 

teregulasi (Ciancenelli & Gonzales, 2000). Dengan adanya regulasi tersebut maka 

ada pihak lain yang terlibat  dalam hubungan keagenan yaitu  regulator dalam hal 

ini pemerintah melalui Bank Indonesia sehingga mengakibatkan masalah 

keagenan menjadi semakin kompleks. Moral hazard  terhadap suatu regulasi yang 



muncul lebih menunjukkan lemahnya peraturan dibandingkan konflik antara 

manajer dan pemilik. Dengan deregulasi justru akan semakin memperbesar moral 

hazard karena di satu sisi memberikan kebebasan kepada bank untuk mengambil  

risiko bisnis yang lebih besar dan di pihak lain, regulator menanggung sebagian 

risiko ini dari komitmen yang tidak dapat dipenuhi oleh bank karena regulator 

merupakan lembaga pemberi dana terakhir.  

Regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lain mengakibatkan  

bank harus memenuhi kriteria CAR minimum. Bank Indonesia menggunakan 

laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank (apakah bank 

tersebut merupakan bank yang sehat atau tidak). Oleh karena itu, manajer 

mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba supaya perusahaan mereka 

dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh BI (Setiawati dan Na’im, 2001, 

dan Rahmawati dan Baridwan, 2006).  

Penelitian Bertrand (2000) menemukan bukti secara empiris bahwa bank di 

Swiss yang sedikit kurang atau mendekati ketentuan batasan kecukupan modal 

cenderung untuk meningkatkan ratio kecukupan modal (CAR) mereka agar 

memenuhi persyaratan. Penelitian Betty dan Petroni (2002) menemukan bukti 

bahwa, dibandingkan private banks, public banks cenderung memiliki insentif 

lebih besar untuk melaporkan adanya kenaikan laba secara lebih konsisten. 

Penelitian Naciri (2002) mendapatkan bukti empiris adanya indikasi pengelolaan 

laba pada sektor perbankan. 

Beberapa penelitian pada bank konvensional di Indonesia, juga 

menunjukkan adanya indikasi praktik manajemen laba yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Na’im 



(2001) yang menemukan bank-bank yang mengalami penurunan score tingkat 

kesehatannya cenderung melakukan earnings management. Susanto (2003) 

menemukan adanya indikasi praktik pengelolaan laba (earnings management) 

yang dilakukan oleh kelompok bank tidak sehat dan salah satu faktor dominan 

yang mendorong bank melakukan pengelolaan laba tersebut adalah motif 

meningkatkan kinerja bank. Endriani (2004) menemukan adanya indikasi 

earnings management pada bank dalam usahanya memenuhi ketentuan kecukupan 

CAR (Capital Adequancy Ratio) yang ditetapkan oleh BI. Arnawa (2006) juga 

menemukan adanya indikasi praktik manajemen laba dengan cara meningkatkan 

laba pada perbankan nasional pasca program rekapitalisasi, dan motif 

meningkatkan kinerja bank juga merupakan salah satu factor utama yang 

mempengaruhi bank melakukan manajemen laba.  

CAMEL adalah  aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi 

keuangan bank, yang mempengaruhi tingkat penilaian kinerja bank. CAMEL 

merupakan tolak ukur yang menjadi obyek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh 

pengawas bank. CAMEL terdiri atas lima kriteria yaitu modal, aktiva, 

manajemen, pendapatan dan likuiditas. Untuk menilai kinerja keuangan 

perbankan umumnya digunakan lima aspek penilaian yaitu CAMEL (Capital, 

Assets, Management, Earning, Liquidity).  

Bank syariah yang merupakan salah satu bentuk operasional bank yang ada 

di Indonesia, dimana seperti bank konvensional, bank syariah juga terikat dengan 

peraturan baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) 

sebagai bank sentral di Indonesia, dan ditambah dengan aturan syariah. Penilaian 

kinerja bank syariah juga tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Sehingga 



penelitian pada bank syariah untuk melihat indikasi praktik manajemen laba yang 

dipengaruhi oleh kinerjanya menjadi hal yang menarik untuk diteliti.  

Zahara dan Sylvia Veronica Siregar (2008) melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui indikasi praktik manajemen laba dan kinerja bank 

syariah dengan rasio CAMEL mempunyai pengaruh terhadap praktik manajemen 

laba. Proksi yang digunakan untuk rasio CAMEL adalah CAR (Capital 

Adequancy Ratio), RORA (Return On Risked Assets), ROA (Return On Assets), 

NPM (Net Profit Margin), dan LDR (Loan to Deposit Ratio). Penelitian dilakukan 

terhadap semua bank syari’ah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 

pertengahan tahun 2004 – 2005 yang diperoleh dari media massa yang memuat 

publikasi tersebut ataupun dari Direktori Perbankan Indonesia yang diterbitkan 

oleh BI serta dari website BI : www.bi.go.id. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba 

yang dihipotesiskan dengan rasio CAMEL, yang diproksi dengan rasio RORA, 

ROA, NPM, CAR, LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik 

manajemen laba di bank syari’ah. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Zahara dan Sylvia 

Veronica Siregar (2008). Perbedaan penelitian ini dari penelitian Zahara dan 

Sylvia Veronica Siregar (2008) dan merupakan pengembangan dari penelitian 

sebelumnya adalah: 

1. Sampel yang digunakan adalah Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha 

Syari’ah yang terdaftar di Bank Indonesia dengan periode penelitian yaitu 

pada tahun 2005 sampai  dengan 2006. Alasan penggunaan sampel pada 



periode ini karena ada beberapa UUS yang berdiri tahun 2005 sehingga data 

tahun 2004 awal belum ada  

2. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan publikasi triwulanan 

sehingga pengujian terhadap indikasi praktik manajemen laba di bank 

syari’ah akan memperoleh hasil yang lebih akurat. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat indikasi praktik manajemen laba pada bank syariah? 

2. Apakah kinerja bank syariah dengan rasio CAMEL mempunyai pengaruh 

terhadap praktik manajemen laba ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui apakah terdapat indikasi praktik manajemen laba pada bank 

syari’ah. 

2. Mengetahui apakah kinerja bank syari’ah dengan rasio CAMEL mempunyai 

pengaruh terhadap praktik manajemen laba. 

1 .3 Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Memberikan wawasan baru khususnya kepada penulis dan pembaca 

umumnya mengenai indikasi praktik manajemen laba pada bank syari’ah 

serta pengaruh rasio CAMEL terhadap praktik manajemen laba di bak 

syari’ah. 

 

 



2. Praktis 

Memberikan tambahan informasi dan menjadikan pertimbangan bagi para 

nasabah atau investor dalam melakukan aktivitas keuangan pada bank 

syari’ah. 

3. Penelitian yang akan datang 

Dapat menjadi sumber informasi dan tambahan bukti empiris bagi peneliti 

lain yang akan melakukan penelitian pada bidang kajian yang sejenis. 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Manajamen Laba 

Menurut Sutrisno (2002) manajemen laba merupakan suatu intervensi 

dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, untuk 

memperoleh beberapa keuntungan privat (sebagai lawan untuk memudahkan 

operasi yang netral dari proses tersebut). Manajemen laba adalah campur 

tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk 

menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba merupakan salah satu faktor 

yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba 

menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai 

laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut. 

Menurut Assih dan Gudono (2000) mengartikan manajemen laba sebagai 

suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan General 

Accepted Accounting Principles (GAAP) untuk mengarah pada tingkatan 

laba yang dilaporkan sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan 

Na’im, 2000).  

Manajemen laba merupakan area yang kontroversial dan penting dalam  

akuntansi keuangan. Beberapa pihak yang berpendapat bahwa manajemen 

laba merupakan perilaku yang tidak dapat diterima, mempunyai alasan 

bahwa manajemen laba berarti suatu pengurangan dalam keandalan 

informasi laporan keuangan. Investor mungkin tidak menerima informasi 



yang cukup akurat mengenai laba untuk mengevaluasi return dan risiko 

portofolionya (Ashari dkk, 1994) dalam Assih (2004). 

Scott (2000) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi 

dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk 

memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, 

kontrak utang dan  political costs (oportunistic Earnings Management). 

Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif efficient 

contracting (Efficient Earnings Management), dimana manajemen laba 

memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan 

perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk 

keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, 

manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui 

manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (income 

smoothing) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.   

2.1.2 Faktor-Faktor Pendorong Manajemen Laba  

Dalam positif accounting theory terdapat tiga hipotesis yang 

melatarbelakangi terjadinya manajemen laba (Watt dan Zimmerman, 1986), 

yaitu:  

1. Bonus Plan Hypothesis  

       Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan 

utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang 

memberikan bonus besar berdasarkan earnings lebih banyak 

menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang 

dilaporkan.  



2. Debt Covenant Hypothesis  

        Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit 

cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak 

meningkatkan laba (Sweeney, 1994). Hal ini untuk menjaga reputasi 

mereka dalam pandangan pihak eksternal.  

3.   Political Cost Hypothesis  

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan 

perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. 

Hal tersebut dikarenakan dengan laba yang tinggi pemerintah akan 

segera mengambil tindakan, misalnya : mengenakan peraturan antitrust, 

menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain.  

Scott (2000: 302) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya 

manajemen laba :  

1. Bonus Purposes  

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan 

bertindak secara oportunistic untuk melakukan manajemen laba dengan 

memaksimalkan laba saat ini (Healy, 1985).  

2. Political Motivations  

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan 

pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang 

dilaporkan karena adanya tekanan public yang mengakibatkan  

pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.  

 

 



3. Taxation Motivations  

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang 

paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan 

penghematan pajak pendapatan.  

4. Pergantian CEO  

CEO yang mendekati masa pensiun cenderung menaikkan pendapatan 

untuk meningkatkan bonus mereka. Jika kinerja perusahaan buruk, 

mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.  

5. Initital Public Offering (IPO)  

Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar, dan 

menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public melakukan 

manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat 

menaikkan harga saham perusahaan.  

6. Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor  

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada 

investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap 

menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik. 

2.1.3 Teknik Manajemen Laba  

Teknik dan pola manajemen laba menurut Setiawati dan Na’im (2000) 

dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:   

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi  

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgment (perkiraan) 

terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak 



tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi 

aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.  

2. Mengubah metode akuntansi  

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu 

transaksi, contoh : merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode 

depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.  

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan.  

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain : 

mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan 

pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, 

mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode 

berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan, 

mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.  

4.   Kondisi untuk Praktik Manajemen Laba  

Trueman dan Titman (1988) berpendapat bahwa hanya manajer yang 

dapat mengobservasi laba ekonomi perusahaan untuk setiap periode. 

Sebaliknya, pihak lain mungkin dapat menarik kesimpulan sesuatu  

mengenai laba ekonomi dari laba yang dilaporkan oleh perusahaan, 

sebagaimana yang diungkapkan oleh manajer. Dalam menyiapkan 

laporan mungkin manajer dapat memindah antarperiode, pada saat 

sebagian laba ekonomi diketahui sebagai laba akuntansi dalam laporan 

keuangan. Perpindahan tersebut dapat dicapai, sebagai contoh, melalui 

pengakuan biaya pensiun, penyesuaian penaksiran umur ekonomis  

perusahaan, dan penyesuaian penghapusan piutang. Jika manajer tidak 



dapat memindah laba antarperiode maka laba yang dilaporkan oleh 

perusahaan akan sama dengan laba ekonomi perusahaan pada setiap 

periode. Fleksibilitas untuk menunda laba antarperiode hanya tersedia 

bagi beberapa perusahaan, dan hanya manajer yang mengetahui apakah 

mereka mempunyai fleksibilitas tersebut atau tidak. Richardson (1998) 

menunjukkan bukti hubungan antara ketidakseimbangan informasi 

dengan manajemen laba. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa tingkat 

ketidakseimbangan informasi akan mempengaruhi tingkat manajemen 

laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Hasil penelitian 

Richardson menunjukkan adanya hubungan yang positif signifikan 

antara ukuran ketidakseimbangan informasi (bid-ask spreads dan 

analyst forecast dispersion) dan manajemen laba setelah 

mengendalikan faktor lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba, 

seperti variabilitas aliran kas, ukuran, risiko, dan pengungkapan 

keuangan perusahaan.  

5.   Pola Manajemen Laba  

Pola manajemen laba menurut Scott (2000) dapat dilakukan dengan 

cara:  

a.   Taking a Bath  

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO 

baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan 

ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.  

b. Income Minimization  



Dilakukan pada saat laba meningkat. Jika laba pada periode 

mendatang turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba 

periode sebelumnya. 

c.   Income Maximization  

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas income 

maximization bertujuan untuk melaporkan  net income yang tinggi 

untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh 

perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.  

d.  Income Smoothing  

   Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan 

sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena 

pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. 

2.2 Bank Syari’ah 

2.2.1 Definisi Bank Syari’ah 

 Bank menurut UU Perbankan No.10 tahun 1998 adalah badan usaha 

yang menghimpun dana masayarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masayarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 Bank Syari’ah terdiri dari Bank Umum Syari’ah (BUS), Unit Usaha 

Syari’ah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS). Bank Islam 

selanjutnya disebut bank syari’ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak 

mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa 

bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan 

produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi 



Muhammad SAW atau dengan kata lain Bank Syari’ah adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa – jasa lain 

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi 

disesuaikan dengan prinsip – prinsip syari’ah (Muhammad, 2002:13). 

Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran (UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 

tahun 1992 tentang Perbankan). 

2.2.2 Prinsip – Prinsip Syari’ah 

  Prinsip syari’ah menurut UU Perbankan No.10 tahun 1998 adalah 

aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain 

untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya 

yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah. Bank Syari’ah menganut prinsip 

operasi sebagai berikut:  

1. Prinsip Keadilan 

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan 

pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank 

dan Nasabah  

2. Prinsip Kemitraan 

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah 

pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan 

sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, 

resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan 



dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini bank 

berfungsi sebagai intermediary institution lewat skim-skim pembiayaan 

yang dimilikinya 

3. Prinsip Keterbukaan 

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, 

nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas 

manajemen bank  

4. Univeralitas 

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, 

agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip 

Islam sebagai rahmatan lil'alamiin 

2.2.3 Dasar Hukum Bank Syari’ah  

Bank Syari’ah di tanah air mendapatkan pijakan yang kokoh setelah 

adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak 

saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol 

persen (peniadaan bunga sekaligus). Kemudian posisi perbankan syariah 

semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No.7 Tahun 1992 dimana 

bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan 

diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil. 

Titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No.10 Tahun 

1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang 

akan mendirikan bank syari’ah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem 

konvensional menjadi sistem syari’ah. 



Terbitnya UU No.10/1998 yaitu pada pasal 6 menegaskan 

diperbolehkannya bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional 

dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syari’ah 

melalui : 

1. Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru, atau 

2. Pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang 

melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah. 

Bank Syari’ah yang ada di Indonesia tetap harus tunduk kepada 

peraturan – peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada 

umumnya,  antara lain : 

1. Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan 

cabang dan kegiatan devisa. 

2. Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia 

3. Pengawasan intern 

4. Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, 

likuiditas dan faktor lainnya. 

5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran. 

Disamping ketentuan – ketentuan diatas bank syari’ah di Indoensia 

juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas 

Syari’ah. Hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk 

bank syari’ah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas 

Syari’ah terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat. 

2.2.4 Pola Manajemen Bank Syari’ah 



1. Dewan Pengawas Syariah 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang 

ditempatkan oleh Dewan Syariah nasional (DSN) pada bank. Anggota 

DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang 

juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan. Persyaratan 

anggota DPS ditetapkan oleh DSN. Dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas 

tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan 

jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. 

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak 

menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan 

oleh DSN. Fungsi dari DPS antara lain : 

a. sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit 

Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-

hal yang terkait dengan aspek syariah. 

b. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan 

usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang 

memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. 

c. Sebagaii perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib 

melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang 

diawasinya kepada DSN sekurang-kurrangnya satu kali dalam 

setahun. Bank yang akan membentuk DPS dalam rangka perubahan 

kegiatan usaha atau membuka kantor cabang syariah untuk pertama 



kalinya dapat menyampaikan permohonan penempatan anggota 

DPS kepada DSN. 

2. Dewan Syariah Nasional. 

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan 

niilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan 

sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan 

reksadana. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar 

dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah 

muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa 

bakti 4 tahun. DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai 

kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan 

jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa yang 

dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.  

DSN mempunyai kewenangan untuk : 

a. memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan 

duduk sebagai anggota DPS pada satu lembaga keuangan syariah. 

b. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing 

lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum 

pihak terkait. 

c. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang 

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia 

dan BAPEPAM. 



d. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk 

menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan 

oleh DSN. 

e. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil 

tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. 

 

 

3. Unit Usaha Syariah 

Kantor-kantor cabang dari bank umum konvensional pada dasarnya 

merupakan unit yang mempunyai karakteristik kegiatan usaha yang 

berbeda, serta mempunyai pencatatan dan pembukuan yang terpisah 

dari kantor-kantor konvensionalnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 

unit kerja khusus yang disebut Unit Usaha Syariah (UUS) yang 

berfungsi sebagai kantor induk dari seluruh kantor cabang syariah. Unit 

tersebut berada di kantor pusat bank dan dipimpin oleh seorang 

anggota direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi.  

Secara umum tugas UUS mencakup : 

a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah. 

b. Melaksanakan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan 

penempatan dana yang bersumber dari kantor-kantor cabang 

syariah. 

c. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor-kantor 

cabang syariah. 



d. Melaksanakan tugas penata-usahaan laporan keuangan kantor-

kantor cabang syariah. 

4 Perencanaan organisasi. 

Perencanaan organisasi bank adalah pengelompokan yang logis dari 

kegiatan-kegiatan bank, menurut hasil yang ingin dicapai yang 

menunjukkan dengan jelas tanggung jawab dan wewenang atas suatu 

tindakan. Misalnya seseorang yang memberikan pembiayaan harus 

bertangung-jawab untuk menagih untuk menyelesaikannya, karena 

pemberian pembiayaan itu bukanlah tujuan. Prinsip ini berlaku untuk 

seluruh level pada organisasi bank. Tugas, wewenang dan tanggung 

jawab setiap posisi dalam organisasi harus dirumuskan dengan jelas, 

sehingga tanggung jawab (accountability) untuk hasil akhirnya dapat 

diukur dengan mudah.  

Pengelompokan fungsi-fungsi itu harus ditetapkan secara hati-hati, 

karena pengelompokan yang terlalu ketat juga mengandung kelemahan, 

misalnya kebutuhan tenaga manajerial yang berlebihan, masalah 

komunikasi internal dan sebagainya. Disamping itu organisasi 

bukanlah sesuatu yang bersifat tetap, yang selalu dan selamanya tepat 

dan benar, karena akan selalu dipengaruhi oleh tempat, waktu, tujuan, 

manusia serta teknologi pendukungnya. Oleh karenanya organisasi 

haruslah fleksible, agar selalu dapat menyesuaikan diri dengan 

variable-variable tersebut. 

Beberapa pendekatan yang lazim dalam menetapkan organisasi bank 

adalah sebagai berikut : 



a. Pendekatan fungsional 

Pendekatan tradisional dalam menyusun organisasi bank adalah 

melalui pengintegrasian fungsi-fungsi. Biasanya fungsi-fungsi itu 

ditetapkan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang tergambar dalam 

neraca, seperti pembiayaan, investasi, kas, penerimaan dana-dana. 

Pada bank dengan layanan tradisional, struktur organisasinya 

terbagi dalam tiga fungsi dasar yaitu (1) fungsi pembiayaan, (2) 

fungsi operasi dan (3) fungsi investasi.  

Sejalan dengan perkembangannya fungsi-fungsi tersebut dapat 

dibagi lagi dalam beberapa kegiatan. Dalam perbankan syariah, 

fungsi pembiayaan dapat dibagi dalam pembiayaan piutang (debt 

financing) berdasarkan prinsip jual-beli (murabahah, salam atau 

istishna), atau sewa-beli (ijarah), pembiayaan modal (equity 

financing) berdasarkan prinsip mudharabah (trustee financing) atau 

musyarakah (jount venture profit sharing). Fungsi operasi dapat 

dibagi dalam tellers, pembukaan rekening (opening new account), 

penerimaan simpanan (deposit), pemrosesan simpanan (deposit) 

dan layanan yang berkaitan dengan simpanan (deposit related 

services) seperti pemindah – bukuan, pengiriman uang (money 

transfer), inkaso (collections), pembayaran tagihan (bill paying), 

komputer service dan akuntansi, personalia dan sundries. 

Pada bank kecil, biasanya Direktur Utama menangani portofolio 

investasi, sedangkan cash management ditangani oleh Direktur 

Operasi, karena berhubungan dengan pemeliharaan cadangan wajib 



(primary reserve). Pada bank yang lebih besar pengelolaan 

portofolio investasi (secondary reserve) dan pengelolaan kas 

(primary reserve) dikombinasikan dan dipusatkan dalam satu 

fungsi, karena biasanya fluktuasi dana-dana lebih tinggi dari pada 

bank yang lebih kecil. 

b. Pendekatan Pasar 

Perbankan telah mengembangkan berbagai produk yang merupakan 

kombinasi dari beberapa kegiatan dasar dalam satu paket, untuk 

memperooleh keuntungan dan pendapatan fee. Produk dasar dari 

bank meliputi: produk-produk pembiayaan (financing), produk-

produk operasional yaitu produk dana dan pemindahan dana 

(deposit related services) serta layanan lain (non deposit functions) 

seperti safekeeping dan data processing produk-produk investasi 

(sertifikat pasar uang, wali amanat) 

5. Pengawasan 

Kelancaran operasi bank adalah kepentingan utama bagi manajemen 

puncak (top management). Melalui pengawasan, para manajer dapat 

memastikan tercapai atau tidaknya harapan mereka. Pengawasan juga 

dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik. 

Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata controling. 

Dengan demikian pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan 

penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi 

berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan 

perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, 



melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara 

hasil (output) yang dicapai dengan masukan (input) yang digunakan. 

Dari pengertian di atas maka menurut prosesnya, pengawasan meliputi 

kegiatan- kegiatan sebagai berikut : 

a. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan. 

b. Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan 

rencana yang telah ditetapkan. 

c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar 

yang diminta. 

d. Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. 

e. Perbandingan hasil akhir (output) dengan masukan (input) yang 

digunakan. 

6. Sistem Informasi Manajemen. 

Laporan-laporan yang dihasilkan dari proses pengawasan itu harus 

disusun dalam suatu format yang sistematis, agar dapat dengan segera 

dan mudah digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara 

cepat dan tepat.  

Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan sistem informasi 

manajemen memiliki kesanggupan memberikan berbagai jenis 

informasi dengan cepat dan akurat serta memberikan fleksibilitas 

dalam cara penyajiannya. Melalui laporan ini para manajer dapat 

memperoleh informasi atau data yang tidak termuat dalam laporan 

reguler, yang dibutuhkan untuk menghadapi keadaan tertentu. 

7. Program Audit Internal. 



Pada dasarnya para manajer puncak (top management) merupakan 

pengawas tertinggi bagi seluruh bawahannya. Untuk memudahkan 

pelaksanaan fungsi pengawasan ini setiap organisasi perusahaan besar 

selalu mengadakan suatu badan khusus (special staff) dengan program 

audit internal yang oleh Bank Indonesia disebut SKAI (Satuan Kerja 

Audit Internal). 

Unsur dasar dari program audit internal adalah meliputi verifikasi 

aktiva dan pasiva, memastikan keseksamaan ayat-ayat penghasilan dan 

biaya, memastikan kebenaran pelaksanaan prosedur bank yang telah 

ditetapkan dan memberikan saran-saran perbaikan tentang cara-cara 

pelaksanaan operasional. 

Program audit internal ini harus terus berlanjut, artinya harus dilakukan 

secara terus-menerus. Pada dasarnya audit internal melakukan dua pola 

pemeriksaan yaitu pemeriksaan pasif melalui pemantauan laporan-

laporan yang ada dan pemeriksaan aktif melalui penyelenggaraan 

kegiatan audit di tempat (on the spot) bagian-bagian tertentu dari bank 

tersebut. 

Tanggung jawab internal audit adalah besar, untuk memberikan 

keyakinan kepada para nasabah tentang kebijakan proteksi kepentingan 

mereka. Program audit internal yang ketat merupakan salah satu alat 

utama untuk memberikan keyakinan ini. 

Peraturan Bank Indonesia dewasa ini telah mengarah kepada 

pelaksanaan pola multi leyer control. Setiap bank harus memiliki 

seorang direktur kepatuhan (compliance director) yang bertugas 



memastikan bahwa segala keputusan dan tindakan manajemen tidak 

melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Penunjukan Kepala SKAI oleh direksi harus disetujui oleh 

Dewan Audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris bank. Demikian 

pula rencana kerja tahunan SKAI harus pula mendapat persetujuan dari 

Dewan Audit. Tugas Dewan Audit adalah memastikan bahwa 

mekanisme pengawasan internal bank berjalan dengan baik. 

Sebagai pedoman operasional dan alat pengawasan, bank dan kantor 

cabang syariah wajib memiliki buku-buku pedoman kerja mengenai 

kegiatan operasional bank syariah, yang antara lain berupa : 

a. Buku pedoman pengimpunan dana. 

b. Buku pedoman pembiayaan. 

c. Buku pedoman pengelolaan dana. 

d. Buku pedoman kegiatan jasa perbankan lainnya. 

e. Buku pedoman standar perhitungan bagi hasil. 

f. Buku pedoman sistim kas/teller. 

g. Buku podoman lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

Buku-buku pedoman tersebut memuat hal-hal mengenai prinsip 

syariah, prinsip kehati-hatian, organisasi dan manajemen masing-

masing kegiatan usaha, prosedur kerja, administrasi dan dokumentasi, 

serta pengawasan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. 

2.2.5 Sumber Permodalan Bank Syariah 

Pengkategorian modal pinjaman sebagai salah satu sumber permodalan 

bank adalah konsensus yang dianut oleh perbankan kovensional. Dalam 



pandangan syariah, modal pinjaman (subordinated loan) itu termasuk 

dalam kategori qard, yaitu pinjaman harta yang dapat diminta kembali. 

Dalam literatur fiqh Salaf Ash Shalih, qard dikategorikan dalam aqad 

tathawwu’ atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. 

Pemberi pinjaman tidak boleh meminta imbalan atas pemberian 

pinjaman tersebut, karena setiap pemberian pinjaman yang disertai 

dengan permintaan imbalan termasuk kategori riba. Penerima pinjaman 

wajib menjamin pengembalian pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo. 

Oleh karena itu qard mempunyai derajat preferensi yang tinggi, setara 

dengan kewajiban atau hutang lainnya. Berdasarkan karakteristik 

tersebut, maka tidak beralasan bagi qard untuk ikut menanggung resiko 

atau memberikan proteksi terhadap kegagalan atau kerugian bank 

ataupun memberikan proteksi terhadap kepentingan deposan. Dengan 

demikian pinjaman subordinasi tidak dapat dipertimbangkan untuk 

diperhitungkan sebagai modal bagi bank syariah. 

Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (core capital) dan 

kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik 

bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, 

cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana 

yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (mudharabah). Modal 

inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan 

atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang 

rekening titipan (wadi’ah) atau pinjaman (qard), terutama atas aktiva 

yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadi’ah atau qard. 



Dana-dana rekening bagi hasil (mudharabah) dapat juga dikategorikan 

sebagai modal, yang oleh karenanya disebut kuasi ekuitas. Namun,  

rekening ini hanya dapat menanggung resiko atas aktiva yang dibiayai 

oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik 

rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung resiko atas 

aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul 

akibat salah urus (mis management), kelalaian atau kecurangan yang 

dilakukan oleh manajemen bank selaku mudharib. Sumber dana ini 

tidak dapat sepenuhnya berperan dalam fungsi permodalan bank namun 

tetap merupakan unsur yang dapat diperhitungkan dalam pengukuran 

ratio kecukupan modal. 

2.3 Rasio Camel 

2.3.1 Definisi dan Manfaat Rasio Camel 

Rasio CAMEL adalah rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau 

perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain (Almilia, 

2000). Dengan analisis rasio CAMEL dapat diperoleh gambaran baik 

buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank  

Dalam kamus Perbankan (Institut  Bankir  Indonesia), edisi kedua 

tahun  1999: CAMEL adalah aspek yang paling banyak berpengaruh 

terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan 

bank, CAMEL merupakan tolak ukur yang menjadi obyek pemeriksaan bank 

yang dilakukan oleh pengawas bank. CAMEL terdiri atas lima kriteria yaitu 

modal, aktiva, manajemen, pendapatan dan likuiditas. 



Rasio-rasio CAMEL biasanya digunakan oleh pengawas bank (Bank 

Indonesia) untuk mengatur bank-bank dalam suatu negara seperti yang 

terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/10/PBI/2004.  

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP berlaku 

sejak 31 Mei 2004, yang juga sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank wajib melakukan penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank secara triwulanan.  

Tingkat Kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas 

berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank 

melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, 

likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-

faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif 

setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas 

materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari 

faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional. 

2.3.2 Menilai Kinerja Keuangan Bank Syari’ah dengan Rasio Camel 

Kinerja suatu bank umumnya diukur dengan rasio-rasio keuangan 

seperti rasio kecukupan modal (CAR), loan to deposit ratio (LDR), ratio 

return on risked assets (RORA), net profit margin (NPM), return on assets 

(ROA), dan sebagainya. Analisis yang berkaitan dengan rasio-rasio ini dalam 

ketentuan Bank Indonesia dikenal dengan istilah analisis CAMEL (Capital, 

Assets, Management, Earning, and Liquidity). Rasio-rasio ini sering 



dikaitkan dengan tingkat kesehatan atau prediksi kegagalan dalam bisnis 

perbankan (Drs. Zainul Arifin, MBA, 2002) 

Bank syariah yang merupakan salah satu bentuk operasional bank yang 

ada di Indonesia, dimana seperti bank konvensional, bank syariah juga 

terikat dengan peraturan baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun Bank 

Indonesia (BI) sebagai bank sentral di Indonesia, dan ditambah dengan 

aturan syariah. Penilaian kinerja bank syariah juga tidak jauh berbeda dengan 

bank konvensional. Pengukuran kinerja pada bank syari’ah juga dilakukan 

dengan rasio CAMEL sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 

6/10/PBI/2004.  

Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu ratio tertentu 

yang disebut ratio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Beberapa cara untuk mengukur kecukupan modal (Drs. Zainul Arifin, MBA, 

2002) : 

a. Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga   

Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, 

perbandingan antara modal dengan pos-pos pasiva merupakan petunjuk 

tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. 

Perhitungannya merupakan ratio modal dikaitkan dengan simpanan 

pihak ketiga (giro, deposito dan tabungan) sebagai berikut : 

Modal dan cadangan 

—————————           = 10 % 

Giro + Deposito + tabungan 



Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa ratio modal atas simpanan 

cukup dengan 10 % dan dengan ratio itu permodalan bank dianggap 

sehat. Ratio antara modal dan simpanan masyarakat harus dipadukan 

dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung resiko. Oleh 

karena itu modal harus dilengkapi oleh berbagai cadangan sebagai 

penyangga modal, sehingga secara umum modal bank terdiri dari 

modal inti dan modal pelengkap. 

 

 

b. Membandingkan modal dengan aktiva beresiko. 

Ukuran kedua inilah yang dewasa ini menjadi kesepakatan BIS (Bank 

for International Settlements) yaitu organisasi bank sentral dari negara-

negara maju yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kanada, negara-

negara Eropa Barat dan Jepang. Kesepakatan tentang ketentuan 

permodalan itu dicapai pada tahun 1988, dengan menetapkan CAR, 

yaitu ratio minimum yang mendasarkan kepada perbandingan antara 

modal dengan aktiva beresiko. Kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh 

hasil pengamatan para ahli perbankan negara-negara maju, termasuk 

para pakar IMF dan World Bank, tentang adanya ketimpangan struktur 

dan sistem perbankan internasional.  

Berdasarkan indikasi-indikasi itu, kemudian BIS menetapkan ketentuan 

perhitungan Capital Edequacy Ratio (CAR) yang harus diikuti oleh 



bank-bank di seluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi yang 

fair di pasar keuangan global, yaitu ratio minimum 8% permodalan 

terhadap aktiva berisiko.  

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang 

menurut risiko (ATMR). Yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan 

ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang 

bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih 

bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. 

terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang 

besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu 

sendiri atau yang didasarkan atas penggolongan nasabah, penjamin atau sifat 

barang jaminan. 

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) bank syariah adalah 

faktor pembagi (denominator) dari CAR sedangkan modal adalah faktor 

yang dibagi (numerator) untuk mengukur kemampuan modal menanggung 

resiko atas aktiva tersebut. Dalam menelaah ATMR pada bank syariah, 

terlebih dahulu harus dipertimbangkan bahwa aktiva bank syari’ah dapat 

dibagi atas: 

a. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan/atau kewajiban atau hutang 

(wadi’ah atau qard dan sejenisnya) dan 

b. Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (Profit and loss Sharing 

Investment Account) yaitu mudharabah (baik General Investment 

Account/mudharabah mutlaqah yang tercatat pada neraca/on balance 



sheet maupun Restricted Investment Account/mudharabah muqayyadah 

yang dicatat pada rekening administratif/off balance sheet). 

 Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau hutang, 

resikonya ditanggung oleh modal sendiri, sedangkan aktiva yang didanai 

oleh rekening bagi hasil, resikonya ditanggung oleh dana rekening bagi 

hasil itu sendiri. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, 

pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung resiko atas 

aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul 

akibat salah urus (mis management), kalalaian atau kecurangan yang 

dilakukan oleh manajemen bank selaku mudharib. Oleh karenanya tetap 

ada potensi resiko, (katakanlah dengan probability 50 %), yang harus 

ditanggung oleh modal bank sendiri. Hal ini mengandung konsekuensi 

bahwa atas aktiva ini harus pula dibentuk PPAP. 

Berdasarkan pembagian jenis aktiva tersebut di atas, maka pada 

prinsipnya bobot resiko bank syari’ah adalah : 

a. Aktiva yang dibiaya oleh modal bank sendiri dan / atau dana pinjaman 

(wadi’ah, card dan sejenisnya) adalah 100 %. 

b. Aktiva yang dibiaya oleh pemegang rekening bagi hasil (baik general 

ataupun restricted investment account) adalah 50 % 

2.4 Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis 

Beberapa penelitian pada bank konvensional di Indonesia, menunjukkan 

adanya indikasi praktik manajemen laba (earnings management) seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Na’im (2001), Susanto (2003), 

Endriani (2004) dan Arnawa (2006) juga menemukan adanya indikasi praktik 



manajemen laba dengan cara meningkatkan laba pada perbankan nasional pasca 

program rekapitalisasi, dan motif meningkatkan kinerja bank juga merupakan 

salah satu faktor utama yang mempengaruhi bank melakukan manajemen laba.  

Bank syariah dalam operasionalnya memiliki fungsi yang lebih luas dari 

bank konvensional seperti yang diuraikan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan 

Syariah Indonesia (PAPSI) 2003 yaitu sebagai Manajer Investasi, Investor, 

Penyedia Jasa Keuangan dan Lalu Lintas Pembayaran, serta Pengembangan 

Fungsi Sosial. Khan (1992), dalam Sofie (2005), mengidentifikasikan tujuan 

laporan keuangan akuntansi syariah antara lain adalah penentuan laba rugi yang 

tepat dan melaporkan dengan benar dan adaptable terhadap perubahan. Syahatah 

(2001) membagi tujuan akuntansi keuangan (laporan keuangan) diantaranya 

membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan menentukan besarnya 

penghasilan yang wajib dizakati. Sehingga idealnya di bank syariah tidak ada 

praktik manajemen laba, karena informasi yang tersaji dalam laporan keuangan 

yang mengandung unsur manajemen laba dapat berbeda dari kondisi yang 

sebenarnya. Sedangkan secara syariah juga tidak dibenarkan menyampaikan 

informasi yang salah kepada orang lain. Tetapi karena keterbatasan sumber daya 

manusia di perbankan syariah dan mayoritas dari mereka juga berasal dari bank 

konvensional, maka diduga pada bank syariah masih terdapat indikasi praktik 

manajemen laba. Berdasarkan dugaan ini dibangun hipotesis berikut : 

H1  :  Terdapat indikasi praktik manajemen laba pada bank syariah. 

Karena penilaian kinerja bank syariah umumnya tidak jauh berbeda dengan 

bank konvensional, maka diduga penilaian kinerja bank syariah dengan rasio 

CAMEL juga mempunyai pengaruh terhadap praktik manajemen laba. Rasio 



CAMEL dan proksinya yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada 

penelitian Nasser (2003), yang sebelumnya juga sudah digunakan oleh Payamta 

dan Machfoedz (1999) serta Nasser dan Aryati (2000). 

Rasio C (Capital) pada rasio CAMEL dalam penelitian ini, diproksi dengan 

nilai rasio CAR (Capital Adequacy Ratio). Penelitian Endriani (2004) ditemukan 

bahwa bank melakukan earnings management dalam upaya memenuhi ketentuan 

rasio kecukupan modal minimum (CAR) yang telah ditetapkan BI. Earnings 

management dilakukan oleh bank semakin intensif dengan arah yang terbalik 

dengan tingkat CAR, dimana bank yang memiliki nilai CAR lebih rendah dari 

ketentuan minimum BI cenderung lebih intensif (tinggi) melakukan praktik 

earnings management dan sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai 

rasio CAR berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. 

Karena nilai minimum CAR juga merupakan salah satu peraturan BI yang 

harus dipenuhi oleh bank syariah, maka diduga praktik manajemen laba yang 

dipengaruhi oleh rasio CAR ini juga terjadi pada bank syariah. Hipotesis yang 

dibangun adalah: 

H2a : Rasio CAR berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen 

laba. 

Rasio A (Assets quality) pada rasio CAMEL, dimana kualitas aset ini dapat 

dilihat dari kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba. Sehingga 

rasio ini diproksi dengan nilai rasio RORA (Return On Risked Assets) yang 

diperoleh dari perbandingan laba sebelum pajak dengan aktiva produktif. Rasio 

RORA ini merupakan salah satu rasio yang menunjukkan profitabilitas bank. 

Secara teori diketahui bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang 



rendah lebih termotivasi untuk melakukan earnings management. Penelitian 

Robb (1998) juga membuktikan secara empiris bahwa bank cenderung 

melakukan praktik pengelolaan laba dengan cara meningkatkan laba, jika 

diperoleh laba yang lebih rendah dari yang diinginkan. Sehingga disimpulkan 

profitabilitas bank berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. 

Berdasarkan dugaan ini disusun hipotesis: 

H2b : Rasio RORA berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen 

laba. 

Sedangkan rasio M (Management) pada rasio CAMEL, diproksi dengan nilai 

rasio ROA (Return On Assets). Penelitian Arnawa (2006) menggunakan rasio 

Return On Assets (ROA) sebagai salah satu proksi untuk menilai kinerja bank. 

Dimana nilai rasio ROA yang rendah juga diduga akan lebih memotivasi bank 

untuk melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan laba. Maka 

berdasarkan uraian di atas, dibangun hipotesis untuk melihat pengaruh rasio 

ROA terhadap prkatik manajemen laba di bank syariah sebagai berikut : 

H2c : Rasio ROA berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen 

laba. 

Rasio E (Earning) pada rasio CAMEL, diproksi dengan nilai rasio NPM (Net 

Profit Margin) yang diperoleh dari perbandingan laba operasi dengan 

pendapatan. Sama halnya dengan rasio RORA dan ROA sebelumnya, rasio NPM 

juga menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba dari aktivitas 

operasionalnya. Dimana laba operasi yang digunakan dalam rasio NPM ini jika 

ditambah dengan laba (rugi) bersih non operasional akan diperoleh nilai laba 

sebelum pajak yang digunakan dalam rasio RORA dan jika laba sebelum pajak 



ini dikurangi dengan perkiraan beban pajak penghasilan akan diperoleh nilai laba 

bersih yang digunakan dalam rasio ROA. Karena itu rasio NPM ini diasumsikan 

juga akan bersifat sama dengan rasio RORA dan ROA sebelumnya, dimana 

rasio-rasio tersebut dirujuk kepada rasio ROA dalam penelitian Arnawa (2006). 

Berdasarkan asumsi ini dibangun hipotesis : 

H2d : Rasio NPM berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen 

laba. 

Rasio L (Liquidity) pada rasio CAMEL, diproksi dengan nilai rasio LDR 

(Loan to Deposit Ratio). Kinerja bank dalam penelitian Arnawa (2006) juga 

diproksi dengan rasio LDR. Semakin rendah nilai LDR yang juga menunjukkan 

rendahnya penghasilan bank akan memotivasi bank untuk melakukan 

manajemen laba dengan cara meningkatkan laba. Dan hasil penelitiannya juga 

menunjukkan hal yang sama yaitu rasio LDR berpengaruh negatif terhadap 

praktik manajemen laba secara signifikan. Karena rasio LDR dalam penelitian 

ini sama dengan rasio LDR yang digunakan dalam penelitian Arnawa (2006), 

berdasarkan uraian di atas dibangun hipotesis : 

H2e : Rasio LDR berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen 

laba. 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan pada skripsi ini tergolong sebagai 

hypotesis testing. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya 

menjelaskan sifat hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar 

kelompok atau kebebasan (independensi) dua atau lebih faktor dalam suatu 

situasi (Sekaran, 2006:162). Hypotesis testing merupakan suatu penelitian yang 

sudah memiliki kejelasan dan gambaran, pengujian hipotesis dimaksudkan untuk 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian.  

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan seluruhan kumpulan subjek dimana pengukuran 

tersebut dilakukan yang dapat kita gunakan untuk membuat beberapa 

kesimpulan (Cooper dan Emory, 1998:214). Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini  adalah semua perbankan syariah di Indonesia, yang berdasarkan 

data BI bulan Mei tahun 2007, Perbankan Syariah terdiri dari 3 kelompok yaitu 

Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 3 bank, Unit Usaha Syariah (UUS) 

sebanyak 15 bank dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 106 

bank. Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada metode purposive sampling, 

dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan 

pada penelitian ini adalah:  



1. Sampel yang digunakan adalah Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha 

Syari’ah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2005 – 2006.  

2. Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah dengan data laporan 

keuangan triwulanan yang lengkap. 

Dari populasi yang berjumlah 124 perusahaan perbankan yang terdaftar di 

BI selama peride 2005-2006, diperoleh sampel sebanyak 18 perusahaan 

perbankan. 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti 

dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi 

atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, 2001:91). Data yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri atas: 

1. Data nama Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah yang terdaftar 

di Bank Indonesia selama periode penelitian yaitu tahun 2005-2006. 

2. Memiliki data laporan keuangan triwulanan yang lengkap dan disajikan 

dalam rupiah pada periode penelitian yaitu periode 2005-2006. 

 Data yang akan diolah dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan 

publikasi triwulanan bank syariah yang terpilih sebagai sampel penelitian, yang 

dapat diperoleh dari media massa yang memuat publikasi tersebut ataupun dari 

Direktori Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh BI serta dari website BI : 

www.bi.go.id. 

 



3.4 Identifikasi dan Pengukuran Variabel 

Variabel adalah sesuatu yang memiliki variasi nilai. Nilai bisa berbeda 

pada saat yang berbeda untuk obyek atau orang yang sama. Nilai juga bisa 

berbeda pada saat yang sama untuk obyek atau orang yang berbeda (Sularso, 

2003:17). Variabel pada penelitian ini meliputi: 

1. Variabel Dependen atau variabel terikat, yaitu manajemen laba yang dapat 

diukur dengan Akrual Diskresioner. Penghitungan total akrual sama 

dengan yang dilakukan Healy (1985) dan Jones (1991) yang telah 

disesuaikan dengan karakteristik perbankan, dengan rumus: 

TAit = (∆PMADit + ∆BDDit +∆UMPit - ∆BYDit - ∆UPit – BAPit - Depit)/ 

(Ait-1) 

Dimana: TAit =  total akrual bank syariah i pada tahun t, ∆PMADit = selisih 

pendapatan masih akan diterima bank syariah i pada tahun t dengan t-1, 

∆BDDit = selisih beban dibayar dimuka bank syariah i pada tahun t dengan 

t-1, ∆UMPit = selisih uang muka pajak bank syariah i pada tahun t dengan 

t-1, ∆BYDit = selisih beban yang harus dibayar bank syariah i pada tahun t 

dengan t-1, ∆UPit = selisih utang pajak bank syariah i pada tahun t dengan 

t-1, BAPit = beban penyisihan aktiva produktif bank syariah i pada tahun t, 

Depit = beban depresiasi bank syariah i pada tahun t, Ait-1  = total aktiva 

bank syariah i pada tahun t-1. 

Kemudian, dilakukan estimasi dengan menggunakan model : 

TAit / Ait-1 = a1(1/Ait-1) + b1(∆POit /Ait-1) + b2(PPEit /Ait-1) + εit 



Dimana: TAit =  total akrual bank syariah i pada tahun t, Ait-1 = total aktiva 

bank syariah i pada tahun t-1, ∆POit = selisih pendapatan operasi bank 

syariah i pada tahun t dengan t-1, PPEit = property, plant, and equipment 

(aktiva tetap) bank syariah i pada tahun t. Perkiraan error (εit) dalam 

persamaan di atas menunjukkan akrual diskresioner (discretionary 

accruals). 

2. Variabel Independen atau variabel bebas, yaitu Rasio CAMEL yang diukur 

dengan proksi : 

a. Rasio C (Capital) diukur dengan CAR. CAR (Capital Adequancy  

Ratio) merupakan rasio yang mengukur tingkat kecukupan modal 

minimum suatu bank.  

CAR =   
atotalaktiv

ekuitas
 

b. Rasio A (Asset Quality) diukur dengan RORA 

RORA = 
uktifaktivaprod

mpajaklabasebelu
 

Aktiva produktif adalah semua aktiva baik dalam rupiah maupun valuta 

asing yang dimiliki bank syariah dengan maksud untuk memperoleh 

penghasilan sesuai dengan fungsinya. 

c. Management diukur dengan ROA 

ROA = 
atotalaktiv

lababersih
 

d. Earnings diukur dengan NPM  

NPM = 
tanpendapa

ilabaoperas
 



e. Liquidity diukur dengan LDR 

LDR = 
apihakketigjumlahdana

rikanityangdibejumlahkred
 

Dana pihak ketiga adalah dana yang diterima oleh bank dari nasabah 

maupun dari pinjaman. 

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Metode Analisis 

Pengujian indikasi praktik manajemen laba pada hipotesis 1 (H1) di 

atas digunakan uji beda (uji t), yaitu apakah rata-rata nilai AD pada bank 

syariah  ≠  0. 

Hipotesis 2 diuji dengan menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda (multiple regression analysis). Analisis regresi berganda 

merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk melihat besarnya 

pengaruh antar variabel-variabel independen terhadap variabel dependen 

baik secara simultan maupun secara parsial. Model regresi linier berganda 

adalah sebagai berikut: 

ADit  =  α + β1CARit  +  β2 RORAit  +  β3NPMit  + β4ROAit  + β5LDRit + 

ε(1) 

Dengan ekspektasi : β1 < 0, β2  < 0, β3 < 0, β4  < 0 dan β5  < 0  

Dimana : 

ADit    =   Akrual Diskresioner (akrual abnormal) bank syariah i pada tahun 

t 

CARit =  nilai rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) bank syariah i pada 

tahun t 



RORAit=  nilai rasio RORA (Return On Risked Assets) bank syariah i pada 

tahun t 

NPMit  =   nilai rasio NPM (Net Profit Margin) bank syariah i pada tahun t 

ROAit   =  nilai rasio ROA (Return On Assets) bank syariah i pada tahun t 

LDRit   =  nilai rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) bank syariah i pada  

tahun t 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dibutuhkan untuk menghasilkan model regresi yang 

memenuhi kriteria asumsi klasik.  

1. Uji Normalitas 

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variable-variabel 

random kontinyu. Kurva yang menggambarkan distribusi normal 

adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah 

sampel penelitian berdistribusi normal maka digunakan pengujian 

kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing 

variabel. Fungsi pengujian suatu data dikategorikan sebagai alat 

membuat kesimpulan populasi berdasarkan data sampel tingkat 

signifikansi (α) yang digunakan adalah 5%. Apabila data penelitian 

yang diuji memiliki tingkat signifikansi lebih dari 5%, maka dapat 

dikatakan bahwa data penelitian tersebut berdistribusi secara normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Menurut Arief (1993:23) multikolinieritas merupakan situasi adanya 

korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan lainnya. Dengan 

adanya multikolinieritas maka standar error untuk masing-masing 



variabel independent tidak dapat dideteksi. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya gejala multikolinieritas pada model regresi linier berganda 

yang diajukan dapat digunakan dengan cara melihat nilai Variance 

Inflation Factor  (VIF) = 1/(1 – r
2
). Apabila nilai VIF kurang dari 10 

maka tidak terjadi multikolinieritas. Menurut Arief (1993:126) 

multikolinieritas akan mengakibatkan: 

a. Variasi besar dari Ordinary Least Square (OLS) 

b. Interval kepercayaan lebar 

c. Uji-t tidak signifikan 

d. R
2
 tinggi tapi banyak variabel yang tidak signifikan dari uji-t. 

e. Terkadang taksiran koefisien yang didapat akan mempunyai nilai 

yang tidak sesuai dengan substansi, sehingga dapat menyesatkan 

interpretasi. 

3 Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika terdapat perbedaan 

varians, maka dijumpai gejala heteroskedastisitas. Cara mendeteksi 

ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar nilai X dan Y. 

Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi gejala heterokedastisitas. 

 

 

 



BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Diskripsi Variabel Penelitian 

4.1.1 Statistik Deskriptif Komponen Total Akrual Pada Bank Syari’ah 

  Statistik deskriptif komponen total akrual pada bank syariah dari 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada pada Tabel 4.1 

berikut ini: 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Komponen Total Akrual 

(Dalam jutaan rupiah) 

 

 Variabel N Minimum Maximum Mean 

TA 18 -2115.00 180551.00 19339.3333 

DPO 18 225.00 1171013.00 142794.7222 

PPE 18 262.00 521919.00 52173.8333 

NDA 18 -70746.00 402.00 -12804.4444 

DA 18 1027.00 212606.00 32143.6667 

     
TA=Total Akrual, ∆PO=Perubahan Pendapatan Operasional, PPE=Aktiva Tetap, 
NDA=Akrual Non Diskresioner, DA=Akrual Diskresioner. 
Sumber: Data sekunder yang diolah (lampiran 3) 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.1 di atas, 

menunjukkan jumlah data sampel yang diolah (N), nilai minimum dan 

maksimum, serta nilai rata-rata (mean) dari variabel sampel. Nilai rata-rata 

(mean) dari TA adalah sekitar 19.339,3333, NDA sekitar -12.804,4444 dan 

DA sekitar 32.143,6667. Nilai rata-rata dari TA, NDA dan DA yang kecil ini 

menunjukkan bahwa nilai akrual yang ada pada bank syariah cukup kecil 

karena perkiraan yang bersifat akrual pada bank syariah tidak begitu banyak. 

Sedangkan nilai rata-rata yang negatif menunjukkan bahwa nilai akrual yang 



ada pada bank syariah cenderung bersifat income decreasing (penurunan 

laba). 

4.1.2 Statistik Deskriptif Sampel Kinerja Bank Syariah 

Statistik deskriptif sampel kinerja pada bank syariah disajikan pada 

tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Sampel Kinerja Bank Syariah 

(Dalam Persen) 

 

AD=Akrual Diskresioner, CAR=Capital Adequancy Ratio, 
RORA=Return On Risked Assets, ROA=Return On Assets, NPM=Net Profit Margin, 
LDR=Loan to Deposit Ratio 
Sumber : Data Sekunder yang diolah (lampiran 4) 

 
Tabel 4.2 di atas menunjukkan statistik deskriptif kinerja bank 

syariah dengan variabel Akrual Diskresioner (DA), CAR, RORA, ROA, 

NPM dan LDR dengan jumlah data sampel yang diolah (N), nilai minimum 

dan maksimum, nilai rata-rata (mean) dari variabel sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini. Nilai rata-rata (mean) dari DA adalah sekitar -684,8056, 

dimana nilai rata-rata DA yang sangat kecil menunjukkan nilai akrual pada 

bank syari’ah yang kecil, sama dengan hasil yang dideskripsikan pada 

statistik deskriptif komponen total akrual yaitu nilai akrual yang ada pada 

bank syariah cukup kecil karena perkiraan yang bersifat akrual pada bank 

syariah tidak begitu banyak. 

 N Minimum Maximum Mean 

CAR 72 7.24 77.14 34.0733 

LDR 72 0.00 99.52 31.4297 

NPM 72 -2991.26 53.65 -57.7201 

RORA 72 -6.97 4.54 0.0982 

ROA 72 -6.99 4.58 -1.089 

DA 72 -3851.00 28814.00 -684.8056 



Statistik deskriptif terhadap rasio CAR menunjukkan nilai minimum 

sebesar 7,24, nilai maksimum sebesar 77,14, dengan rata-rata sebesar 

34,0733. Nilai rata-rata rasio CAR terlihat sangat tinggi yaitu sebesar 

34,0733% yang jauh diatas batasan minimum nilai CAR yang ditetapkan BI 

yaitu 8%. Nilai rata-rata rasio CAR yang sangat tinggi menunjukkan baiknya 

kemampuan Bank Umum Syari’ah maupun Unit Usaha Syari’ah dalam 

memenuhi rasio ketentuan modal minimum yang ditetapkan BI. 

Statistik deskriptif terhadap rasio LDR  menunjukkan nilai minimum 

sebesar 0, nilai maksimum sebesar 99,52 dengan rata-rata sebesar 31,4297. 

Nilai rata-rata rasio LDR sangat kecil yaitu sekitar 31% (sepertiga dari 

seratus persen) menunjukkan bahwa kemampuan bank syariah dalam 

menyalurkan pembiayaan (kredit) kepada masyarakat masih kurang optimal. 

Hal ini sejalan dengan rasio NPM yang bernilai negatif. 

Statistik deskriptif terhadap rasio NPM  menunjukkan nilai minimum 

sebesar -2,991.26, nilai maksimum sebesar 53.65, dengan rata-rata sebesar -

57,7201. Nilai rata-rata rasio NPM sangat rendah yaitu sebesar –57,7201% 

dimana hal ini menunjukkan bahwa kinerja operasional bank syariah belum 

maksimal bahkan terjadi income decreasing (penurunan laba). 

Statistik deskriptif terhadap rasio RORA menunjukkan nilai 

minimum sebesar -6,97, nilai maksimum sebesar 4,54, dengan rata-rata 

sebesar 0,0982. Nilai rata-rata rasio RORA sangat rendah yaitu sekitar 

0,0982% yang berarti bahwa rata-rata profitabilitas bank syariah masih 

kurang baik. Hal ini diperkiraan dipengaruhi oleh rugi non operasional yang 



besar, sehingga nilai laba sebelum pajak yang digunakan dalam rasio RORA 

nilainya menjadi sangat kecil. 

Statistik deskriptif terhadap rasio ROA menunjukkan nilai minimum 

sebesar -6,99, nilai maksimum sebesar 4,58, dengan rata-rata sebesar -1,089. 

Nilai rata-rata rasio ROA yang sangat rendah bahkan negatif yaitu sekitar -

1,089% menunjukkan bahwa rata-rata profitabilitas bank syariah masih 

kurang baik. Hal ini diperkiraan dipengaruhi oleh rugi non operasional yang 

besar, sehingga laba setelah pajak yang digunakan dalam rasio ROA nilainya 

menjadi sangat kecil. 

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier 

berganda. Uji regresi linier dengan menggunakan metode kuadrat terkecil 

biasa (ordinary least squares/OLS) membutuhkan sifat tidak bias linier 

terbaik (Best Linier Unbiased Estimator/BLUE) dari penaksir (Gujarati, 

1997:44). Serangkaian uji dapat dilakukan agar persamaan regresi yang 

terbentuk dapat memenuhi persyaratan BLUE tersebut, yaitu: uji normalitas, 

uji gejala multikolinieritas, dan uji gejala heteroskedastisitas.  

4.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik Komponen Total Akrual Pada Bank    

Syari’ah 

1. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, karena uji-

t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal 

(Ghozali, 2005:110). Pengujian normalitas dilakukan terhadap nilai 



unstandardized residual dari model regresi dengan menggunakan uji One 

Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Data dikategorikan berdistribusi 

normal jika menghasilkan nilai asymptotic significance > α=5%. Hasil 

pengujian disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas  Model Regresi Total Akrual Pada Bank Syariah  

 
 Discretionary Accrual 

N 18 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,544 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,170 

Sumber : Data sekunder yang diolah (lampiran 5) 

Berdasarkan tabel 4.3, hasil pengujian terhadap nilai residual model 

regresi menunjukkan nilai Asymptotic significance > 0,05, yaitu sebesar 

0,170. Berdasarkan hasil tersebut, sesuai dengan kaidah pengujian maka 

dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi 

kenormalan. 

2. Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji adanya korelasi antar 

variabel independen. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinieritas adalah dengan menggunakan nilai VIF (variance 

inflation factor). Hasil uji gejala multikolinieritas disajikan pada tabel 4.4 

berikut: 

 

 

 

 



Tabel 4.4 

Uji Multikolinieritas Total Akrual Pada Bank Syariah  
  

 Tolerance VIF 
∆PO 0,163 6,129 
PPE 0,163 6,129 

∆PO=Perubahan Pendapatan Operasional, PPE=Aktiva Tetap 
Sumber : Data sekunder yang diolah (lampiran 6) 

 
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.4, semua variabel independen 

pada menunjukkan nilai VIF kurang dari angka 10. Berdasarkan hasil 

tersebut maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas 

yang serius antar variabel independen dalam model regresi.  

3. Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai 

gejala heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya gejala 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

grafik scatterplot di sekitar nilai X dan Y. Suatu model regresi 

dinyatakan mengalami gejala heterokedastisitas apabila grafik scatterplot 

di sekitar nilai X dan Y menghasilkan adanya pola tertentu. Hasil 

pengujian dengan menggunakan grafik scatterplot pada lampiran uji 

asumsi klasik menunjukkan bahwa grafik scatterplot yang dihasilkan 

berpola acak tanpa membentuk pola tertentu. Berdasarkan hasil tersebut 

maka dapat disimpulkan tidak dijumpai adanya gejala heteroskedastisitas 

pada model regesi.  

 

 



4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik Model Regresi Kinerja Pada Bank 

Syari’ah   

 Tabel 4.5 

   Uji Multikolinieritas Model Regresi Kinerja Bank Syariah 

  

  Tolerance VIF 

CAR 0,659 1.516 

LDR 0,546 1.832 

NPM 0,704 1.421 

RORA 0,045 22.046 

ROA 0,044 22.606 
 Sumber : Data yang diolah (lampiran 7) 
 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.5 terlihat bahwa nilai VIF dari 

variabel independen RORA dan ROA lebih besar dari 10 yang berarti 

terdapat multikolinieritas antara kedua variabel tersebut. Untuk 

menghilangkan multikolinieritas ini, dilakukan pemisahan kedua variabel 

tersebut untuk dibuat model regresi baru dengan menggunakan masing-

masing variabel secara terpisah yaitu dengan menggunakan variabel 

RORA dan model regresi baru yang menggunakan variabel ROA. Kedua 

model regrasi yang baru ini masing-masing akan diolah kembali dengan 

program SPSS.  

4.2.3 Model Regresi Kinerja Bank Syariah Dengan Variabel RORA dan 

ROA 

Model regresi kinerja bank syariah yang baru dengan menggunakan 

variabel RORA dan mengeluarkan variabel ROA dari model regresi awal 

yaitu : 

DAit  =  α +  β1CARit  +  β2 RORAit  +  β3NPMit  +  β4LDRit + ε  (1a) 

Dengan ekspektasi : β1 < 0, β2  < 0, β3 < 0, β4  < 0  



Sedangkan model regresi kinerja bank syariah yang baru dengan 

menggunakan variabel ROA setelah mengeluarkan variabel RORA dari 

model regresi awal yaitu : 

DAit  =  α +  β1CARit  +  β2 ROAit  +  β3NPMit  +  β4LDRit + ε  (1b) 

Dengan ekspektasi : β1 < 0, β2  < 0, β3 < 0, β4  < 0  

4.2.4 Uji Asumsi Klasik Kinerja Bank Syariah Dengan Variabel RORA 

dan ROA 

Tabel 4.6 

Uji Multikolinieritas Model Regresi Kinerja Bank Syariah  

Dengan Varibel RORA 

  

 Tolerance VIF 

CAR 0,660 1,514 

LDR 0,564 1,773 

NPM 0,707 1,415 

RORA 0,573 1,744 
Sumber : Data yang diolah (lampiran 8)  

 

Tabel 4.7 

Uji Multikolinieritas Model Regresi Kinerja Bank Syariah  

Dengan Varibel ROA 

 

 Tolerance VIF 

CAR 0,670 1,494 

LDR 0,547 1,829 

NPM 0,709 1,411 

ROA 0,559 1,788 
Sumber : Data yang diolah (lampiran 9)   

 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6 dan 4.7, variabel independen 

RORA dan ROA menunjukkan nilai VIF kurang dari angka 10. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala 



multikolinieritas yang serius antar variabel independen dalam model 

regresi.  

4.3 Hasil Uji Hipotesis 

4.3.1 Hasil Uji Hipotesis 1 

Untuk menunjukkan apakah variabel Akrual diskresioner mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap praktek manajemen laba pada bank 

syari’ah digunakan uji beda One Sample T Test. Dalam tabel 4.10 berikut 

ini ditunjukkan hasil uji beda One Sample T Test dengan tingkat 

signifikansi 5% (0,05). 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Hipotesis 1 

One-Sample T Test 

 DA 

N 18 

Sig. (2-tailed) 0,052 
Sumber : Data yang diolah (lampiran 10) 

   

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.10 terlihat bahwa nilai DA 

(Akrual Diskresioner) > 0,05 yaitu sebesar 0,052. Berdasarkan hasil 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahawa hipotesisi 1 (H1) diterima.  

4.3.2 Hasil Uji Hipotesis 2 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Hipotesis 2 

Uji Regresi 

 

  Sign. (p) 

CAR 0,993 

LDR 0,932 

NPM 0,996 



RORA 0,842 

ROA 0,875 

Sumber : Data yang diolah (lampiran 11,12,13,14,15) 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.11, pengujian terhadap 

hipotesis 2 (H2a-H2e) dapat dijelaskan pada pembahasan berikut ini. 

a. Tujuan pengujian hipotesis 2 (a) adalah untuk membuktikan adanya 

pengaruh negatif rasio C (Capital) dalam rasio CAMEL yang  

diproksikan dengan rasio CAR terhadap praktik manajemen laba 

pada bank syari’ah. Hasil pengujian menunjukkan nilai sebesar 

0,993. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai CAR lebih besar dari 

α=5%(0,05) maka hipotesis 2 (a) diterima. 

b. Tujuan pengujian hipotesis 2 (b) adalah untuk membuktikan adanya 

pengaruh negatif rasio A (Asset quality) dalam rasio CAMEL yang  

diproksikan dengan rasio RORA terhadap praktik manajemen laba 

pada bank syari’ah. Hasil pengujian menunjukkan nilai sebesar 

0,842. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai RORA lebih besar dari 

α=5%(0,05) maka hipotesis 2 (b) diterima. 

c. Tujuan pengujian hipotesis 2 (c) adalah untuk membuktikan adanya 

pengaruh negatif rasio M (Management) dalam rasio CAMEL yang  

diproksikan dengan rasio ROA terhadap praktik manajemen laba 

pada bank syari’ah. Hasil pengujian menunjukkan nilai sebesar 

0,875. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai ROA lebih besar dari 

α=5%(0,05) maka hipotesis 2 (c) diterima. 

d. Tujuan pengujian hipotesis 2 (d) adalah untuk membuktikan adanya 

pengaruh negatif rasio E (Earning) dalam rasio CAMEL yang  



diproksikan dengan rasio NPM terhadap praktik manajemen laba 

pada bank syari’ah. Hasil pengujian menunjukkan nilai sebesar 

0,996. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai NPM lebih besar dari 

α=5%(0,05) maka hipotesis 2 (d) diterima. 

e. Tujuan pengujian hipotesis 2 (e) adalah untuk membuktikan adanya 

pengaruh negatif rasio L (Liquidity) dalam rasio CAMEL yang  

diproksikan dengan rasio LDR terhadap praktik manajemen laba pada 

bank syari’ah. Hasil pengujian menunjukkan nilai sebesar 0,932. 

Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai LDR lebih besar dari 

α=5%(0,05), maka hipotesis 2 (e) diterima. 

4.4.Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 

4.4.1 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis 1, dengan menggunakan 

variabel Akrual diskresioner penelitian ini berhasil membuktikan adanya 

pengaruh praktik manajemen laba pada bank syari’ah. Hasil pengujian 

dengan menggunakan variabel Akrual Diskresioner sebagai proksi dari 

manajemen laba menunjukkan bahwa hasil penelitian ini mampu 

membuktikan adanya indikasi praktik manajemen laba pada bank 

syari’ah walaupun nilai signifikansinya sangat rendah (0,052) atau 

hampir sama dengan tingkat signifikansi α=5%(0,05). 

Khan (1992), dalam Sofie (2005), mengidentifikasikan tujuan laporan 

keuangan akuntansi syariah antara lain adalah penentuan laba rugi yang 

tepat dan melaporkan dengan benar dan adaptable terhadap perubahan. 

Syahatah (2001) membagi tujuan akuntansi keuangan (laporan keuangan) 



diantaranya membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan 

menentukan besarnya penghasilan yang wajib dizakati. Sehingga 

idealnya di bank syariah tidak ada praktik manajemen laba, karena 

informasi yang tersaji dalam laporan keuangan yang mengandung unsur 

manajemen laba dapat berbeda dari kondisi yang sebenarnya. Sedangkan 

secara syariah juga tidak dibenarkan menyampaikan informasi yang salah 

kepada orang lain. Tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia di 

perbankan syariah dan mayoritas dari mereka juga berasal dari bank 

konvensional, maka pada bank syariah juga bisa terdapat indikasi praktik 

manajemen laba walaupun peluangnya sangat kecil. 

4.4.2 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 2 

a. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis H2a, dengan 

menggunakan rasio CAR sebagai proksi dari rasio C (Capital) pada 

rasio CAMEL, penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh 

negatif rasio CAR terhadap praktik manajemen laba pada bank 

syari’ah. Nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi 

α=5%(0,05) menunjukkan bahwa rasio CAR berpengaruh negatif 

terhadap praktik manajemen laba pada bank syari’ah. Hasil penelitian 

ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Zahara dan Sylvia Veronica Siregar (2008) yang membuktikan secara 

empiris bahwa bank cenderung melakukan praktik pengelolaan laba, 

jika diperoleh rasio kecukupan modal minimum yang lebih rendah 

dari yang diinginkan. 



b. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis H2b, dengan 

menggunakan rasio RORA sebagai proksi dari rasio A (Asset quality) 

pada rasio CAMEL, penelitian ini berhasil membuktikan adanya 

pengaruh negatif rasio RORA terhadap praktik manajemen laba pada 

bank syari’ah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Zahara dan Sylvia Veronica Siregar 

(2008). Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Robb (1998) yang juga membuktikan secara 

empiris bahwa bank cenderung melakukan praktik pengelolaan laba 

dengan cara meningkatkan laba, jika diperoleh laba yang lebih rendah 

dari yang diinginkan. Sehingga disimpulkan profitabilitas bank 

berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. 

c. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis H2c, dengan 

menggunakan rasio ROA sebagai proksi dari rasio M (Mangement) 

pada rasio CAMEL, penelitian ini berhasil membuktikan adanya 

pengaruh negatif rasio ROA terhadap praktik manajemen laba pada 

bank syari’ah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Zahara dan Sylvia Veronica Siregar 

(2008). Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Arnawa (2006) yang menemukan fakta bahwa 

rasio ROA yang rendah akan lebih memotivasi bank untuk 

melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan laba. 

d. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis H2d, dengan 

menggunakan rasio NPM sebagai proksi dari rasio E (Earning) pada 



rasio CAMEL, penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh 

negatif rasio NPM terhadap praktik manajemen laba pada bank 

syari’ah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Zahara dan Sylvia Veronica Siregar (2008). 

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Arnawa (2006) yang menemukan fakta bahwa rasio 

NPM yang rendah akan lebih memotivasi bank untuk melakukan 

manajemen laba dengan cara meningkatkan laba. Laba operasi yang 

digunakan dalam rasio NPM ini jika ditambah dengan laba (rugi) 

bersih non operasional akan diperoleh nilai laba sebelum pajak yang 

digunakan dalam rasio RORA dan jika laba sebelum pajak ini 

dikurangi dengan perkiraan beban pajak penghasilan akan diperoleh 

nilai laba bersih yang digunakan dalam rasio ROA. 

e. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis H2e, dengan 

menggunakan rasio LDR sebagai proksi dari rasio L (Liquidity) pada 

rasio CAMEL, penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh 

negatif rasio LDR terhadap praktik manajemen laba pada bank 

syari’ah. Nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi 

α=5%(0,05) menunjukkan bahwa rasio LDR berpengaruh negatif 

terhadap praktik manajemen laba pada bank syari’ah.  

Rasio LDR diperoleh dari perbandingan jumlah kredit yang diberikan 

dengan jumlah dana pihak ketiga yang ada pada bank syariah. Nilai 

rata-rata rasio LDR yang masih sepertiga dari seratus persen 

menunjukkan bahwa kemampuan bank syariah dalam menyalurkan 



pembiayaan (kredit) kepada masyarakat masih kurang optimal. Nilai 

rasio LDR yang rendah cenderung memotivasi manajemen untuk 

melakukan praktik manajemen laba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan hasil penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan variabel Akrual 

diskresioner penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh praktik 

manajemen laba pada bank syari’ah. Hasil tersebut membuktikan adanya 

indikasi praktik manajemen laba pada bank syari’ah walaupun peluangnya 

sangat kecil. 

2. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan rasio CAR sebagai proksi 

dari rasio C (Capital) pada rasio CAMEL, penelitian ini berhasil 

membuktikan adanya pengaruh negatif rasio CAR terhadap praktik 

manajemen laba pada bank syari’ah. Pemenuhan batasan minimum rasio 

CAR merupakan kewajiban dari BUS dan UUS yang berstatus cabang dari 

bank induk konvensional, sehingga nilai rasio kecukupan modal minimum 

yang rendah akan lebih memotivasi manajemen untuk melakukan 

manajemen laba dalam usahanya mencapai nilai CAR tertentu.  

3. Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh negatif rasio RORA 

terhadap praktik manajemen laba pada bank syari’ah. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa bank cenderung akan melakukan praktik manejemen 

laba dengan cara meningkatkan laba, jika diperoleh laba yang lebih rendah 

dari yang diinginkan. 



4. Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh negatif rasio ROA 

terhadap praktik manajemen laba pada bank syari’ah. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai rasio ROA yang rendah akan lebih memotivasi 

bank untuk melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan laba.  

5. Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh negatif rasio NPM 

terhadap praktik manajemen laba pada bank syari’ah. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai rasio NPM yang rendah juga akan lebih 

memotivasi bank untuk melakukan manajemen laba dengan cara 

meningkatkan laba.  

6. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan rasio LDR sebagai proksi 

dari rasio L (Liquidity) pada rasio CAMEL, penelitian ini berhasil 

membuktikan adanya pengaruh negatif rasio LDR terhadap praktik 

manajemen laba pada bank syari’ah. Orientasi utama dari rasio LDR adalah 

untuk meningkatkan pendapatan sebagai penilaian utama kinerja bank dan 

untuk memenuhi kecukupan rasio LDR yang juga ditetapkan BI untuk 

tingkat bank. Hal ini membuat rasio LDR yang rendah cenderung 

memotivasi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba sehingga 

rasio LDR ini berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba pada 

bank syari’ah. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1. Jangka waktu data sampel yang digunakan relatif singkat yaitu hanya 2 tahun 

dan jumlah sampel yang dapat diolah juga sedikit yaitu hanya 18 buah data. 



2. Laporan keuangan publikasi BUS dan UUS yang digunakan sebagai sumber 

data sampel dalam penelitian ini tidak dilengkapi dengan catatan atas laporan 

keuangannya. Sehingga untuk beberapa perkiraan yang membutuhkan 

penjelasan lebih lanjut untuk diterjemahkan ke dalam rumus perhitungan, 

merujuk kepada PAPSI sebagai salah satu pedoman akuntansi yang 

digunakan oleh bank syariah. 

3. Model yang digunakan untuk melihat indikasi praktik manajemen laba pada 

bank syariah adalah model Jones (1991) yang telah disesuaikan dengan 

karakteristik perbankan. Dimana model Jones dan modifikasi model Jones 

belum diyakini dapat memisahkan komponen akrual non diskresioner dan 

akrual diskresioner dengan tepat. Sehingga ada kemungkinan kesalahan 

pengklasifikasian akrual non diskresioner dan akrual diskresioner.  

5.3. Implikasi Untuk Penelitian Selanjutnya 

Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini, implikasi untuk penelitian 

selanjutnya adalah: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan jangka waktu lebih lama dan 

sampel yang lebih besar serta menggunakan model yang berbeda untuk 

melihat indikasi praktik manajemen laba pada bank syariah.  

2. Penelitian selanjutnya akan lebih baik apabila menggunakan data sampel 

yang berdasarkan kepada laporan keuangan yang lengkap dengan catatan 

atas laporan keuangan.  

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan modifikasi model Jones yang 

lebih akurat dan lebih sesuai dengan karakteristik bank syariah. 
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LAMPIRAN  

Daftar Nama Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah yang Digunakan 

Sebagai Sampel  

No Nama Bank Syari’ah  

1 Bank Muamalat 

2 Bank Syari’ah Mandiri 

3 Bank Syari’ah Mega Indonesia 

4 Bank Negara Indonesia 

5 Bank Rakyat Indonesia 

6 Bank Tabungan Negara 

7 Bank Bukopin 

8 Bank CIMB Niaga 

9 Bank Permata 

10 BPD Kalimantan Selatan 

11 Bank DKI 

12 BPD Aceh 

13 BPD Jawa Barat dan Banten 

14 BPD Kalimantan Barat 

15 BPD Nusa Tenggara Barat 

16 BPD Riau 

17 BPD Sumatera Selatan 

18 BPD  Sumatera Utara 



 
Daftar Nama Bank Syari'ah 

yang Digunakan Sebagai 

Sampel          

            

  CAR LDR NPM RORA ROA TA PO PPE REV REC REV -REC 

BNI 67.15 20.69 7.23 0.73 0.73 10,973 148,401 25,432 148,821 780,350 -631,529 

BRI 34.73 16.41 7.18 0.87 0.91 8,906 105,775 22,427 106,140 793,191 -687,051 

BTN 12.89 3.43 -96.08 -1.27 -1.15 -1,202 3,539 2,184 3,904 69,454 

BUKOPIN 60.86 22.22 15.89 0.55 0.05 399 10,626 5,724 11,192 199,282 -188,091 

CIMB NIAGA 45.27 18.86 -7.39 0.01 -0.18 458 8,391 4,839 8,513 118,574 -110,061 

PERMATA 53.89 13.56 

-

2991.26 -6.42 -6.45 125 2,644 798 2,644 54,711 52,067 

BPD KALSEL 51.46 0.13 10.68 0.23 0.12 85 354 399 354 8,237 -7,883 

BANK DKI 21.77 13.82 43.48 1.38 1.42 207 1,508 678 1,521 41,551 -40,030 

BPD ACEH 55.48 0.43 16.36 0.32 0.32 47 1,239 350 1,239 14,719 -13,480 

BPD JABAR 

DAN BANTEN 16.85 65.00 53.65 1.42 1.40 2,509 9,574 7,464 10,156 177,369 -167,214 

BPD KALBAR 21.35 0.00 -390.91 -4.80 -4.80 0 33 13 33 388 -355 

BPD NTB 13.95 0.00 -30.33 -0.88 -0.90 81 195 299 195 6,262 -6,067 

BPD RIAU 33.34 0.43 14.55 0.51 0.41 33 1,170 602 1,177 23,451 -22,274 

BPD SUMSEL 8.27 0.00 -40.52 -0.23 -0.23 121 77 785 77 10,372 -10,296 

BPD SUMUT 26.27 50.10 -22.79 -0.95 -0.92 1,720 8,297 9,401 8,348 33,388 -25,040 
BANK 

MUAMALAT 10.64 99.52 28.80 0.44 0.44 143,778 352,538 295,343 470,023 4,793,004 -4,322,981 

BANK 

MANDIRI 7.91 87.60 17.71 0.26 0.17 235,497 369,337 604,122 455,919 6,174,319 -5,718,400 

BANK MEGA 12.98 92.25 -5.32 -0.13 -0.13 18,297 41,652 51,602 43,199 600,586 -557,387 

BNI 70.45 20.49 17.71 0.97 0.97 9,116 72,875 20,400 73,045 675,719 -602,674 

BRI 39.84 13.39 -1.29 -0.06 -0.03 6,479 39,191 16,655 39,361 597,335 -557,974 

BTN 25.61 6.05 -371.56 -2.85 -4.04 -2,958 7,837 2,718 8,265 90,442 -82,177 

BUKOPIN 60.45 25.63 12.58 0.87 0.12 -14 21,780 6,002 21,804 209,720 -187,916 

CIMB NIAGA 51.28 36.30 -8.17 -0.01 -0.21 591 19,171 4,872 19,408 175,785 -156,377 

PERMATA 46.67 26.76 -290.68 -3.46 -3.47 170 6,566 920 6,567 87,177 -80,610 

BPD KALSEL 48.06 0.09 7.53 0.25 0.01 211 775 826 779 11,524 -10,746 

BANK DKI 25.41 39.44 40.89 2.38 2.42 308 3,455 787 3,472 49,815 -46,343 

BPD ACEH 74.15 1.49 25.92 0.77 0.77 66 3,211 632 3,211 21,982 -18,771 

BPD JABAR 

DAN BANTEN 18.67 72.44 46.59 2.76 2.71 2,639 20,541 8,981 20,559 186,814 -166,255 

BPD KALBAR 27.45 0.00 -198.72 -5.51 -5.51 1 118 75 118 2,185 -2,068 

BPD NTB 36.88 0.00 -91.45 -2.60 -2.62 106 472 537 472 9,936 -9,464 

BPD RIAU 34.05 2.66 1.78 -0.01 -0.63 -195 2,358 631 2,363 26,995 -24,632 

BPD SUMSEL 7.24 0.00 14.16 0.22 0.22 187 373 793 373 20,716 -20,343 

BPD SUMUT 26.27 50.10 -22.79 -0.95 -0.92 1,720 8,297 9,401 8,348 33,388 -25,040 
BANK 

MUAMALAT 10.45 98.07 27.90 1.06 1.06 145,960 969,485 307,084 1,174,356 5,071,684 -3,897,329 
BANK 

MANDIRI 7.82 93.46 19.53 0.70 0.48 216,586 978,401 619,692 1,201,577 6,799,884 -5,598,307 

BANK MEGA 13.20 98.23 25.80 0.89 0.89 20,729 120,790 53,066 123,464 1,011,818 -888,354 

BNI 12.99 19.84 19.98 0.57 0.56 8,294 35,220 18,701 35,235 620,855 -585,621 

BRI 36.37 12.96 -0.72 -0.02 0.00 5,683 18,574 15,704 18,672 508,637 -489,965 

BTN 23.73 9.14 -35.90 1.29 -0.60 -5,453 13,512 2,616 14,069 117,141 -103,072 

BUKOPIN 64.00 24.19 14.35 1.38 0.04 -2,208 34,291 6,046 34,326 240,673 -206,347 

CIMB NIAGA 36.90 41.66 5.82 0.98 0.66 -14 34,445 5,608 34,678 233,173 -198,495 

PERMATA 49.56 14.49 -92.72 -1.02 -1.02 232 11,843 1,005 11,843 105,963 -94,120 



BPD KALSEL 47.58 0.05 6.59 0.19 -0.26 199 1,261 827 1,264 12,951 -11,687 

BANK DKI 24.22 37.47 42.96 3.33 3.36 308 5,986 889 6,003 56,355 50,353 

BPD ACEH 75.09 1.81 15.27 1.12 1.12 106 6,133 856 6,133 29,417 -23,284 

BPD JABAR 
DAN BANTEN 17.83 76.20 41.10 3.46 3.40 2,889 32,120 9,725 32,983 190,475 -157,493 

BPD KALBAR 21.76 1.25 -136.87 -5.54 -5.54 54 257 481 257 3,344 -3,087 

BPD NTB 25.77 0.00 -73.38 -3.43 -3.45 125 922 544 922 13,393 -12,471 

BPD RIAU 70.75 3.88 -1.85 -0.11 -0.54 -183 5,715 939 5,718 35,996 -30,279 

BPD SUMSEL 10.45 10.98 5.22 0.21 0.21 333 1,226 1,030 1,226 25,802 -24,576 

BPD SUMUT 26.27 50.10 -22.79 -0.95 -0.92 1,720 8,297 9,401 8,348 33,388 -25,040 

BANK 

MUAMALAT 10.96 97.83 26.87 1.63 1.63 120,680 1,274,942 260,844 1,623,536 3,517,542 -1,894,007 

BANK 

MANDIRI 8.00 94.65 18.88 1.13 0.79 118,518 999,130 416,628 1,377,884 2,284,872 -906,988 

BANK MEGA 11.79 98.05 19.31 1.32 1.32 20,091 186,744 47,206 191,256 1,262,769 -1,071,514 

BNI 71.42 21.58 16.22 1.33 1.33 9,882 110,320 21,436 110,571 725,827 -615,256 

BRI 36.25 15.91 7.63 0.64 0.67 7,520 65,391 18,724 65,677 711,791 -646,114 

BTN 27.91 10.29 33.26 2.60 -0.11 1,152 21,773 3,455 21,773 162,356 -140,583 

BUKOPIN 69.53 19.22 13.48 1.52 0.09 -3,252 48,974 7,149 49,137 276,732 -227,595 

CIMB NIAGA 56.72 33.74 9.03 1.39 0.92 -456 52,386 6,743 54,187 247,574 -193,388 

PERMATA 48.42 19.40 -46.06 -1.07 -1.08 125 17,427 1,070 17,428 115,103 -97,675 

BPD KALSEL 52.47 0.60 6.77 0.20 -0.40 193 1,836 827 1,843 14,427 -12,584 

BANK DKI 28.72 55.25 42.66 4.54 4.58 388 8,922 1,000 8,946 53,934 -44,988 

BPD ACEH 77.14 1.69 8.58 0.63 0.63 172 9,299 1,782 9,299 34,511 -25,212 

BPD JABAR 

DAN BANTEN 25.81 47.87 36.03 3.95 3.89 3,265 44,726 10,949 46,206 192,846 -146,640 

BPD KALBAR 46.86 2.47 47.42 1.50 1.50 76 492 481 493 4,040 -3,547 

BPD NTB 22.64 0.00 -106.61 -6.97 -6.99 137 1,375 545 1,376 14,537 -13,161 

BPD RIAU 70.75 3.88 -1.85 -0.11 -0.54 -183 5,715 939 5,718 35,996 -30,279 

BPD SUMSEL 10.45 10.98 5.22 0.21 0.21 333 1,226 1,030 1,226 25,802 -24,576 

BPD SUMUT 26.27 50.10 -22.79 -0.95 -0.92 1,720 8,297 9,401 8,348 33,388 -25,040 
BANK 

MUAMALAT 10.80 95.91 25.42 2.06 1.95 101,924 2,087,087 281,914 2,413,338 5,245,900 -2,832,563 

BANK 

MANDIRI 8.07 93.73 15.81 1.19 0.83 151,605 1,468,230 447,234 1,811,761 4,645,933 -2,834,172 

BANK MEGA 10.02 96.72 15.15 1.41 1.41 22,781 377,872 56,642 382,512 2,652,992 -2,270,480 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Statistik Deskriptif Komponen Total Akrual Pada Bank Syari’ah 

 
 

 
Descriptive Statistics 

 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TA 18 -2115.00 180551.00 19339.3333 50206.22183 

PO 18 225.00 1171013.00 142794.7222 339227.53627 

PPE 18 262.00 521919.00 52173.8333 134850.61504 

NDA 18 -70746.00 402.00 -12804.4444 18816.21752 

DA 18 1027.00 212606.00 32143.6667 65121.13769 

Valid N (listwise) 18         

 

 

 

Statistik Deskriptif Sampel Kinerja Bank Syariah 

 

 

 

Descriptive Statistics

72 7.24 77.14 34.0733 21.14598

72 .00 99.52 31.4297 34.29579

72 -2991.26 53.65 -57.7201 360.37321

72 -6.97 4.54 .0982 2.18533

72 -6.99 4.58 -.1089 2.16029

72 -38512.00 28814.00 -684.8056 7947.16691

72

CAR

LDR

NPM

RORA

ROA

DA

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uji Normalitas  Model Regresi Total Akrual Pada Bank Syariah  

 

 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  DA 

N 18 

Mean 32.1437 
Normal Parameters(a,b) 

Std. Deviation 65.12106 

Absolute .364 

Positive .364 

Most Extreme Differences 

Negative -.316 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.544 

Asymp. Sig. (2-tailed) .170 

    a  Test distribution is Normal. 
    b  Calculated from data. 

 

 

 

 

Uji Multikolinieritas Total Akrual Pada Bank Syariah  

 

 
Coefficients(a) 

 

Model   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients   
Collinearity 
Statistics 

    B 
Std. 
Error Beta t Sig. 

Tolera
nce VIF 

1 (Const
ant) 

-
961.888 

331.223   -2.904 .011     

  PO .045 .002 .307 19.886 .000 .163 6.129 

  PPE .265 .006 .711 46.135 .000 .163 6.129 

a  Dependent Variable: TA 
 

 

 
 Collinearity Diagnostics(a) 
 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 
Index Variance Proportions 

    (Constant) PO PPE (Constant) PO 

1 1 2.177 1.000 .07 .03 .03 

  2 .750 1.703 .92 .01 .02 

  3 .073 5.476 .01 .96 .95 

a  Dependent Variable: TA 
 

 



‘ 
 Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 
-882.2752 

180576.95
31 

19339.333
3 

50191.60851 18 

Residual -
3269.8608

4 
920.37445 .00000 1211.25773 18 

Std. Predicted Value -.403 3.212 .000 1.000 18 

Std. Residual -2.536 .714 .000 .939 18 

a  Dependent Variable: TA 
 

 

 

 

Uji Multikolinieritas Model Regresi Kinerja Bank Syariah 

 

Coefficientsa

-320.899 2909.786 -.110 .913

12.031 55.827 .032 .216 .830 .659 1.516

-1.990 37.831 -.009 -.053 .958 .546 1.832

.143 3.171 .006 .045 .964 .704 1.421

-3377.597 2059.706 -.929 -1.640 .106 .045 22.046

3411.008 2109.869 .927 1.617 .111 .044 22.606

(Constant)

CAR

LDR

NPM

RORA

ROA

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: DAa. 

 
 

 

 

Uji Multikolinieritas Model Regresi Kinerja Bank Syariah Dengan Varibel 

RORA 

 

 

Coefficientsa

-1216.173 2890.801 -.421 .675

8.677 56.456 .023 .154 .878 .660 1.514

8.965 37.665 .039 .238 .813 .564 1.773

.488 3.202 .022 .152 .879 .707 1.415

-182.088 586.201 -.050 -.311 .757 .573 1.744

(Constant)

CAR

LDR

NPM

RORA

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: DAa. 

 
 

 



Collinearity Diagnosticsa

2.339 1.000 .02 .02 .03 .00 .00

1.564 1.223 .00 .00 .01 .20 .18

.607 1.963 .00 .09 .22 .25 .02

.427 2.342 .01 .03 .09 .51 .62

.063 6.105 .97 .85 .65 .04 .18

Dimension

1

2

3

4

5

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) CAR LDR NPM RORA

Variance Proportions

Dependent Variable: DAa. 

 
 

ANOVAb

7179180 4 1794794.875 .027 .999a

4.5E+009 67 66820904.68

4.5E+009 71

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), RORA, CAR, NPM, LDRa. 

Dependent Variable: DAb. 

 
 
 

 

 

Uji Multikolinieritas Model Regresi Kinerja Bank Syariah  Dengan Varibel 

ROA 

 

 

Coefficientsa

-738.289 2934.942 -.252 .802

.807 56.100 .002 .014 .989 .670 1.494

.603 38.272 .003 .016 .987 .547 1.829

-.293 3.200 -.013 -.092 .927 .709 1.411

90.797 600.807 .025 .151 .880 .559 1.788

(Constant)

CAR

LDR

NPM

ROA

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: DAa. 

 
 

  



Collinearity Diagnosticsa

2.326 1.000 .02 .03 .03 .01 .00

1.580 1.213 .00 .00 .02 .18 .18

.620 1.937 .00 .08 .18 .35 .04

.413 2.372 .00 .06 .12 .42 .59

.062 6.143 .97 .84 .66 .04 .20

Dimension

1

2

3

4

5

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) CAR LDR NPM ROA

Variance Proportions

Dependent Variable: DAa. 

 
 
 

ANOVAb

2259602 4 564900.482 .008 1.000a

4.5E+009 67 66894331.21

4.5E+009 71

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ROA, CAR, NPM, LDRa. 

Dependent Variable: DAb. 

 
 
 

 

Hasil Uji Hipotesis 1 

One-Sample Test 

 

 

 
One-Sample Test 

 

  Test Value = 0 

      

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

  t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

DA 
2.094 17 .052 32143.66667 -240.3132 

64527.64
66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hasil Uji Hipotesis 2 

Uji Regresi (CAR) 

ANOVAb

5086.729 1 5086.729 .000 .993a

4.5E+009 70 64059638.66

4.5E+009 71

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), CARa. 

Dependent Variable: DAb. 

 
 

Coefficientsa

-698.444 1797.867 -.388 .699

.400 44.920 .001 .009 .993

(Constant)

CAR

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: DAa. 

 
 

 

 

 

Hasil Uji Hipotesis 2 

Uji Regresi (LDR) 

 

 

ANOVAb

469555.2 1 469555.203 .007 .932a

4.5E+009 70 64053003.40

4.5E+009 71

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), LDRa. 

Dependent Variable: DAb. 

 
 



Coefficientsa

-759.333 1283.470 -.592 .556

2.371 27.695 .010 .086 .932

(Constant)

LDR

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: DAa. 

 
 
 

 
 

Hasil Uji Hipotesis 2 

Uji Regresi (NPM) 

 

 
 

ANOVAb

1485.995 1 1485.995 .000 .996a

4.5E+009 70 64059690.10

4.5E+009 71

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), NPMa. 

Dependent Variable: DAb. 

 
 
 

 

Coefficientsa

-685.538 955.439 -.718 .475

-.013 2.636 -.001 -.005 .996

(Constant)

NPM

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: DAa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hasil Uji Hipotesis 2  

Uji Regresi (RORA) 

 

 

ANOVAb

2546685 1 2546685.423 .040 .842a

4.5E+009 70 64023330.11

4.5E+009 71

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), RORAa. 

Dependent Variable: DAb. 
 

 
 

 

 

Coefficients a

-676.296 943.946 -.716 .476

-86.665 434.533 -.024 -.199 .842

(Constant)

RORA

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: DAa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uji Hipotesis 2 

Uji Regresi (ROA) 

 

 
 

ANOVAb

1607647 1 1607646.840 .025 .875a

4.5E+009 70 64036744.95

4.5E+009 71

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ROAa. 

Dependent Variable: DAb. 

 
 
 

Coefficientsa

-677.221 944.294 -.717 .476

69.655 439.616 .019 .158 .875

(Constant)

ROA

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: DAa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uji Gejala Heteroskedastisitas (Hipotesis 1) 
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Uji Gejala Heteroskedastisitas (Hipotesis 2) CAR 
 
 
 
 

Regression Studentized Residual
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Uji Gejala Heteroskedastisitas (Hipotesis 2) RORA 
 
 
 
 

Regression Studentized Residual
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Uji Gejala Heteroskedastisitas (Hipotesis 2) ROA 

 

 
 

 

Regression Studentized Residual

420-2-4-6

Re
gr
es
si
on
 S
ta
nd
ar
di
ze
d 
Pr
ed
ic
te
d 

Va
lu
e

2

0

-2

-4

Scatterplot

Dependent Variable: DA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Uji Gejala Heteroskedastisitas (Hipotesis 2) NPM 

 

 

 

Regression Studentized Residual
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Uji Gejala Heteroskedastisitas (Hipotesis 2) LDR 
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