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BAB III 

 KERANGKA TEORI   

  

3.1. Keterampilan Manajerial dan Kinerja Perusahaan 

3.1.1 Keterampilan Manajerial 

Katz dan Starrat (1979) menyatakan terdapat tiga macam keterampilan manajerial 

yang harus dikuasai oleh seseorang pemimpin yaitu keterampilan konseptual, keterampilan 

teknikal dan keterampilan hubungan manusia. Pertama, keterampilan konseptual yaitu 

kemampuan untuk memandang dan memahami suatu persoalan, suatu isu atau organisasi 

secara keseluruhan dan mengkoordinasikan serta memadukan semua bagian-bagiannya yang 

saling terkait untuk kepentingan atau kegiatan organisasi. Keterampilan ini merupakan 

pemahaman dan kecakapan dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerial, meliputi proses 

perencanaan, pengorganisasian, pendelegasian, pengontrolan, evaluasi dan pemecahan 

masalah. Secara teori, konsep ini sangat sederhana namun banyak manajer dan supervisor 

yang belum bisa membedakan antara keterampilan teknis dan keterampilan konseptual. 

Demikian halnya dalam organisasi, seorang manajer yang memiliki keterampilan konseptual 

yang baik, akan mampu berfikir jauh ke depan dan dapat menjelaskan kemampuan individu 

dalam organisasi dalam berbagai fungsi manajerial seperti pengambilan keputusan, 

penyelesaian konflik dan problem yang kompleks, penyusunan strategi dan kebijakan. Hal ini 

dipertegas dengan hasil penelitian Keil, Lee dan Deng (2013), Hwang dan Ng Jian (2012), 

Fisher (2010), Bee dan Hie (2015). Pengukuran keterampilan konseptual manajer adalah 

leadership, problem solving, entrepreneurship, leading others, team building, influencing 

others, cultural awareness, building trust, managing emotions, profesionalism, leading 

inovation, decision making, problem solving skill dan marketing and sales.  
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Kedua, keterampilan teknis yaitu kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan, 

metode, atau teknik spesifik dalam bidang spesialisasi tertentu. Keterampilan ini merupakan 

pemahaman dan kecakapan melakukan aktivitas pekerjaan yang berhubungan dengan bidang 

khusus atau pekerjaan tertentu. Keterampilan teknis biasanya lebih banyak berhubungan 

dengan keahlian tangan atau fisik lainnya, namun ada juga beberapa keahlian non-fisik yang 

bersifat teknis, seperti keahlian teknis bagi seorang akuntan dan salesman. Artinya 

kemampuan individu yang lebih bersifat keahlian khusus teknis operasional seperti 

mengoperasikan alat-alat dan kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif. Kemampuan dan 

keahlian itu bagi peningkatan efektivitas organisasi diberbagai level harus selalu ditingkatkan 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan sejalan dengan perubahan yang dihadapi. Hal ini 

dipertegas dengan hasil penelitian Keil, Lee dan Deng (2013), Hwang, Ng Jian (2012), Fisher 

(2010), Bee dan Hie, (2015). Pengukuran keterampilan teknis manajer menggunakan 

indikator life long learning and information, management, technical, project management, 

business domain knowledge, team management IT, problem solving  the course of a project, 

basic technical skill, Site layout and mobilization, estimating and tendering, design activities 

and background, reading and understanding drawings, technical writing, IT skills, drafting 

contracts, presentation, report writing dan chairing meetings.  

Ketiga, keterampilan sosial yaitu keterampilan mengelola diri sendiri dan 

bersosialisasi dengan orang lain yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianut dalam 

kehidupan seseorang, termasuk didalamnya tentang pola pikir (mindset), sistem kepercayaan 

(belief system), kematangan emosi (emotional maturity) dan kepercayaan diri (self 

confidence) seseorang. Soft-skill bersifat intangible, kecakapannya tidak bisa diukur tapi 

pengaruhnya dapat dirasakan, dan kadar kualitasnya bisa disadari atau tidak disadari oleh 

seseorang.  Dalam keterampilan manajemen, yang termasuk dalam keterampilan soft-skill 

diantaranya adalah kemampuan untuk memimpin, memotivasi, mengelola konflik, 
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berkomunikasi dengan efektif, bekerjasama, menumbuhkan partisipasi, memberdayakan 

rekan kerja dan bawahan. Dalam konteks jenis keterampilan ini diri individu pada level 

jabatan apapun, harus memiliki kemampuan ini yang terlihat pada kemampuan bekerjasama, 

komunikasi dalam kelompok, kemampuan-kemampuan seperti itu harus dimiliki oleh semua 

manajer pada setiap tingkat manajemen. Hal ini dipertegas dengan hasil penelitian Hwang, 

Ng Jian, (2012), Fisher (2010), Bee dan Hie (2015). Pengukuran keterampilan sosial manajer 

menggunakan indikator team work, communication, ethics and professional morals, effective 

communication, motivating others, people skills, communicate effectively, personal 

characteristics, organizational, negotiation, human behavior, delegation, team working, 

stress handling, public speaking, dan  public relation. 

Walaupun ketiga keterampilan ini penting bagi seorang manajer, namun arti 

pentingnya relatif tergantung pada tingkatan manajer itu dalam organisasi. Dengan kata lain, 

ini memberi petunjuk kepada kita, terhadap keterampilan mana yang bobotnya perlu kita beri 

perhatian lebih, sesuai dengan jabatan yang sedang atau akan kita pegang. Dalam konteks ini, 

keterampilan teknis merupakan keterampilan yang paling penting bagi manajer lini pertama 

atau supervisor. Keterampilan soft skill penting bagi semua manajer pada setiap jenjang. 

Sedangkan keterampilan konseptual akan meningkat kebutuhannya seiring dengan bertambah 

tingginya kedudukan seorang manajer dalam suatu jenjang manajemen, sesuai dengan hirarki 

wewenang dan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi.  

 

3.1.2. Kinerja Perusahaan  

Kinerja (performance) menjadi satu hal penting bagi manajemen, karena kinerja 

adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan 
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sesuai dengan moral maupun etika. Kinerja merupakan fungsi dari kemampuan organisasi 

untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya dalam berbagai cara untuk 

mengembangkan keunggulan kompetitif. Kinerja dapat dibedakan kedalam kinerja keuangan 

dan non keuangan. (Hansen and Mowen, 2005).  

Kinerja keuangan lebih dititik beratkan pada variabel-varibel yang terkait langsung 

dengan laporan keuangan. Kinerja perusahaan diuji dalam tiga dimensi. Pertama, dimensi 

produktivitas perusahaan, atau pengolahan input menjadi output secara efisien. Kedua, 

dimensi profitabilitas, atau tingkat pendapatan perusahaan melebihi biaya yang dikeluarkan. 

Dimensi ketiga adalah premi pasar, atau tingkat dimana nilai pasar perusahaan melebihi nilai 

bakunya. (Walker, 2001).  

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja perusahaan dilihat 

dari dimensi keuangan dan non keuangan. Kinerja perusahaan menjadi kunci pokok untuk 

tetap eksis dalam pasar global. Salah satu faktor yang menentukan kinerja perusahaan adalah 

market oriented (orientasi pasar). Orientasi pasar merupakan budaya organisasi yang efektif 

dan efisien mengarahkan organisasi pada aktivitas penciptaan nilai yang tinggi bagi 

konsumen. Perusahaan yang berorientasi pasar merupakan perusahaan yang menjadikan 

pelanggan dan pesaing sebagai kiblat bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. 

Perusahaan dengan orientasi pasar tinggi membawa konsekuensi pada kinerja perusahaan 

yang tinggi. Hal ini karena perusahaan dengan orientasi pasar tinggi berusaha untuk 

memberikan nilai pelanggan yang lebih tinggi daripada penawaran pesaing. Nilai pelanggan 

tinggi ini berdampak pada peningkatan kepuasan pelanggan, pada akhirnya akan 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

Hartini (2012) menjelaskan bahwa perubahan lingkungan eksternal pada perbankan 

syariah dalam pasar bebas semakin cepat. Perusahaan perbankan syariah harus mengantisipasi 

perubahan tersebut secara dinamis, yaitu dengan menyusun strategi bisnis yang tepat dan 
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menajamkan keunggulan bersaingnya secara berkesinambungan agar perusahaan tetap eksis 

bahkan meningkatnya kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan hasil atau prestasi 

yang dicapai perusahaan pada periode tertentu. Peningkatan kinerja perusahaan perbankan 

syariah akan dianggap positif oleh seluruh stakeholder. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari 

berbagai dimensi. Banyak pendapat mengenai dimensi yang digunakan dalam pengukuran 

kinerja perusahaan.  

Sedangkan Mahoney, Jerdee dan Carrol, (1963) menjelaskan kinerja manajerial yakni 

kecakapan manajer dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan manajerial antara perencanaan, 

investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf, negoisasi dan representasi. Seseorang yang 

memegang posisi manajerial diharapkan mampu menghasilkan suatu kinerja manajerial yang 

tinggi. Kinerja manajerial adalah arena yang sangat baik untuk menyelidiki konsekuensi 

perilaku yang mempengaruhinya. Manajer harus membuat banyak keputusan, untuk 

mengatasi kebutuhan sehari-hari dan strategis jangka panjang manajer juga harus melakukan 

banyak tugas-tugas interpersonal seperti bekerja dengan staf, mengawasi orang lain, 

berpartisipasi dalam pertemuan, dan mewakili konstituen. 

Lebih lanjut Katz dan Starrat (1979) menjelaskan bahwa kepemimpinan seorang 

manajer dalam organisasi sangat berpengaruh terhadap implementasi program. Oleh sebab itu 

perlu adanya kemampuan individu dalam organisasi dengan berbagai fungsi manajerial 

seperti pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan problem yang kompleks, 

penyusunan strategi dan kebijakan. Selanjutnya kemampuan individu yang lebih bersifat 

keahlian khusus teknis operasional seperti mengoperasikan alat-alat dan kegiatan-kegiatan 

yang bersifat administratif. Kemampuan dan keahlian itu bagi peningkatan efektivitas 

organisasi diberbagai level harus selalu ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan 

sejalan dengan perubahan yang dihadapi. Serta harus memiliki kemampuan yang terlihat pada 

kemampuan bekerja sama, komunikasi dalam kelompok harus dimiliki oleh semua manajer 
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pada setiap tingkat manajemen, sehingga kinerja manajerial dan keterampilan manajer 

menjadi faktor penting guna meningkatkan porsi pembiayaan bagi hasil dibank syariah.  

 

3.2. Pengembangan Hipotesis  

3.2.1 Pengaruh Keterampilan Konseptual Manajer Bank Syariah Terhadap Porsi 

Pembiayaan Bagi Hasil 

Pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) pada dasarnya membutuhkan 

rasa saling percaya yang tinggi antara pemilik dana dan pengelola dana. Selain itu, pembagian 

keuntungan harus dalam bentuk nisbah/persentase yang telah disepakati. Adapun keuntungan  

disebut  nisbah  bagi hasil karena besarnya  keuntungan  yang akan diterima oleh pemilik 

dana dan  pengelola dana belum bisa diketahui dengan pasti. Sehingga besarnya keuntungan 

yang akan diterima tergantung pada laba yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya 

manajemen pembiayaan syariah yang baik sehingga penyaluran dan pembiayaan kepada 

nasabah bisa efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari perusahaan maupun syariat Islam 

itu sendiri. Hal ini dapat dicapai jika dijalankan oleh pengelola atau manajer yang profesional.  

Proporsi bagi hasil antara bank dengan nasabah disebut dengan nisbah. Nisbah bagi 

hasil berlaku untuk penyaluran dana yang berupa pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan 

dalam penyaluran dana berupa penyertaan tidak berlaku sistem nisbah. Tingkat bagi hasil 

yang tinggi akan cenderung membuat bank memberikan pembiayaan bagi hasil yang lebih 

banyak. Sebaliknya, ketika tingkat bagi hasil yang akan diperoleh bank kecil, maka semakin 

sedikit atau semakin kecil pula bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada 

masyarakat (Andraeny, 2011). 

Kepemimpinan seorang manajer pembiayaan sangat berpengaruh terhadap 

implementasi program pembiayaan di bank syariah. Setiap manajer pembiayaan 

membutuhkan minimal tiga keterampilan dasar yaitu keterampilan konseptual merupakan 
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kemampuan untuk memahami suatu persoalan/isu secara keseluruhan untuk kepentingan atau 

kegiatan organisasi. Jenis keterampilan konseptual ini diperlukan oleh seorang pemimpin 

untuk memahami dalam mengoperasikan organisasi. (Keil, Lee dan Deng, 2013). Pada tataran 

implementatif, keterampilan konseptual akan meningkat kebutuhannya seiring dengan 

bertambah tingginya kedudukan seorang manajer dalam suatu jenjang manajemen, sesuai 

dengan hirarkis wewenang dan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi.  

Hal ini sejalan dengan pendekatan motivasi intrinsik, Manz (1986) mengembangkan 

teori kepemimpinan sendiri (self leadership) yang merupakan perspektif dalam 

mempengaruhi diri sendiri secara keseluruhan yang membawa seseorang menuju kinerja atas 

tugas yang termotivasi secara alamiah. Self leadership meliputi kepercayaan pada kinerja 

seseorang yang memasukkan sistem imbalan formal dan menghubungkan dengan pentingnya 

membagi pandangan organisasi. Teori tersebut juga sejalan dengan teori agensi, Jensen dan 

Meckling (1976) teori agensi didefinisikan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih 

orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama 

prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi 

prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk 

memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang 

sesuai dengan kepentingan prinsipal. 

H1: Keterampilan Konseptual Manajer Bank Syariah berpengaruh Positif terhadap 

Porsi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  

 

3.2.2. Pengaruh Keterampilan Teknis Manajer Bank Syariah Terhadap Porsi 

Pembiayaan Bagi Hasil 

Keterampilan teknis yaitu kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan, metode, 

atau teknik spesifik dalam bidang spesialisasi tertentu. Keterampilan ini merupakan 
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pemahaman dan kecakapan melakukan aktivitas pekerjaan yang berhubungan dengan bidang 

khusus atau pekerjaan tertentu. Keterampilan teknis biasanya lebih banyak berhubungan 

dengan keahlian tangan atau fisik lainnya, namun ada juga beberapa keahlian non-fisik yang 

bersifat teknis. (Hwang, Ng Jian, 2012). Oleh sebab itu adanya keterampilan ini diharapkan 

optimalisasi hasil pembiayaan bagi hasil meningkat karena jenis pembiayaan ini sangat 

tergantung pada manajer bank syariah dalam mengelola proyek pembiayaan.  

Hal ini sejalan dengan teori agensi memprediksi bahwa pemisahan pemilik (principal) 

dan manajer (agent) berpotensi menyebabkan manajer perusahaan mengambil tindakan yang 

tidak memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Para manajer diyakini menyukai 

keputusan atau rencana yang mengarah pada memaksimalkan kesejahteraan pribadi mereka 

dengan mengorbankan para pemegang saham. Dengan kata lain, para manajer akan berusaha 

memenuhi kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kekayaan pemegang saham. Dalam 

situasi ini, konflik kepentingan antara pelaku dan agen akan terjadi. Teori agensi menyatakan 

bahwa manajer perusahaan sebagai agen berusaha untuk memenuhi kepentingan para investor 

(prinsipal) antara lain dengan meningkatkan nilai perusahaan dan menjaga kelangsungan 

operasi perusahaan dengan menjaga likuiditasnya agar perusahaan dapat bertahan lama. 

Perusahaan yang likuiditasnya tinggi cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi 

untuk menunjukkan pasar modal bahwa mereka memiliki sumber daya untuk memenuhi 

tujuan jangka pendek mereka. (Jensen dan Meckling, 1976) 

H2: Keterampilan Teknis Manajer Bank Syariah berpengaruh Positif terhadap Porsi 

Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
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3.2.3. Pengaruh Keterampilan Sosial Manajer Bank Syariah Terhadap Porsi 

Pembiayaan Bagi Hasil 

Keterampilan sosial adalah keterampilan mengelola diri sendiri dan bersosialisasi 

dengan orang lain yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan seseorang, 

termasuk di dalamnya pola pikir, sistem kepercayaan, kematangan emosi dan kepercayaan 

diri seseorang (Bee dan Hie, 2015). Keterampilan sosial (soft-skill) bersifat intangible, 

kecakapannya tidak bisa diukur tetapi pengaruhnya dapat dirasakan, dan kadar kualitasnya 

bisa disadari atau tidak disadari oleh seseorang. (Keil, Lee dan Deng, 2013). Dalam 

keterampilan manajemen, yang termasuk dalam keterampilan sosial (soft-skill) di antaranya 

adalah kemampuan untuk memimpin, memotivasi, mengelola konflik, berkomunikasi dengan 

efektif, bekerja sama, menumbuhkan partisipasi, memberdayakan rekan kerja dan bawahan, 

dan lain-lain (Hwang, Ng Jian, 2012). 

Hal ini sejalan dengan syariah enterprise theory dan stewardship theory. Pengertian 

shariah enterprise theory adalah distribusi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya berlaku 

pada partisipan/pihak yang memberikan kontribusi terhadap operasional perusahaan. Tetapi 

pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan/pihak yang 

tidak memberikan kontribusi keuangan dan skill. Pemikiran ini dilandasi premis yang 

mengatakan bahwa manusia adalah khalifatullah fil ardh yang membawa misi menciptakan 

dan mendisribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong 

shariah enterprise theory untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan 

alam. Oleh karena itu, shariah enterprise theory akan membawa kemaslahatan bagi 

stakeholders, stockholders (pemegang saham) masyarakat dan lingkungan alam tanpa 

meninggalkan kewajiban penting menunaikan tanggung jawab sosial sebagai manifestasi 

ibadah kepada Allah SWT. Sejalan dengan shariah enterprise theory, maka stewardship 

theory juga menjelaskan bahwa eksekutif sebagai pelayan (steward) dalam bank syariah dapat 
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termotivasi untuk bertindak dan melayani dengan cara terbaik pada prinsipal/organisasinya. 

(Pramono, 2013). 

Menurut Jensen dan Meckling, (1976), stewardship theory adalah teori yang 

menggambarkan situasi, para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi 

lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama untuk kepentingan organisasi. Selanjutnya para 

eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu 

perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai 

sasaran organisasinya. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi 

dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi 

penting dari stewardship adalah manajer meluruskan sesuai dengan tujuan pemilik. Implikasi 

teori stewardship pada penelitian ini adalah didasarkan hubungan kepercayaan antara pemilik 

dana (manajer BPR Syariah) dan pengelola dana (nasabah). Manajer memberikan 

kepercayaan kepada nasabah untuk mengelola dana/menyalurkan pembiayaan bagi hasil 

untuk usaha yang bersifat produktif dengan tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup. 

Pengelola dana/nasabah harus bersifat amanah serta memiliki tanggung jawab yang tinggi 

dalam mengelola usaha tersebut,. Meskipun pengelola dana tidak akan menanggung risiko 

jika usaha tersebut mengalami kerugian, mengingat pembiayaan bagi hasil sarat dengan 

risiko. 

H3:  Keterampilan Sosial Manajer Bank Syariah berpengaruh Positif terhadap Porsi 

Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  

3.2.4 Pengaruh Karakteristik Bank Syariah Terhadap Porsi Pembiayaan Bagi Hasil 

Karakteristik bank menunjukkan skala usaha yang dilakukan oleh bank. Variabel ini 

akan diteliti melalui ukuran bank dengan mengacu pada skala usaha yang dilakukan oleh 

bank yang terlihat dari jumlah asset/aktiva bank. Semakin besar perusahaan (perbankan) 

cakupan usaha atau pangsa pasar yang dikuasai lebih besar, sehingga dapat meningkatkan 
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efisiensi. Menurut Campbell (2002) bahwa ukuran perusahaan memberikan pengaruh yang 

mendua (ambiguous) terhadap kinerja perusahaan dan konsekuensinya akan menimbulkan 

biaya yang lebih besar sehingga akan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Di 

sisi lain, perusahaan besar memiliki skala dan keleluasaan ekonomis yang menyebabkan 

hubungan positif antara ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan, temasuk dalam 

penyaluran pembiayaan bagi hasil 

H4: Karakteristik Bank Syariah berpengaruh Positif terhadap Porsi Pembiayaan Bagi 

Hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

3.2.5. Pengaruh Kepatuhan Syariah Terhadap Porsi Pembiayaan Bagi Hasil 

Syariah compliance merupakan key player dalam pelaksanaan good corporate 

governance (GCG) pada industri perbankan syariah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi 

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa pelaksanaan pemerintahan yang baik 

dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dan salah satu 

upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders, meningkatkan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum 

pada industri perbankan syariah. Sebagai sebuah ladang kepercayaan bagi para stakeholders, 

maka sejatinya aturan main dalam perbankan syariah sudah menjadi keharusan agar setiap 

tindakan operasional senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Dengan 

demikian hal ini semestinya menjadi kewajiban tersendiri bagi perbankan syariah untuk 

melaporkan pelaksanaan shariah compliance dalam operasionalnya. Namun tentunya untuk 

menghasilkan pelaporan yang sistematis dan dimengerti oleh semua pihak yang 

membutuhkan informasi, perlu adanya sebuah standar bagi pelaksanaan good corporate 

governance (GCG) dan standar akuntansi bagi perbankan syariah. (Noer, 2010). 
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Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah dalam konteks 

pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental. Pertama, konsep shariah 

review harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. 

Kedua, konsep internal sharia review bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit. 

DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN yang anggotanya terdiri dari 

para ahli bidang fiqh muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang lembaga 

keuangan syariah.  

Kepatuhan syariah (syariah compliance) saat ini menjadi isu penting 

bagi stakeholders bank syariah di Indonesia. Banyak kritikan tajam dari masyarakat tentang 

kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, bahwa bank syariah di Indonesia 

saat ini kurang sesuai syariah. Kondisi tersebut boleh jadi sebagai dampak positif dari 

semakin masifnya sosialisasi tentang perbankan syariah ke masyarakat sehingga masyarakat 

mulai sadar dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang perbankan syariah. Kritikan tajam 

mulai muncul ketika masyarakat merasa bahwa terjadi perbedaan antara teori dan praktek. 

(Noer, 2010) 

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di 

industri keuangan syariah, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang 

bersifat ex-ante (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, 

serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia, Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan 

untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agar tidak 

keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan 

H5: Kepatuhan Syariah berpengaruh Positif terhadap Porsi Pembiayaan Bagi Hasil di 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
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3.2.6. Pengaruh Persepsi Manajer tentang Sumber Daya Insani Internal Bank Syariah 

Terhadap Porsi Pembiayaan Bagi Hasil 

Keseimbangan pertumbuhan bank syariah diikuti dengan kebutuhan peningkatan 

jumlah tenaga kerja. Ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada konsumen dan 

edukasi produk perbankan syariah. Walau demikian, ada sejumlah permasalahan dalam 

sumber daya manusia di bank syariah. Menurut Permana (2012) salah satu masalah terbesar 

sumber daya manusia syariah adalah pihak perbankan kesulitan untuk mencari SDM 

perbankan syariah yang kompeten dan mumpuni. Perbankan syariah cenderung mengambil 

sumber daya manusia dari luar perguruan tinggi syariah karena SDM di bank syariah 

biasanya justru lebih mudah diberikan pengetahuan tentang perbankan syariah. 

Menurut Siamat (2005) kegiatan usaha bank secara umum menuntut adanya 

profesionalisme yang tinggi guna mendukung proses pengambilan keputusan dan 

pengendalian resiko usaha sekecil mungkin. Sesuai dengan karakteristik kegiatan usahanya, 

sumber daya manusia perbankan syariah selain harus mempunyai kemampuan teknis di 

bidang perbankan juga dituntut untuk memiliki pengetahuan mengenai ketentuan dan prinsip 

syariah secara baik, serta memiliki akhlak dan moral Islami yang mempunyai empat ciri 

pokok yaitu: shiddiq (benar dan jujur), tabligh (mengembangkan lingkungan/bawahan 

menuju kebaikan), amanah (dapat dipercaya), dan fathonah (komperten dan profesional). Ciri 

pokok tersebut hendaknya dapat menjadi ketentuan umum yang bersifat normatif dalam 

penetapan kualitas sumber daya manusia baik pimpinan maupun pelaksana pada bank 

syariah. 

Secara khusus Bank Indonesia mengatur bahwa pimpinan bank syariah dan pimpinan 

kantor cabang bank syariah diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Memiliki 

komitmen dalam menjalankan operasional bank berdasarkan prinsip syariah secara konsisten; 

2) Memiliki integritas dan moral yang baik; 3) Mempunyai pengalaman operasional 
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perbankan syariah atau telah mendapatkan pendidikan atau pelatihan perbankan syariah baik 

di dalam maupun di luar negeri. (Azmy, 2015). Aspek internal bank syariah terdiri dari 

kualitas sumber daya insani yang belum memadai untuk menangani, memproses, memonitor, 

menyelia dan mengaudit berbagai proyek bagi hasil. 

H6: Persepsi Manajer tentang Sumber Daya Insani Internal Bank Syariah berpengaruh 

Positif terhadap Porsi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  

3.2.7. Pengaruh Persepsi Manajer Tentang Karakteristik Nasabah Terhadap Porsi 

Pembiayaan Bagi Hasil 

Menurut Rahmawaty (2014), pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang 

produk-produk bank syariah merupakan salah satu faktor pemicu dalam berinvestasi di bank 

syariah. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara persepsi 

tentang sistem bagi hasil dengan minat menggunakan produk. Semakin tinggi persepsi tentang 

sistem bagi hasil akan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan nasabah sehingga dapat 

mempengaruhi minat menggunakan produk. Sebaliknya semakin kecil persepsi nasabah 

tentang sistem bagi hasil, maka akan mengurangi kepercayaan nasabah sehingga keinginan 

menggunakan produk atau berinvestasi akan semakin kecil. 

Hasil penelitian yang dilakukan Putri (2013) menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden perbankan syariah tidak memahami prinsi-prinsip tabungan bagi hasil 

(mudharabah). Dengan indikator jumlah persentase yang kecil, seperti sebagian besar 

responden tidak mengetahui adanya ketergantungan penerimaan keuntungan dengan pihak lain 

dan perbedaan antara bunga bank dengan nisbah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Bank 

Indonesia pada tahun 2007 mengenai Preferensi dan Perilaku Masyarakat Jawa Tengah 

terhadap Perbankan Syariah juga menjelaskan bahwa nasabah tidak bisa membedakan antara 

bunga dengan bagi hasil. Rendahnya tingkat pemahaman prinsip ini dikarenakan kurangnya 
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penjelasan yang diperoleh oleh nasabah mengenai hal tersebut. Lebih lanjut penelitian ini 

menjelaskan bahwa ketidakpuasan nasabah terhadap kepuasan pelayanan dan produk yang 

ditawarkan oleh bank syariah salah satunya adalah sumber daya manusia yang tidak mampu 

menjelaskan produk bank syariah secara baik. (Bank Indonesia, 2007). Rendahnya pemahaman 

nasabah terhadap perhitungan bagi hasil ini dapat memberikan konsekuensi yaitu nasabah tidak 

mengerti apakah perhitungan bagi hasil yang mereka peroleh sudah dilakukan secara tepat.  

Oleh sebab itu, dalam memahami perhitungan bagi hasil ini, nasabah dapat 

mempertimbangkan keputusannya dari segi efektif dan efisiensi tidak hanya karena faktor 

keagamaan semata. Sedangkan hasil analisis mengenai hubungan prinsip dan perhitungan 

tabungan mudharabah menunjukan tidak ada hubungan antara pemahaman prinsip dan 

pemahaman perhitungan, kemudian sebagian besar nasabah tersebut tidak paham kedua-

duanya, yaitu tidak memahami prinsip dan perhitungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

nasabah tabungan mudharabah tidak paham prinsip dan perhitungan tetapi menabung di 

perbankan syariah. 

Lebih lanjut Putri (2013) menjelaskan bahwa batasan karakteristik nasabah meliputi 

usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Usia memiliki hubungan yang 

signifikan dengan pemahaman, karena usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola 

pikir seseorang. Semakin bertambahnya usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan 

pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Jika dihubungkan 

dengan karakteristik dari nasabah yang paham mengenai prinsip dan perhitungan tabungan bagi 

hasil (mudharabah) didominasi oleh nasabah yang berusia 21-30 tahun. Nasabah pada usia ini 

merupakan nasabah pada usia produktif. Hasil pengujian dengan crosstab analysis, mendukung 

bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan pemahaman 

nasabah baik pemahaman mengenai prinsip dan juga perhitungan. Dengan demikian dapat 
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disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara laki-laki dan perempuan 

dalam memahami prinsip dan perhitungan tabungan bagi hasil. 

Putri (2013) menjelaskan bahwa pengetahuan sangat erat kaitannya dengan 

pendidikan karena diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan 

semakin luas pula pengetahuannya. Dalam hubungannya dengan pemahaman prinsip, tidak ada 

hubungan yang signifikan dengan tingkat pendidikan. Ini berarti tidak ada perpedaan antara 

tingkat pendidikan yang lebih rendah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dalam 

memahami prinsip tabungan bagi hasil (mudharabah). Akan tetapi, jika dilihat hubungan 

antara tingkat pendidikan dengan pemahaman perhitungan memiliki hubungan yang signifikan. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, makin tinggi 

pendidikan seseorang makin mudah seseorang tesebut untuk menerima informasi. Karena 

untuk mengetahui perhitungan bagi hasil, diperlukan pengetahuan yang lebih, tidak hanya 

sekedar mengetahui prinsip syariah saja, tetapi juga mengetahui cara perhitungan bagi hasil 

tersebut. Perhitungan bagi hasil pada bank syariah memiliki perbedaan dengan perhitungan 

pada bank konvensional yang lebih sederhana, sehingga nasabah perlu mempelajari mengenai 

perhitungan tersebut. Jika bank konvensional pembagian keuntungan diatur melalui suku 

bunga yang ditentukan oleh bank, sedangkan pada bank syariah, keuntungan ditentukan dengan 

bagi hasil. Perhitungannya, semakin besar keuntungan yang diperoleh bank syariah, maka akan 

semakin besar pula keuntungan yang diperoleh nasabah. 

Namun realitasnya, salah satu kendala seseorang untuk memahami bank syariah 

seperti penelitian yang dilakukan Bank Indonesia (2007) adalah sumber daya manusia yang 

tidak mampu menjelaskan produk bank syariah secara baik. Selain itu, tidak berpengaruhnya 

pekerjaan terhadap pemahaman tersebut juga dikarenakan tujuan dari nasabah menabung 

mayoritas hanya untuk simpanan. Berbeda halnya jika tujuan mereka untuk berinvestasi, 

nasabah akan lebih kritis dalam perolehan keuntungan, sehingga mereka cenderung untuk 
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mencari tahu. Investasi pada hakikatnya merupakan sejumlah dana pada saat ini dengan 

harapan dapat menghasilkan keuntungan dimasa depan, sehingga nasabah memerlukan 

informasi yang merupakan faktor penting sebagai dasar nasabah memutuskan untuk 

berinvestasi. 

H7: Persepsi Manajer tentang Karakteristik Nasabah berpengaruh Positif terhadap Porsi 

Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah   

3.2.8. Pengaruh Persepsi Manajer tentang Regulasi Terhadap Porsi Pembiayaan Bagi 

Hasil 

Bank syariah yang ada di Indonesia selama dua dekade ini mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Menurut survei yang dilakukan oleh Islamic Finance Report (2017) saat ini 

perbankan syariah di Indonesia menduduki peringkat ke-10 pada Top Islamic Market setelah 

Iran, Saudi Arabia, Malasyia, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, Turki dan Bangladesh. Perbankan 

syariah dapat menawarkan baik jasa-jasa perbankan konvensional maupun jasa finance 

company nonbank. Tidak hanya lembaga keuangan syariah saja yang melaju dengan impresif, 

perbankan syariah pun melaju dengan impresif pula. Angka statistik yang dirilis Bank 

Indonesia membuktikan premis tersebut. Pada waktu yang bersamaan, legalitas yang 

menopang operasional perbankan syariah pun semakin kokoh. Walaupun diawal pendiriannya 

menghadapi masalah legalitas, namun sejak ditetapkannya UU No 21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, maka masalah legalitas relatif sudah teratasi. 

Adapun otoritas yang penting dalam dinamika regulasi perbankan syariah adalah 

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga ini menjadi sumber 

otoritatif dalam mengawal ketaatan pelaku industri perbankan syariah untuk mematuhi aturan 

syara’. Semua produk perbankan syariah harus difatwakan sesuai syariah oleh DSN-MUI. 

Fatwa ini kemudian diserap oleh Bank Indonesia dan ditetapkan menjadi Peraturan Bank 
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Indonesia. Dalam konteks ini, maka regulasi perbankan nasional memiliki keterkaitan yang 

signifikan dengan fatwa DSN-MUI. Perbankan syariah merupakan bidang kegiatan ekonomi 

syariah pertama yang berkembang luas di Indonesia pada awal abad ke-20. Meskipun pada 

awalnya kegiatan perbankan syariah ini hanya dilakukan oleh satu perusahaan perbankan, yaitu 

Bank Muamalat Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan dengan prinsip syariah secara 

menyeluruh, kegiatan perbankan syariah kemudian diikuti dengan pendirian Bank Umum 

Syariah lainnya, pembentukan Unit Usaha Syariah oleh bank-bank konvensional, dan pendirian 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Barlinti, 2010). 

Pengaturan kegiatan perbankan syariah pertama kali diatur dalam UU No. 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan, dengan menyebut istilah “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Bank 

berdasarkan prinsip bagi hasil Pasal 2 yaitu prinsip bagi hasil dimaksud: (a) menetapkan 

imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan 

dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya; (b) menetapkan imbalan yang akan diterima 

sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk 

keperluan investasi maupun modal kerja termasuk kegiatan usaha jual beli; (c) menetapkan 

imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan 

prinsip bagi hasil. 

Puncak dari regulasi perbankan syariah pada akhirnya mengerucut pada pengesahan 

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Dalam 

menyelenggarakan kegiatan usaha perbankan syariah, bank syariah harus berpedoman pada 

prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud oleh UU ini tertuang pada Pasal 1 angka 12 

yaitu “prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan 

oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Prinsip-

prinsip hukum Islam yang dijadikan dasar penyelenggaraan kegiatan perbankan syariah ini 

ditentukan bahwa terdapat dalam fatwa yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. 
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Regulasi perbankan yang ada kiranya masih perlu disesuaikan agar memenuhi 

ketentuan syariah agar bank syariah dapat beroperasi secara relatif dan efisien serta mampu 

bersaing, antara lain; pertama, instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas; 

kedua, instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan 

tugas bank sentral; ketiga, standarisasi akuntansi, audit dan sistem pelaporan; keempat, regulasi 

yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian. Ketentuan keempat regulasi ini diperlukan agar 

bank syariah dapat menjadi elemen terpenting dari sistem moneter yang dapat menjalankan 

fungsinya secara baik, mampu berkembang dan bersaing. 

Mengingat pentingnya masalah regulasi, penerapan syariah yang makin meluas dari 

industri keuangan dan permodalan membutuhkan regulasi yang tidak saling bertentangan atau 

tumpang tindih dengan aturan sistem ekonomi konvensional. Para pelaku ekonomi syariah 

sangat mengharapkan regulasi untuk perbankan syariah sehingga dapat memudahkan mereka 

untuk berekspansi bukan malah membatasi. Realitas di lapangan menunjukkan, para pelaku 

ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat untuk menanamkan prinsip syariah 

sehingga mengakar kuat dalam perekonomian nasional dan umat Islam sendiri. Berkaitan 

dengan hal tersebut penerapan ekonomi syariah harus dipahami sebagai bagian integral dari 

penerapan syariat secara kaffah. (Alamsyah, 2012) 

H8: Persepsi Manajer tentang Eksistensi Regulasi berpengaruh Positif terhadap Porsi 

Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  

3.2.9. Pengaruh Persepsi Manajer tentang Dukungan Pemerintah Terhadap Porsi 

Pembiayaan Bagi Hasil 

Kebijakan pemerintah mempunyai peranan signifikan dalam mendorong pertumbuhan 

pembangunan ekonomi suatu negara. Pengambilan kebijakan selalu melibatkan pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam rangka menegakkan keadilan bagi umat manusia. Tidak hanya 

dilihat dari prosesnya tetapi juga kontribusinya kepada masyarakat luas. Kebijakan hendaknya 
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lebih mementingkan aspirasi masyarakat sesuai dengan keadaan dan tuntutan kehidupan. Sebab 

tuntutan masyarakat Muslim menginginkan praktek-praktek dalam kehidupan tersebut tidak 

keluar dari ketentuan syariat termasuk dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip-prinsip 

syariah dalam kegiatan ekonomi bagi umat Islam sangat diharapkan, tidak saja bagi individu 

tetapi penerapannya secara serentak bagi umat Islam di Indonesia. Penerapan tersebut 

didukung dengan kebijakan pemerintah yang mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan 

lembaga keuangan syariah. 

Kara (2013) mengungkapkan bahwa faktor pendorong proses terbentuknya kebijakan-

kebijakan lembaga keuangan syariah antara lain: pertama, dukungan penentu kebijakan 

(political will). Dukungan setiap elemen sangat penting untuk melahirkan sebuah keputusan 

atau kebijakan. Posisi legislatif, yudikatif dan eksekutif adalah seperangkat penentu dan 

pengelola kebijakan. Aspirasi masyarakat dalam bentuk apapun untuk pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat perlu diakomodir. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, 

yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia 

seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil makmur, yang merata, baik 

materil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945. Pembangunan merupakan proses multidimensional yang melibatkan 

perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, perilaku sosial dan institusi nasional. 

Jadi, perbankan syariah dianggap mampu menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, 

terwujudnya sistem perbankan yang sehat dan mensejahterakan umat. 

Itang (2014) mengemukakan bahwa potensi pasar perbankan syariah di Indonesia 

sesungguhnya sangat besar. Faktor utamanya adalah Negara Indonesia mempunyai populasi 

muslim terbesar di dunia. Industri perbankan syariah di Indonesia perlu semacam breakthrough 

yang dapat memperbesar size industri secara signifikan. Selama ini pertumbuhan perbankan 

syariah secara eksternal hanya ditopang oleh Bank Indonesia selaku regulator. Seharusnya 
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industri perbankan syariah juga diback up dengan political will dan action dari pemerintah. 

Dalam industri keuangan syariah, peran pemerintah secara langsung baru sebatas pada bidang 

hukum (menerbitkan UU Perbankan Syariah dan UU Surat Berharga Syariah Negara) dan 

keuangan negara (meng-endorse sukuk global dan sukuk ritel). Sedangkan secara tidak 

langsung Pemerintah mengizinkan beberapa Bank BUMN mendirikan Unit Usaha Syariah atau 

Bank Umum Syariah sebagai anak perusahaan Bank BUMN tersebut. Tetapi sebagai anak 

perusahaan, bank syariah tersebut mempunyai aset yang kecil dibandingkan induknya. 

Salah satu aksi nyata pemerintah bisa dimulai dengan menempatkan sebagian dana 

termasuk pengelolaan cash management perusahaan milik negara dan instansi pemerintahan ke 

perbankan syariah. Pemerintah juga bisa memberikan perlakuan yang setara antara perbankan 

konvensional dan syariah. Misalnya bantuan kredit/pembiayaan program harus ada yang 

berskema syariah dan disalurkan melalui bank syariah. Bahkan sebaiknya bank tempat 

menyetor setor Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji diserahkan kepada Bank syariah. 

Mengingat haji adalah kegiatan spiritual yang seharusnya tidak terkontaminasi oleh riba. 

Pemerintah juga harus pro aktif mengundang investor mancanegara terutama dari Timur 

Tengah untuk berinvestasi di industri perbankan syariah Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat 

mencontoh pemerintah Singapura yang rajin melakukan pendekatan personal kepada para 

investor Timur Tengah. Terkait dengan hal ini, pemerintah terlebih dulu harus merevisi 

Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai agar transaksi murabahah di bank syariah 

tidak dikenakan pajak ganda. Karena untuk menjaring investor asing, Indonesia perlu membuat 

regulasi yang mengakomodasi pertumbuhan perbankan syariah.  

Penelitian Mursid dan Suhartono (2014) tentang peran pemerintah baik melalui kebijakan 

Bank Indonesia, adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendorong pertumbuhan 

perbankan syariah ternyata juga masih menemui kendala. Fatwa haram MUI tentang riba 

nampaknya tidak berfungsi cukup efektif yang langsung dapat mengubah perilaku umat terhadap 
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bank syariah. Beberapa kendala dikarenakan peraturan perbankan yang berlaku belum 

sepenuhnya mengakomodasi operasional perbankan syariah, rendahnya pemahaman masyarakat 

ter hadap perbankan syariah karena masih terjadi perdebatan tentang pengharaman bunga oleh 

para ulama tertentu disamping kurangnya peran ulama dalam kegiatan ekonomi syariah, 

sosialisasi perbankan syariah yang belum optimal, jaringan perbankan syariah yang masih 

terbatas, sumber daya manusia yang masih terbatas, serta persaingan dengan bank konvensional 

yang semakin ketat cukup mempersulit perbankan syariah dalam memperluas pasar. Oleh sebab 

itu, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah sebagai penentu kebijakan, bank syariah, 

serta masyarakat. Dengan demikian pembiayaan syariah di harapkan akan mampu bersaing 

dengan bank konvensional serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional melalui 

pertumbuhan sektor riil. 

H9: Persepsi Manajer tentang Dukungan Pemerintah berpengaruh Positif terhadap Porsi 

Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  

 

3.3. Skema Hubungan Anter Variabel Penelitian 

Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari keterampilan manajer, kepatuhan 

syariah, karakteristik bank syariah, persepsi manajer tentang sumber daya insani internal bank 

syariah, persepsi manajer tentang karakteristik nasabah, persepsi manajer tentang regulasi, 

persepsi manajer tentang dukungan pemerintah. Penelitian ini penting dilakukan karena 

kepemimpinan seorang manajer pembiayaan sangat berpengaruh terhadap implementasi program 

pembiayaan. Setiap manajer pembiayaan membutuhkan minimal tiga keterampilan dasar yaitu 

keterampilan konseptual yakni kemampuan untuk memahami suatu persoalan/isu secara 

keseluruhan untuk kepentingan atau kegiatan organisasi. Keterampilan teknis adalah 

kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan, metode atau teknik spesifik dalam suatu 
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bidang ilmu, dan keterampilan sosial adalah keterampilan mengelola diri sendiri dan 

bersosialisasi dengan orang lain, termasuk didalamnya tentang pola pikir, sistem kepercayaan, 

kematangan emosi dan kepercayaan diri seseorang.  

Oleh sebab itu kemampuan dan keahlian manajer dalam peningkatan efektivitas 

organisasi di berbagai level harus selalu ditingkatkan agar tujuan yang diharapkan sejalan 

dengan perubahan yang dihadapi. Manajer harus memiliki kemampuan yang terlihat pada 

kemampuan bekerja sama, berkomunikasi dalam kelompok pada setiap tingkat manajemen, 

sehingga kinerja manajerial dan keterampilan manajer, karakteristik bank syariah, kepatuhan 

syariah, persepsi manajer tentang bank syariah, persepsi manajer tentang nasabah, persepsi 

manajer tentang regulasi, persepsi manajer tentang dukungan pemerintah diharapkan dapat 

mempengaruhi porsi pembiayaan bagi hasil dibank syariah. Dalam penelitian ini variabel 

ekonomi makro tidak dijadikan sebagai variabel penelitian, karena dalam konteks penelitian 

terdahulu indikator variabelnya berlaku pada karakteristik bank umum syariah. Sedangkan 

konteks penelitian yang dilakukan ini adalah karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

yang tentu memiliki perbedaan yang substantif. Jadi kebaruan penelitian ini adalah menambah 

variabel keterampilan manajer dan hasil eksplorasi yang peneliti lakukan belum ada penelitian 

yang mengaitkan keterampilan manajer dengan peningkatan porsi bagi hasil di BPR Syariah di 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Selanjutnya pemilihan lokasi ini dilakukan 

mengingat BPR Syariah tersebut sudah lama beroperasi dan mengalokasikan pembiayaan bagi 

hasil secara terus menerus.  

Skema yang menggambarkan hubungan atau proposisi setiap variabel tersebut dapat 

dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 3.2 Skema Hubungan Antar Variabel 
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