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BAB  V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Statistik Deskriptif   

Analisis ini untuk menjelaskan keadaan dari setiap variabel berdasarkan jawaban dari 

responden. Pada analisis ini akan digunakan harga-harga rata-rata setiap indikator dari setiap 

variabel, sehingga akan terjelaskan secara rinci variabel penelitian keterampilan manajer, 

kepatuhan syariah, karakteristik bank syariah, persepsi manajer tentang SDI internal bank 

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

persepsi manajer tentang dukungan pemerintah. 

 

5.1.1 Keterampilan Konseptual Manajer (KK)  

Keterampilan konseptual manajer menjelaskan kemampuan individu dalam organisasi 

dalam berbagai fungsi manajerial seperti pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan 

problem yang kompleks, penyusunan strategi. Berikut distribusi jawaban responden 

terhadap variabel keterampilan konseptual manajer dapat dilihat pada Tabel 5.1 

 Tabel 5.1 

Tanggapan Responden Terhadap Keterampilan Konseptual Manajer 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KK1 36 2.00 5.00 3.5944 .78484 

KK2 36 2.00 4.80 3.4833 .72091 

KK3 36 2.00 4.80 3.5833 .75650 

KK4 36 2.00 4.80 3.3556 .75307 

KK5 36 2.00 5.00 3.4778 .73177 

KK6 36 2.00 5.00 3.4278 .77703 

KK7 36 2.00 5.00 3.5833 .74277 

KK8 36 2.00 4.80 3.2444 .74850 

KK9 36 2.00 5.00 3.2500 .84499 

KK10 36 2.00 5.00 3.2944 .84107 

KK11 36 2.00 5.00 3.2889 .86776 

KK12 36 2.00 4.80 3.2333 .78776 

KK13 36 2.00 5.00 3.3833 .79048 

KK14 36 2.00 5.00 3.377 8 .61461 

Ketrampilan 

Konseptual 
36 2.00 5.00 3.3984 .65937 



78 

 

 

Berdasarkan Tabel 5.1 diketahui nilai terkecil (minimum) tanggapan responden 

memilih kategori tidak setuju atau skor penilaian 2 dan nilai terbesar (maximum) tanggapan 

responden memilih kategori sangat setuju atau skor penilaian 5. Dapat diketahui bahwa 

responden secara umum memberikan persepsi yang tinggi atau sudah baik apa yang 

dirasakan oleh responden terhadap seluruh indikator dari variabel keterampilan konseptual 

manajer (KK1) karena berada pada interval 3,41 sd 4,20  dengan total nilai rata-rata sebesar 

3,39. Besarnya standar deviasi sebesar 0.65 yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya, hal ini 

menggambarkan rendahnya penyimpangan sebaran data keterampilan konseptual. Nilai 

maximum pada indikator variabel keterampilan konseptual (KK1, KK5, KK6, KK7, KK9, 

KK10, KK11, KK13, KK14) ini sebesar 5.00. Hal ini menunjukkan kemampuan 

manajerial/kepemimpinan manajer tinggi. Sedangkan nilai minimumnya (KK8) sebesar 

3.24. Hal ini menunjukkan manajer bank syariah mampu mengelola emosi karyawan. 

Persepsi yang tinggi terhadap seluruh indikator dari variabel keterampilan konseptual (KK1) 

menunjukkan bahwa tingginya tingkat kemampuan manajer dalam organisasi untuk 

berbagai fungsi manajerial meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pendelegasian, 

pengontrolan, evaluasi dan pemecahan masalah.  

 

5.1.2 Keterampilan Teknis Manajer (KT) 

Keterampilan teknis manajer adalah 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. Berikut distribusi jawaban responden terhadap variabel 

keterampilan teknis manajer dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5.2 

Tanggapan Responden Terhadap Keterampilan Teknis Manajer 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KT1 36 2.00 5.00 3.9278 .67638 

KT2 36 2.00 5.00 3.7222 .74723 

KT3 36 2.00 5.00 3.8667 .68785 

KT4 36 2.40 5.00 3.7000 .72111 

KT5 36 2.40 5.00 3.7222 .74416 

KT6 36 2.20 5.00 3.6000 .75744 

KT7 36 2.20 5.00 3.4389 .70073 

KT8 36 2.00 5.00 3.2833 .82167 

KT9 36 2.00 5.00 3.2667 .83358 

KT10 36 2.00 5.00 3.5944 .69527 

KT11 36 2.00 5.00 3.5722 .69800 

KT12 36 2.00 5.00 3.5222 .79034 

KT13 36 2.00 5.00 3.5611 .73728 

KT14 36 2.00 5.00 3.5833 .74890 

KT15 36 2.40 5.00 3.7167 .70000 

KT16 36 2.40 5.00 3.6667 .69447 

KT17 36 2.20 5.00 3.5278 .73625 

KeterampilanTeknis 36 2.00 5.00 3.6042 .68692 

Valid N (listwise) 36     

 Sumber: data primer diolah 
 

Berdasarkan Tabel 5.2 diketahui nilai terkecil (minimum) tanggapan responden 

memilih kategori tidak setuju atau skor penilaian 2 dan nilai terbesar (maximum) tanggapan 

responden memilih kategori sangat setuju atau skor penilaian 5. Dapat diketahui bahwa 

responden secara umum memberikan persepsi yang tinggi atau sudah baik apa yang 

dirasakan oleh responden terhadap seluruh indikator dari variabel Keterampilan teknis 

manajer (KT2) karena berada pada interval 3,41 sd 4,20 dengan total nilai rata-rata sebesar 

3.60. Besarnya standar deviasi sebesar 0.68 yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya, hal ini 

menggambarkan rendahnya penyimpangan sebaran data keterampilan teknis. Nilai 

maximum pada indikator variabel keterampilan teknis (KT1) sebesar 3.92. Hal ini 

menunjukkan kemampuan manajer dalam mencari informasi baru sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Sedangkan nilai minimumnya (KT9) sebesar 3.26. Hal ini 

menunjukkan manajer bank syariah mampu mengoperasikan teknologi dengan baik. 

Persepsi yang tinggi terhadap seluruh indikator dari variabel keterampilan teknis 

menunjukkan tingginya tingkat kemampuan manajer yang lebih bersifat keahlian 
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khusus/teknis operasional seperti mengoperasikan alat-alat dan kegiatan-kegiatan yang 

bersifat administratif. Kemampuan dan keahlian itu penting bagi peningkatan efektivitas 

organisasi diberbagai level dan harus selalu ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan sejalan dengan perubahan yang dihadapi. 

 

5.1.3 Keterampilan Sosial Manajer (KS) 

Keterampilan sosial manajer adalah kemampuan dalam bekerja sama, berkomunikasi 

dalam kelompok dan lain-lain yang harus dimiliki oleh semua manajer pada setiap tingkatan 

manajemen. Berikut distribusi jawaban responden terhadap variabel keterampilan social 

manajer dapat dilihat pada Tabel 5.3 

    Tabel 5.3 

Tanggapan Responden Terhadap Keterampilan Sosial Manajer 

 
Descriptive Statistics 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KS1 36 2.00 5.00 3.9167 .78903 

KS2 36 2.00 4.80 3.7611 .75566 

KS3 36 2.00 5.00 3.7611 .84423 

KS4 36 2.00 5.00 3.7667 .82323 

KS5 36 2.00 5.00 3.8167 .77883 

KS6 36 2.40 5.00 3.9889 .76933 

KS7 36 2.00 5.00 3.8667 .81416 

KS8 36 2.00 5.00 3.8944 .75817 

KS9 36 2.20 5.00 3.8167 .77294 

KS10 36 2.20 5.00 3.7889 .75736 

KS11 36 2.20 5.00 3.8389 .74806 

KS12 36 2.00 5.00 3.8056 .77605 

KS13 36 2.00 5.00 3.8778 .77868 

KS14 36 2.20 5.00 3.9667 .55857 

KS15 36 2.40 5.00 3.9278 .56801 

KS16 36 2.20 5.00 3.8500 .60734 

Keterampilan

Sosial 

36 
2.00 5.00 3.8528 .68887 

Valid N 

(listwise) 

36     

Sumber: data primer diolah 

 

 Berdasarkan Tabel 5.3 diketahui nilai terkecil (minimum) tanggapan responden 

memilih kategori tidak setuju atau skor penilaian 2 dan nilai terbesar (maximum) tanggapan 
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responden memilih kategori sangat setuju atau skor penilaian 5. Dapat diketahui bahwa 

responden secara umum memberikan persepsi yang tinggi atau sudah baik apa yang 

dirasakan oleh responden terhadap seluruh indikator dari variabel Keterampilan sosial 

manajer (KS6) karena berada pada interval 3,76 sd 3,98 dengan total nilai rata-rata sebesar 

3.85. Besarnya standar deviasi sebesar 0.68 yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya, hal ini 

menggambarkan rendahnya penyimpangan sebaran data keterampilan sosial. Nilai 

maximum pada indikator variabel keterampilan sosial (KS1, KS6 dan KS14) sebesar 3.96. 

Hal ini menunjukkan kemampuan manajer menjalin komunikasi antar karyawan secara 

harmonis. Sedangkan nilai minimumnya (KS2, KS3, KS4) sebesar 3.76. Hal ini 

menunjukkan kemampuan manajer bank syariah dalam menciptakan suasana kerja kondusif. 

Persepsi yang tinggi terhadap seluruh indikator dari variabel keterampilan sosial 

menunjukkan bahwa tingginya tingkat kemampuan dalam bekerja sama, berkomunikasi 

dalam kelompok dan lain-lain yang harus dimiliki oleh semua manajer pada setiap tingkatan 

manajemen. Hal ini disebabkan keterampilan sosial merupakan keterampilan mengelola diri 

sendiri dan bersosialisasi dengan orang lain yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianut 

dalam kehidupan seseorang, termasuk didalamnya tentang pola pikir, sistem kepercayaan, 

kematangan emosi dan kepercayaan diri seseorang. Keterampilan sosial (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, termasuk dalam keterampilan sosial (soft-skill) 

diantaranya adalah kemampuan untuk memimpin, memotivasi, mengelola konflik, 

berkomunikasi dengan efektif, bekerjasama, menumbuhkan partisipasi, memberdayakan 

rekan kerja dan bawahan, dan lain-lain. Hal ini dipertegas dengan hasil penelitian Hwang 

dan Jian Ng, (2012), Fisher (2010), Bee dan Hie (2015). Adapun pengukuran keterampilan 

sosial manajer menggunakan indikator team work, communication, ethics and professional 
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morals, effective communication, motivating others, people skills, innovative and good 

attitude, personal characteristics, organizational, negotiation, human behavior, delegation, 

team working, stress handling, public speaking, dan  public relation. 

Ketiga keterampilan ini penting bagi seorang manajer, namun arti pentingnya relatif 

tergantung pada tingkatan manajer dalam organisasi. Dengan kata lain, ini memberi 

petunjuk terkait keterampilan mana yang bobotnya perlu di berikan 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 sosial (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.  

 

5.1.4 Kepatuhan Syariah (KSY) 

Variabel ini menunjukkan terpenuhinya aspek-aspek syariah di dalam operasional 

bank syariah seperti tidak mengandung unsur riba, perjudian (maisir), ketidakjelasan 

(gharar). Variabel kepatuhan syariah diukur berdasarkan perasaan (afeksi) individu akuntan 

dan manajer bank syariah dengan mengadopsi terhadap kegunaan tujuh item-item 

pengungkapan kepatuhan syariah sebagai instrumen pertanggungjawaban penyediaan 

informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Berikut distribusi jawaban 

responden terhadap variabel kepatuhan syariah bank dapat dilihat pada Tabel 5.4 
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Tabel 5.4 

Tanggapan Responden Terhadap Kepatuhan Syariah 

 
Descriptive Statistic 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KSY1 36 2.00 5.00 4.3167 1.01798 

KSY2 36 2.00 5.00 4.2611 1.04943 

KSY3 36 2.00 5.00 4.2889 1.06845 

KSY4 36 2.00 5.00 4.2556 1.12388 

KSY5 36 2.00 5.00 4.1778 1.13719 

KSY6 36 2.00 5.00 4.0722 1.18674 

KSY7 36 2.00 5.00 4.2167 1.11854 

KepatuhanSyariah 36 2.00 5.00 4.2270 1.06965 

Valid N (listwise) 36     

 Sumber: data primer diolah 

 

Berdasarkan Tabel 5.4 diketahui nilai terkecil (minimum) tanggapan responden 

memilih kategori tidak setuju atau skor penilaian 2 dan nilai terbesar (maximum) tanggapan 

responden memilih kategori sangat setuju atau skor penilaian 5. Dapat diketahui bahwa 

responden secara umum memberikan persepsi yang tinggi atau sudah baik apa yang 

dirasakan oleh responden terhadap seluruh indikator dari variabel kepatuhan syariah bank 

(KSY1) karena berada pada interval 4,17 sd 4,31 dengan total nilai rata-rata sebesar 4.27. 

Besarnya standar deviasi sebesar 1.06 yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya, hal ini 

menggambarkan rendahnya penyimpangan sebaran data kepatuhan syariah. Nilai maximum 

pada indikator variabel kepatuhan syariah (KSY1) sebesar 4.31 menunjukkan cara 

pengangkatan DPS secara umum sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang fungsi 

pengawasan syariah dan nilai minimumnya (KSY6) sebesar 4.07. Hal ini menunjukkan 

operasionalisasi bank syariah masih sama dengan operasionalisasi bank konvensional. 

Persepsi yang tinggi terhadap seluruh indikator dari variabel kepatuhan syariah 

menunjukkan bahwa tingginya tingkat pengungkapan kepatuhan syariah sebagai instrumen 

pertanggungjawaban penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah 

dan terpenuhinya aspek-aspek syariah di dalam operasional bank syariah seperti tidak 

mengandung unsur riba, perjudian (maisir) dan ketidakjelasan (gharar). 
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5.1.5 Persepsi Manajer tentang Sumber Daya Insani Internal Bank Syariah (IB) 

Keberhasilan pembiayaan bagi hasil sangat ditentukan oleh pihak perbankan yang 

benar-benar memahami seluk-beluk bisnis yang akan dibiayai. Persepsi manajer pada aspek 

SDI internal bank syariah ini terdiri dari kualitas sumber daya insani untuk menangani, 

memproses, memonitor dan mengaudit berbagai proyek pembiayaan bagi hasil. Berikut 

distribusi jawaban responden terhadap variabel internal bank syariah dapat dilihat pada 

Tabel 5.5 

Tabel 5.5 

Tanggapan Responden Terhadap SDI Internal Bank Syariah 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

SDII1 36 1.60 5.00 4.0611 .93664 

SDII2 36 1.60 5.00 3.9889 .89818 

SDII3 36 2.00 5.00 3.7778 .79538 

SDII4 36 2.00 5.00 4.0333 .94112 

InternalBankSyariah 36 2.00 5.00 3.9653 .84666 

Valid N (listwise) 36     

 Sumber: data primer diolah 

 

Berdasarkan Tabel 5.5 diketahui nilai terkecil (minimum) tanggapan responden 

memilih kategori tidak setuju atau skor penilaian 2 dan nilai terbesar (maximum) tanggapan 

responden memilih kategori sangat setuju atau skor penilaian 5. Dapat diketahui bahwa 

responden secara umum memberikan persepsi yang tinggi atau sudah baik apa yang 

dirasakan oleh responden terhadap seluruh indikator dari variabel SDI internal bank syariah 

(SDI5) dengan total nilai rata-rata sebesar 3.96 karena berada pada interval 3,77 sd 4,06. 

Besarnya standar deviasi sebesar 0.84 yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya, hal ini 

menggambarkan rendahnya penyimpangan sebaran data internal bank syariah. Nilai 

indikator variabel kepatuhan syariah (SDII1), maximum sebesar 4.06. Hal ini menunjukkan 

sumber daya insani yang tersedia mampu menangani kegiatan bank syariah. Sedangkan nilai 

minimum (SDII3) sebesar 3.77. Hal ini menunjukkan DPS melakukan memonitoring dan 

pengawasan secara optimal. Persepsi yang tinggi terhadap seluruh indikator variabel ini 
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menunjukkan bahwa tingginya tingkat persepsi manajer pada aspek internal bank syariah ini 

terdiri dari kualitas sumber daya insani untuk menangani, memproses, memonitor dan 

mengaudit berbagai proyek pembiayaan bagi hasil. Keberhasilan pembiayaan bagi hasil 

sangat ditentukan oleh pihak perbankan yang benar-benar memahami seluk-beluk bisnis 

yang akan dibiayai. 

 

5.1.6 Persepsi Manajer Terhadap Karakteristik Nasabah (NS) 

Perbankan yang sukses dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil adalah 

perbankan yang dari awalnya memang berbisnis secara syariah dan nasabah memiliki 

pengalaman bisnis yang mendalam, sehingga tidak berperilaku menghindar dari risiko. 

Berikut distribusi jawaban responden terhadap variabel persepsi manajer terhadap 

karakteristik nasabah dapat dilihat pada Tabel 5.6 

Tabel 5.6 

Tanggapan Responden Terhadap Karakteristik Nasabah 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KN1 36 2.00 5.00 4.2611 .93298 

KN2 36 2.00 5.00 4.3278 .93827 

KN3 36 2.00 5.00 4.1556 1.08508 

KN4 36 2.00 5.00 4.2222 1.07201 

KN5 36 2.00 5.00 3.9389 .93542 

KN6 36 2.00 5.00 4.2111 1.05824 

Nasabah 36 2.00 5.00 4.1861 .96143 

Valid N (listwise) 36     

Sumber: data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 5.6 diketahui nilai terkecil (minimum) tanggapan responden 

memilih kategori tidak setuju atau skor penilaian 2 dan nilai terbesar (maximum) tanggapan 

responden memilih kategori sangat setuju atau skor penilaian 5. Dapat diketahui bahwa 

responden secara umum memberikan persepsi yang tinggi atau sudah baik apa yang 

dirasakan oleh responden terhadap seluruh indikator dari variabel persepsi manajer terhadap 

karakteristik nasabah (KN6) karena berada pada interval 3,93 sd 4,32 dengan total nilai rata-
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rata sebesar 4.18. Besarnya standar deviasi sebesar 0.96 yang lebih kecil dari nilai rata-

ratanya, hal ini menggambarkan rendahnya penyimpangan sebaran data persepsi manajer 

terhadap karakteristik nasabah. Nilai indikator variabel karakteristik nasabah (KN2), 

maximum sebesar 4.32. Hal ini menunjukkan sumber daya insani yang tersedia mampu 

menangani kegiatan bank syariah. Sedangkan nilai minimum (KN5) sebesar 3.93. Hal ini 

menunjukkan mayoritas nasabah bank syariah memahami nisbah bagi hasil. Sedangkan 

nilai minimum (KN5) sebesar 3.93. Hal ini menunjukkan terdapat nasabah bank syariah 

yang risk neutral (netral terhadap risiko). Persepsi yang tinggi terhadap seluruh indikator 

pada variabel ini menunjukkan bahwa tingginya persepsi manajer tentang karakteristik 

nasabah terkait nisbah, return dan risiko pada pembiayaan bagi hasil serta tingginya 

persepsi manajer tentang karakteristik nasabah yang risk averse, risk neutral dan risk taker. 

 

5.1.7  Persepsi Manajer Tentang Regulasi (RG) 

 Aspek regulasi antara perbankan maupun manajer memiliki persepsi yang sama, yaitu 

kebijakan yang ada kurang mendukung terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil. 

Sementara itu, ketentuan-ketentuan yang bersifat mendorong dan memberi insentif untuk 

penyaluran pembiayaan bagi hasil perlu dipertimbangkan. Pembiayaan bagi hasil 

(mudharabah dan musyarakah) diklasifikasikan lancar sampai dengan tiga bulan setelah 

jangka waktu berakhir. Berikut distribusi jawaban responden terhadap variabel Akselerasi 

Regulasi  dapat dilihat pada Tabel 5.7 

Tabel 5.7 

Tanggapan Responden Terhadap Regulasi 

 
  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

RG1 36 1.00 5.00 3.6500 1.12466 

RG2 36 2.00 5.00 3.8278 .91358 

Regulasi 36                                                          2.00 5.00 3.7389 .99262 

Valid N (listwise) 36     

Sumber: data primer diolah 
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 Berdasarkan Tabel 5.7 diketahui nilai terkecil (minimum) tanggapan responden 

memilih kategori tidak setuju atau skor penilaian 2 dan nilai terbesar (maximum) tanggapan 

responden memilih kategori sangat setuju atau skor penilaian 5. Dapat diketahui bahwa 

responden secara umum memberikan persepsi yang tinggi atau sudah baik apa yang 

dirasakan oleh responden terhadap seluruh indikator dari variabel regulasi (RG7) karena 

berada pada interval 3,41 sd 4,20 dengan total nilai rata-rata sebesar 3.73. Besarnya standar 

deviasi sebesar 0,99 yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya, hal ini menggambarkan 

rendahnya penyimpangan sebaran data regulasi. Nilai maximum indikator variabel regulasi 

(RG2) sebesar 3.82. Hal ini menunjukkan kebijakan OJK dalam mendorong penyaluran 

pembiayaan bagi hasil sudah optimal. Sedangkan nilai minimum (RG1) sebesar 3.65. Hal 

ini menunjukkan kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong penyaluran pembiayaan bagi 

hasil sudah optimal. Persepsi yang tinggi terhadap seluruh indikator ini menunjukkan bahwa 

manajer memiliki persepsi yang sama, yaitu kebijakan yang ada kurang mendukung 

terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil. Sebab pada regulasinya, pembiayaan bagi hasil 

(mudharabah dan musyarakah) diklasifikasikan lancar sampai dengan tiga bulan setelah 

jangka waktu berakhir. 

 

5.1.8  Persepsi Manajer Tentang Dukungan Pemerintah (DP) 

 Persepsi manajer tentang dukungan pemerintah secara menyeluruh terkait penyaluran 

pembiayaan bagi hasil dibank syariah diharapkan dapat meningkatkan porsi bagi hasil. 

Selanjutnya kejelasan fungsi, struktur, dan hubungan diantara institusi terkait tersebut sangat 

diperlukan agar kerjasama yang sinergis dan harmonis dapat tercipta untuk bersama-sama 

mendorong penyaluran pembiayaan bagi hasil. Berikut distribusi jawaban responden 

terhadap variabel Persepsi manajer tentang dukungan pemerintah dapat dilihat pada Tabel 

5.8 
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Tabel 5.8 

Tanggapan Responden Terhadap Dukungan Pemerintah 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DP1 36 2.00 5.00 2.7722 .97647 

DP2 36 2.00 5.00 3.2000 .86189 

DukunganPemerintah 36 2.00 5.00 2.9861 .87412 

Valid N (listwise) 36     

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 5.8 diketahui nilai terkecil (minimum) tanggapan responden 

memilih kategori tidak setuju atau skor penilaian 2 dan nilai terbesar (maximum) tanggapan 

responden memilih kategori sangat setuju atau skor penilaian 5. Dapat diketahui bahwa 

responden secara umum memberikan persepsi yang sedang atau belum dirasakan baik apa 

yang dirasakan oleh responden terhadap seluruh indikator pada variabel persepsi manajer 

tentang dukungan pemerintah (DP) karena berada pada interval 2,61 sd 3,40 dengan total 

nilai rata-rata sebesar 2.98. Besarnya standar deviasi sebesar 0.87 yang lebih kecil dari nilai 

rata-ratanya, hal ini menggambarkan rendahnya penyimpangan sebaran data Persepsi 

manajer tentang dukungan pemerintah. Nilai indikator variabel dukungan pemerintah (DP2) 

sebesar 3.20. Hal ini menunjukkan sistem perpajakan di Indonesia tidak mendukung 

pembiayaan bagi hasil di bank syariah. Sedangkan nilai minimumnya (DP1) sebesar 2.77. 

Hal ini menunjukkan Fatwa DSN-MUI mendukung pertumbuhan pembiayaan bagi hasil 

dibank syariah. Persepsi yang masih belum baik terhadap seluruh indikator pada variabel ini 

menunjukkan bahwa belum optimalnya persepsi manajer tentang dukungan pemerintah 

secara menyeluruh terkait penyaluran pembiayaan bagi hasil dibank syariah diharapkan 

dapat meningkatkan porsi bagi hasil. 

 

5.1.9 Porsi Pembiayaan Bagi Hasil dan Karakteristik Bank Syariah 

Hadirnya sistem perbankan syariah yang dikarakteristikkan dengan sistem bagi hasil 

(mudharabah dan musyarakah) dalam pembiayaannya, pola ini sesungguhnya adalah pola 
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investasi, karena para pihak saling menanggung untung dan menanggung rugi. Pola bagi 

hasil dijalankan sebagai bentuk pengganti dari mekanisme yang selama ini berjalan, yaitu 

pola investasi dengan sistem bunga. Tabel dibawah ini menunjukkan porsi bagi hasil di BPR 

Syariah di DIY  dan Jawa Tengah. 

Tabel 5.9 

Statistik Deskriptif Porsi Pembiayaan Bagi Hasil dan Karakteristik Bank 

Syariah 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PPBH 
36 .0000 .8030 .157292 .1691443 

KBS 
36 10143.0000 487957.0000 57765.750000 81697.3471226 

Valid N (listwise) 36     

Sumber: data primer diolah 

 

Berdasarkan Tabel 5.9 diketahui dapat diketahui bahwa diketahui nilai minimum, 

maximum, rata-rata (mean) dan standar deviasi untuk masing-masing variabel. Diketahui 

nilai terkecil (minimum) porsi pembiayaan bagi hasil sebesar 0,00 dan nilai terbesar 

(maximum) sebesar 0,8030. Nilai rata-rata porsi pembiayaan bagi hasil menunjukkan nilai 

rata-rata (mean) sebesar 0,157292; nilai ini menunjukkan rata-rata pembiayaan bagi hasil 

(mudharabah dan musyarakah). Besarnya standar deviasi sebesar 0,1691443 yang lebih 

besar dari nilai rata-ratanya, hal ini menggambarkan tingginya penyimpangan tingkat 

pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Nilai indikator variabel porsi 

pembiayaan bagi hasil (rata-rata) sebesar 0.15%, hal ini menunjukkan belum maksimalnya 

porsi pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh setiap BPR Syariah di DIY dan Jawa 

Tengah.  

Selanjutnya, diketahui nilai terkecil (minimum) bahwa karakteristik bank syariah 

sebesar 10143.0000 dan nilai terbesar (maximum) sebesar 487957.0000. Nilai rata-rata 

Karakteristik Bank menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 57765.750000; nilai ini 
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menunjukkan rata-rata ukuran perusahaan terlihat dari dari jumlah aset atau aktiva 

perusahaan, bertambahnya aktiva perusahaan menunjukkan bertambah besar investasi yang 

dilakukan. Besarnya standar deviasi sebesar 81697.3471226 yang lebih besar dari nilai rata-

ratanya, hal ini menggambarkan tingginya penyimpangan tingkat ukuran perusahaan terlihat 

dari dari jumlah aset atau aktiva perusahaan dan bertambahnya aktiva perusahaan. 

Sedangkan nilai indikator variabel karakteristik bank syariah (rata-rata) sebesar 

57765.750000. Hal ini menunjukkan total asset pada setiap BPR Syariah di DIY dan Jawa 

Tengah. 

 

5.2  Hasil Uji Instrumen Data 

5.2.1 Hasil Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan berdasarkan analisis item yaitu mengkorelasikan skor 

setiap item dengan skor variabel (hasil penjumlahan seluruh skor item pertanyaan). Teknik 

korelasinya menggunakan pearson correlation dan signifikansi. Pengujian validitas di dalam 

penelitian ini dilakukan pada 36 responden dengan taraf nyata antara 0,01dan 0.05. Hasil uji 

validitas dapat dilihat pada tabel 5.10 

Tabel 5.10 

Hasil Uji Validitas 

 

Variabel Indikator 
Pearson 

Correlation 
Sig Keterangan 

  Ketrampilan 

Konseptual Manajer 

(KK) 

KK1 

KK2 

KK3 

KK4 

KK5 

KK6 

KK7 

KK8 

KK9 

KK10 

KK11 

KK12 

KK13 

KK14 

0,799 

0,796 

0,762 

0,881 

0,902 

0,933 

0,746 

0,854 

0,810 

0,810 

0,820 

0,909 

0,902 

0,925 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 



91 

 

Variabel Indikator 
Pearson 

Correlation 
Sig Keterangan 

Ketrampilan Teknik 

Manajer (KT) 

KT1 

KT2 

KT3 

KT4 

KT5 

KT6 

KT7 

KT8 

KT9 

KT10 

KT11 

KT12 

KT13 

KT14 

KT15 

KT16 

KT17 

0,854 

0,864 

0,897 

0,967 

0,968 

0,985 

0,972 

0,909 

0,803 

0,970 

0,945 

0,927 

0,979 

0,,943 

0972 

0,952 

0,974 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Ketrampilan Sosial 

(KS) 

KS1 

KS2 

KS3 

KS4 

KS5 

KS6 

KS7 

KS8 

KS9 

KS10 

KS11 

KS12 

KS13 

KS14 

KS15 

KS16 

0,920 

0,927 

0,931 

0,963 

0,940 

0,958 

0,933 

0,944 

0,952 

0,942 

0,960 

0,957 

0,935 

0,863 

0,819 

0,800 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

  Kepatuhan Syariah 

(KSY) 

KSY1 

KSY2 

KSY3 

KSY4 

KSY5 

KSY6 

KSY7 

0982 

0961 

0982 

0979 

0970 

0948 

0,986 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

  SDI Internal Bank 

Syariah (IB) 

IB1 

IB2 

IB3 

IB4 

0,973 

0,967 

0,941 

0,912 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Karakteristik 

Nasabah (NS) 

NS1 

NS2 

NS3 

NS4 

NS5 

NS6 

0,962 

0,981 

0,972 

0,961 

0,901 

0,966 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Regulasi (RG) RG1 

RG2 

0,979 

0,968 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Dukungan 

Pemerintah (DP) 

DP1 

DP2 

0,957 

0,944 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Sumber: data primer diolah 
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Berdasarkan Tabel 5.10 diatas, diperoleh nilai rhitung  dari semua item kuesioner 

meliputi variabel penelitian yaitu keterampilan konseptual manajer, keterampilan teknis 

manajer, keterampilan sosial manajer, kepatuhan syariah bank, SDI internal bank, 

karakteristik nasabah, regulasi, dukungan pemerintah, menunjukkan nilai angka probabilitas 

(sig) sebesar 0.000 < 0,01 dan 0.05. Sehingga kuesioner dari variabel-variabel yaitu 

keterampilan konseptual manajer, keterampilan teknis manajer, keterampilan sosial manajer, 

kepatuhan syariah bank, SDI internal bank, karakteristik nasabah, regulasi, dukungan 

pemerintah valid dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

 

5.2.2 Hasil Uji Reliabilitas  

Reliabilitas berarti jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu. Semakin tinggi koefisien reliabilitas semakin reliabel jawaban 

yang diperoleh dari responden. Hal ini diperoleh dari semua item kuesioner. Pengujian 

reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung besarnya nilai cronbach’s 

alpha instrumen dari masing-masing variabel yang diuji. Apabila nilai cronbach ' s 

coefficient alpha lebih besar dari 0,6, maka jawaban dari para responden pada kuesioner 

sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan reliabel. Jika nilai cronbach’s coefficient alpha 

lebih kecil 0,6, maka jawaban dari para responden pada kuesioner sebagai alat pengukur 

dinilai dinyatakan tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada  Tabel 5.11: 
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Tabel 5.11 

Hasil Uji Reliabilitas 
 

Variabel AlphaCronbach Keterangan 

Keterampilan Konseptual (KK) 0,969 Reliabel 

Keterampilan Teknis (KT) 0,991 Reliabel 

Keterampilan Sosial (KS) 0,988 Reliabel 

Kepatuhan Syariah (KSY) 0,991 Reliabel 

SDI Internal Bank (IB) 0,961 Reliabel 

Karakteristik Nasabah (NS) 0,890 Reliabel 

Regulasi (RG) 0.935 Reliabel 

Dukungan Pemerintah (DP) 0.890 Reliabel 

   Sumber: data primer diolah 

 

 

Berdasarkan Tabel 5.11 diatas, diperoleh nilai nilai alpha cronbach dari semua hasil 

meliputi variabel penelitian menunjukkan lebih besar dari nilai 0,6. Dengan demikian 

jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel penelitian yaitu keterampilan konseptual 

manajer, keterampilan teknis manajer, keterampilan sosial manajer, kepatuhan syariah bank, 

SDI internal bank, karakteristik nasabah, regulasi, dukungan pemerintah, sehingga 

kuesioner dari variabel-variabel tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

5.3. Analisis Inferensial 

5.3.1 Validitas Model 

Pengujian validitas untuk indikator reflektif menggunakan korelasi antara skor item 

dengan skor konstruknya. Pengukuran dengan indikator reflektif menunjukkan adanya 

perubahan pada suatu indikator dalam suatu konstruk jika indikator lain pada konstruk yang 

sama berubah (atau dikeluarkan dari model). Teknik pengolahan data dengan menggunakan 

metode SEM berbasis Partial Least Square (PLS) memerlukan dua (2) tahap untuk menilai 
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Fit Model dari sebuah model penelitian yaitu outer model dan inner model. Tahap-tahap 

tersebut adalah: 

 5.3.1.1  Menilai Outer Model atau Measurement Model 

 Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data untuk menilai outer 

model yaitu Convergent Validity, Discriminant Validity dan Composite Reliability.  

5.3.1.1.1 Convergent Validity 

  Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai 

berdasarkan korelasi antara item score/component score. Ukuran reflektif individual 

dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Penelitian 

tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap 

cukup memadai. Dalam penelitian ini akan digunakan batas loading faktor sebesar 0,50.  

5.3.1.1.2 Discriminant Validity 

Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing 

variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Model mempunyai discriminant validity 

yang baik jika setiap nilai loading dari setiap indikator sebuah variabel laten memiliki nilai 

loading yang paling besar dengan nilai loading lain terhadap variabel laten lainnya. Hasil 

pengolahan analisis data untuk menilai outer model Convergent Validity dan Discriminant 

Validity dapat dilihat pada tabel 5.12: 

Tabel 5.12 

Nilai Convergent dan Discriminant Validity (Cross Loading) 

Item 
Bagi 

Hasil 

Duk. 

Pemrnth 

Internal 

Bank 
Kar. Bank KK KS KSY KT Nasabah Regulasi 

DP1 0,842 0,956 0,620 -0,11 0,518 0,725 0,547 0,839 0,605 0,409 

DP2 0,753 0,945 0,832 -0,201 0,745 0,882 0,728 0,908 0,769 0,665 

IB1 0,622 0,724 0,972 -0,320 0,820 0,961 0,892 0,806 0,923 0,808 

IB2 0596 0,755 0,967 -0,269 0,784 0,946 0,073 0,769 0,909 0,833 

IB3 0,633 0,732 0,947 -0,295 0,776 0,910 0,889  0,713 0,890 0,809 

IB4 0,713 0,674 0,907 -0,252 0,756 0,898 0,879 0,733 0,874 0,843 

KBS -0,161 --0,152 -0,300 1,000 -0,243 -0,258 -0,285 -0,112 -0,203 -0,283 
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Item 
Bagi 

Hasil 

Duk. 

Pemrnth 

Internal 

Bank 
Kar. Bank KK KS KSY KT Nasabah Regulasi 

KK1 0,585 0,517 0,786 -0,312 0,809 0,755 0,748 0,540 0,725 0,711 

KK10 0,477 0,350 0,472 -0,103 0,788 0,621 0,544 0,565 0,451 0,706 

KK11 0,604 0,359 0,467 -0,079 0.799 0,617 0,549 0,572 0,413 0,462 

KK12 0,665 0,486 0,531 -0,155 0.914 0,590 0,590 0,639 0,649 0,753 

KK13 0,511 0,558 0,715 -0,260 0.905 0,572 0,590 0,667 0,629 0,709 

KK14 0,573 0,646 0,765 -0,299 0.931 0,749 0,579 0,667 0,573 0,711 

KK2 0,575 0,510 0,714 -0,126 0.805 0,706 0,638 0,559 0,644 0,698 

KK3 0,549 0,480 0,704 -0,139 0.772 0,688 0,656 0,534 0,654 0,641 

KK4 0,588 0,642 0,707 -0,192 0.887 0,704 0,583 0,608 0,636 0,747 

KK5 0,504 0,543 0,659 -0,271 0.908 0,673 0,535 0,565 0,593 0,713 

KK6 0,556 0,615 0,757 -0,306 0.938 0,740 0,589 0,638 0,644 0,739 

KK7 0,582 0,621 0,716 -0,211 0.759 0,726 0,619 0,576 0,656 0,739 

KK8 0,496 0,517 0,595 -0,165 0.840 0,616 0,495 0,635 0,540 0,666 

KK9 0,464 0,458 0,580 -0,124 0.789 0,582 0,444 0,623 0,501 0,652 

KS1 0,646 0,6784 0,947 -0,345 0,799 0,918 0,934 0,694 0,921 0,847 

KS10 0,755 0,803 0,931 -0,308 0,943 0,873 0,813 0,886 0,756 0,765 

KS11 0,686 0,832 0,932 -0,224 0,794 0,960 0,871 0,862 0,903 0,778 

KS12 0,681 0,818 0,934 -0,246 0,779 0,956 0,841 0,858 0,890 0,796 

KS13 0,608 0,770 0,930 -0,263 0,736 0,934 0,840 0,846 0,874 0,830 

KS14 0,531 0,673 0,830 -0,186 0,720 0,864 0,745 0,771 0,791 0,721 

KS15 0,575 0,695 0,786 -0,245 0,673 0,823 0,667 0,780 0,773 0,624 

KS16 0,576 0,685 0,759     -0,185 0,655 0,803 0,664 0,772 0,719 0,620 

KS2 0,683 0,743 0,928 -0,239 0,762 0,926 0,912 0,734 0,917 0,820 

KS3 0,712 0,820 0,896 -0,187 0,715 0,930 0,889 0,814 0,916 0,775 

KS4 0,694 0,834 0,933 -0,249 0,756 0,962 0,918 0,844 0,833 0,647 

KS5 0,736 0,773 0,924 -0,210 0,731 0,940 0,903 0,778 0,924 0,737 

KS6 0.694 0.854 0,934 -0,239 0,776 0,957 0,869 0,864 0,898 0,753 

KS7 0,671 0,801 0,901 -0,177 0,724 0,932 0,847 0,828 0,892 0,757 

KS8 0,698 0,749 0,950 -0,263 0,814 0,945 0,896 0,769 0,905 0,803 

KS9 0,706 0,847 0,920 -0,239 0,806 0,952 0,849 0,876 0,893 0,793 

KSY1 0,577 0,632 0,912 -0,295 0,957 0,907 0,982 0,665 0,966 0,814 

KSY2 0,542 0,619 0,922 -0,304 0,685 0,907 0,982 0,665 0,966 0,814 

KSY3 0,580 0,584 0,883 -0,335 0,642 868 0,961 0,615 0,941 0,766 

KSY4 0,547 0,636 0,926 -0,321 0,712 0,898 0,978 0,656 0,956 0,836 

KSY5 0,602 0,699 0,931 -0,296 0,713 0,914 0,970 0,715 0,951 0,812 

KSY6 0,645 0,717 0,882 -0,194 0,656 0,888 0,948 0,741 0,939 0,758 

KSY7 0,555 0,623 0,894 -0,231 0,637 0,876 0,985 0,654 0,960 0,786 

KT1 0,592 0,704 0,705 0,109 0,589 0,747 0,585 0,853 0,690 0,470 
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Item 
Bagi 

Hasil 

Duk. 

Pemrnth 

Internal 

Bank 
Kar. Bank KK KS KSY KT Nasabah Regulasi 

KT10 0,726 0,907 0,816 -0,131 0,698 0,887 0,725 0,971 0,789 0,613 

KT11 0,662 0,824 0,739 -0,222 0,609 0,812 0,656 0,945 0,706 0,521 

KT12 0,726 0,850 0,751 -0,229 0,631 0,838 0,670 0,927 0,737 0,542 

KT13 0,743 0,908 0,778 -0,101 0,682 0,855 0,677 0,981 0,742 0,557 

KT14 0,684 0,820 0,716 -0,201 0,598 0,798 0,647 0,944 0,695 0,502 

KT15 0,746 0,890 0,782 -0,071 0,690 0,848 0,673 0,974 0,743 0,546 

KT16 0,686 0,844 0,709 -0,196 0,587 0,786 0,636 0,953 0,684 0,485 

KT17 0,732 0,895 0,740 -0,081 0,663 0,825 0,644 0,976 0,709 0,511 

KT2 0,675 0,799 0,732 0,058 0,658 0,797 0,633 0,862 0,740 0,552 

KT3 0,655 0,786 0,816 -0,013 0,741 0,846 0,703 0,895 0,788 0,659 

KT4 0,735 0,882 0,772 -0,100 0,684 838 0,658 0,969 0,730 0,543 

KT5 0,733 0,868 0,747 -0,202 0,636 0,821 0,665 0,969 0,719 0,518 

KT6 0,736 0,919 0,769 -0,098 0,678 0,848 0,671 0,986 0,736 0,529 

KT7 0,702 0,901 0,738 -0,060 0,653 0,821 0,638 973 702 0,512 

KT8 0,735 0,917 0,704 -0,044 0,691 0,785 0,610 0,906 0,699 0,510 

KT9 0,656 0,845 0,668 -0,169 0,667 0,737 0,551 0,825 0,593 0,510 

NS1 0,613 0,699 0,938 -0,174 0,745 0,936 0,931 0,757 0,962 0,794 

NS2 0,571 0,644 0,938 -0,189 0,741 0,926 0,958 0,719 0,980 0,831 

NS3 0,599 0,669 0,925 -0,241 0,707 0,910 0,977 0,717 0,969 0,824 

NS4 0,573 0,653 0,936 -0,328 0,724 0,912 0,953 0,710 0,958 0,814 

NS5 0,665 0,775 0,856 -0,136 0,679 0,897 0,867 0,780 0,907 0,714 

NS6 0,613 0,662 0,856 -0,138 0,617 0,880 0,952 0,695 0,967 0,751 

PPBH 1,000 0,841 0,649 -0,152 0,638 0,726 0,594 0,753 0,635 0,495 

RG1 0,452 0,478 0,851 -0,291 0,813 0,789 0,800 0,498 0,800 0,970 

RG2 0,509 0,599 0,540 -0,310 0,799 0,811 0,796 0,605 0,02 0,977 

Sumber: data primer diolah 

Berdasarkan hasil pengolahan analisis data untuk menilai outer model convergent 

validity dan discriminant validity pada tabel 5.12 nilai outer model atau korelasi antara 

indikator dengan variabel pada penelitian telah memenuhi convergent validity karena 

seluruhnya memiliki nilai loading factor diatas 0,50. Berdasarkan tabel 5.12 dapat dilihat 

bahwa nilai loading factor untuk setiap indikator dari masing-masing variabel laten 

memiliki nilai loading factor yang paling besar dibanding nilai loading factor jika 
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dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap variabel laten 

memiliki discriminant validity yang baik. 

 

5.3.1.1.3 Composite Reliability dan Average Variance Extracted (AVE) 

Kriteria validitas dan reliabilitas juga dapat dilihat dari Composite Reliability dan nilai 

Average Variance Extracted (AVE) dari masing-masing konstruk. Konstruk dikatakan 

memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilai composite reliablity diatas 0,70 dan AVE berada 

diatas 0,50. Pada tabel 5.3.1.1.3 disajikan nilai Composite Reliability dan AVE untuk 

seluruh variabel. 

Tabel 5.13 

Composite Reliability dan Average Variance Extracted 

Variabel  AVE 
Composite 

Reliability 

Bagi Hasil 1,000 1,000 

Dukungan Pemerintah 0,904 0,949 

Internal Bank 0,900 0,973 

Karakteristik Bank 1,000 1,000 

Kepatuhan Syariah 0,946 0,992 

Keterampilan Sosial 0,852 0,989 

Keterampilan Teknis 0,878 0,992 

Keterampilan Konseptual 0,720 0,973 

Nasabah 0,917 0,985 

Regulasi 0,948 0,973 

 Sumber: data primer diolah 

Berdasarkan tabel 5.13 dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria 

reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai composite reliability di atas 0,70 dan AVE diatas 

0,50 sebagaimana kriteria yang direkomendasikan. 
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5.3.1.2 Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara 

konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Model struktural dievaluasi 

dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen uji t serta signifikansi dari 

koefisien parameter jalur struktural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

KK (1-14) : Keterampilan Konseptual Manajer 

KT (1-17) : Keterampilan Teknis Manajer 

KS (1-16) : Keterampilan Sosial Manajer 

KBS  : Karakteristik Bank Syariah 

KSY (1-7) : Kepatuhan Syariah Bank 

IB (1-4) : SDI Internal Bank Syariah  

NS (1-6) : Karakteristik Nasabah 

RG (1-2) : Regulasi 

DP (1-2) : Dukungan Pemerintah 

PPBH  : Porsi Pembiayaan Bagi Hasil 

 

   

Gambar 5.13 menunjukkan nilai cross loading indikator-indikator variabel 

keterampilan konseptual manajer dibentuk dengan empat belas variabel indikator (KK1-

KK14) dengan masing-masing nilai 0,809, 0,805, 0,772, 0,887, 0,908, 0,938, 0,759, 0,840 

0,789, 0,788, 0,938, 0,799, 0,914, 0,905 dan 0,931 memiliki nilai loading factor diatas 0,50. 
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Diketahui pula besarnya koefisien parameter jalur struktural keterampilan konseptual 

manajer terhadap porsi pembiayaan bagi hasil sebesar 0,427. Hal ini menunjukkan 

keterampilan konseptual pengaruh positif terhadap porsi pembiayaan bagi hasil. Variabel 

keterampilan teknis manajer menunjukkan nilai cross loading indikator-indikator variabel 

keterampilan teknis manajer dibentuk dengan tujuh belas variabel indikator (KT1-KT17) 

dengan masing-masing nilai 0,858, 0,971, 0,945, 0,927, 0,981, 0,944, 0,974, 0,953, 0,976, 

0,862, 0,895, 0,969, 0,969, 0,986, 0,973, 0,906, dan 0,825 memiliki nilai loading factor 

diatas 0,50. Diketahui pula besarnya koefisien parameter jalur struktural keterampilan teknis 

manajer terhadap porsi pembiayaan bagi hasil sebesar -0,355. Hal ini menunjukkan 

keterampilan teknis tidak berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil.  

Variabel keterampilan sosial manajer menunjukkan nilai cross loading indikator-

indikator variabel keterampilan sosial manajer dibentuk dengan enam belas variabel 

indikator (KS1-KS16) dengan masing-masing nilai 0,918, 0,943, 0,960, 0,956, 0,934, 0,864, 

0,823, 0,803, 0,926, 0,930, 0,962, 0,940, 0,957, 0,932, 0,945 dan 0,932 memiliki nilai 

loading factor diatas 0,50. Diketahui pula besarnya koefisien parameter jalur struktural 

keterampilan sosial manajer terhadap pembiayaan bagi hasil sebesar 0,702. Hal ini 

menunjukkan keterampilan sosial tidak berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil. 

Variabel karakteristik bank syariah menunjukkan nilai cross loading dibentuk dengan satu 

variabel indikator (KBS) dengan masing-masing nilai 1,000 memiliki nilai loading factor  

diatas 0,50. Diketahui pula besarnya koefisien parameter jalur struktural karakteristik bank 

syariah terhadap pembiayaan bagi hasil sebesar -0,006. Hal ini menunjukkan karakteristik 

bank syariah tidak berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil. Variabel kepatuhan 

syariah bank menunjukkan nilai cross loading indikator-indikator variabel kepatuhan 

syariah bank dibentuk dengan tujuh variabel indikator (KSY1-KSY7) dengan masing-

masing nilai 0,982, 0,961, 0,982, 0,978, 0,970, 0,948 dan 0,985 memiliki nilai loading factor 
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diatas 0,50. Diketahui pula besarnya koefisien parameter jalur struktural kepatuhan syariah 

bank terhadap porsi pembiayaan bagi hasil sebesar 0,305. Hal ini menunjukkan kepatuhan 

syariah tidak berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil. Variabel SDI internal bank 

syariah menunjukkan nilai cross loading indikator-indikator SDI internal bank syariah 

dibentuk dengan empat variabel indikator (IB1-IB4) dengan masing-masing nilai 0,972, 

0,967, 0,947, 0,907 memiliki nilai loading factor diatas 0,50. Diketahui pula besarnya 

koefisien parameter jalur struktural SDI internal bank syariah terhadap porsi pembiayaan 

bagi hasil sebesar -0,861. Hal ini menunjukkan SDI berpengaruh negatif terhadap porsi 

pembiayaan bagi hasil. Variabel karakteristik nasabah menunjukkan nilai cross loading 

indikator-indikator variabel karakteristik nasabah manajer dibentuk dengan enam variabel 

indikator (NS1-NS6) dengan masing-masing nilai 0,962, 0,980, 0,969, 0,958, 0,907, dan 

0,967 memiliki nilai loading factor diatas 0,50. Diketahui pula besarnya koefisien parameter 

jalur struktural karakteristik nasabah manajer terhadap pembiayaan bagi hasil sebesar 0,002. 

Hal ini menunjukkan karaketristik nasabah tidak berpengaruh terhadap porsi pembiayaan 

bagi hasil. Variabel regulasi menunjukkan nilai cross loading indikator-indikator regulasi 

dibentuk dengan dua variabel indikator (RG1-RG2) dengan masing-masing nilai 0,970 dan 

0,977 memiliki nilai loading factor diatas 0,50. Diketahui pula besarnya koefisien parameter 

jalur struktural regulasi terhadap pembiayaan bagi hasil sebesar -0,221. Hal ini 

menunjukkan pengaruh yang positif terhadap pembiayaan bagi hasil. Variabel dukungan 

pemerintah menunjukkan nilai cross loading indikator-indikator variabel Dukungan 

pemerintah dibentuk dengan dua variabel indikator (DP1-DP2) dengan masing-masing nilai 

0,956 dan 0,945 memiliki nilai loading factor diatas 0,50. Diketahui pula besarnya koefisien 

parameter jalur struktural dukungan pemerintah terhadap pembiayaan bagi hasil sebesar 

0,867. Hal ini menunjukkan pengaruh yang positif terhadap porsi pembiayaan bagi hasil dan 
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variabel porsi bagi hasil dibentuk dengan satu variabel indikator (PPBH) dengan nilai 1,000  

memiliki nilai loading factor diatas 0,50. 

Berdasarkan gambar model struktural dapat dilihat pula penilaian model dengan PLS 

dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Perubahan nilai R-

square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap 

variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Tabel 5.3.1.2 

menunjukkan hasil estimasi R-square. 

Tabel 5.14 

Nilai R-Square 

 Variabel Independen Variabel Dependen R Square 

Dukungan Pemerintah 

Porsi Pembiayaan 

Bagi Hasil 
0,759 

Internal Bank 

Karakteristik Bank 

Kepatuhan Syariah 

Keterampilan Sosial 

Keterampilan Teknis 

Keterampilan Konseptual 

Nasabah 

Regulasi 

 Sumber: data primer diolah 

 Tabel 5.14 ini menunjukkan nilai R-square konstruk Bagi Hasil sebesar 0,759. 

Semakin tinggi nilai R-square, maka semakin besar kemampuan variabel independen 

tersebut dapat menjelaskan variabel dependen sehingga semakin baik persamaan struktural. 

Untuk variabel bagi hasil memiliki nilai R-square sebesar 0,759 yang berarti 75,9% variance 

keterampilan manajer, karakteristik bank, kepatuhan syariah, persepsi manajer tentang SDI 

internal bank syariah, persepsi manajer tentang karakteristik nasabah, persepsi manajer 

tentang regulasi, persepsi manajer tentang dukungan pemerintah sedangkan sisanya 24,1% 

dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.  
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Evaluasi model konstruk selanjutnya dilakukan dengan menghitung Q-square 

predictive relevance sebagai berikut: 

 Q2 = 1 - (1 – RBagi Hasil2) 

     = 1 - ( 1 – 0,759)  = 0,759 

 Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai Q2 mendekati nilai 1 sehingga dapat 

dinyatakan model struktural fit dengan data. 

 

5.3.2 Pengujian Hipotesis 

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna 

mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji 

hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output result for inner weight. Tabel 5.3.2.1 

memberikan output estimasi untuk pengujian model struktural. 

Tabel 5.15  

Result For Inner Weights 

 

  
Original 

Sample (O) 

Standard Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

P Values 

Satu Sisi 

P Values 

Dua Sisi 

KK -> PBH 0,427 0,317 1,348 0,178 0,089 

KT -> PBH -0,355 0,405 0,877 0,381 0,1905 

KS -> PBH 0,702 0,939 0,747 0,455 0,2275 

KBS -> PBH -0,006 0,118 0,051 0,960 0,48 

KSY -> PBH 0,305 0,831 0,367 0,714 0,357 

IB -> PBH -0,861 0,624 1,380 0,168 0,084 

NS -> PBH 0,002 0,011 0,002 0,999 0,4995 

RG -> PBH -0,221 0,343 0,643 0,520 0,26 

DP -> PBH 0,867 0,249 3,487 0,001 0,01 

Sumber: data primer diolah 

 

 

1. Pengaruh Keterampilan Konseptual Manajer terhadap Porsi Pembiayaan Bagi Hasil  

  Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 5.15 di atas, 

pengaruh variabel keterampilan konseptual manajer dengan terhadap porsi pembiayaan bagi 
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hasil di BPR Syariah menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,0427 dengan nilai t sebesar 

1,348. Dan diperoleh nilai angka probabilitas (sig) sebesar 0,089 < 0,1 (signifikan pada level 

10%). Hasil ini berarti bahwa keterampilan konseptual manajer berpengaruh positif terhadap 

porsi pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah yang berarti sesuai dengan hipotesis pertama 

bahwa keterampilan konseptual manajer berpengaruh positif terhadap porsi pembiayaan bagi 

hasil di BPR Syariah. Hal ini berarti Hipotesis 1 diterima. 

 

2. Pengaruh Keterampilan Teknis Manajer terhadap Porsi Pembiayaan Bagi Hasil 

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 5.15 di atas, 

pengaruh variabel Keterampilan teknis manajer terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di BPR 

Syariah menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0,355 dengan nilai t sebesar 0,877. Dan 

diperoleh nilai angka probabilitas (sig) sebesar 0,1905 > 0,1 (tidak signifikan pada level 

10%). Hasil ini berarti bahwa keterampilan teknis manajer tidak berpengaruh terhadap porsi 

pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah yang berarti tidak sesuai dengan hipotesis kedua 

bahwa keterampilan teknis manajer tidak berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil 

di BPR Syariah. Hal ini berarti Hipotesis 2 ditolak.  

 

3. Pengaruh Keterampilan Sosial Manajer terhadap Porsi Pembiayaan Bagi Hasil  

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 5.15 di atas, 

pengaruh variabel Keterampilan sosial manajer terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di BPR 

Syariah menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,702 dengan nilai t sebesar 0,747. Dan 

diperoleh nilai angka probabilitas (sig) sebesar 0,2275 > 0,1 (tidak signifikan pada level 

10%). Hasil ini berarti bahwa keterampilan sosial manajer tidak berpengaruh terhadap porsi 

pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah yang berarti sesuai dengan hipotesis ketiga bahwa 
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keterampilan sosial manajer tidak berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di BPR 

Syariah. Hal ini berarti Hipotesis 3 ditolak. 

 

4. Pengaruh Karakteristik Bank Syariah terhadap Porsi Pembiayaan Bagi Hasil  

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 5.15 di atas, 

pengaruh variabel Karakteristik bank syariah terhadap porsi pembiayaan bagi hasil 

menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0,006 dengan nilai t sebesar 0,051. Dan diperoleh 

nilai angka probabilitas (sig) sebesar 0,48 > 0,1 (tidak signifikan pada level 10%). Hasil ini 

berarti bahwa karakteristik bank syariah tidak berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi 

hasil di BPR Syariah yang berarti tidak sesuai dengan hipotesis keempat bahwa karakteristik 

bank syariah tidak berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah. Hal ini 

berarti Hipotesis 4 ditolak. 

 

5. Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Porsi Pembiayaan Bagi Hasil  

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 5.15 di atas, 

pengaruh variabel kepatuhan syariah tidak berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil 

menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,305 dengan nilai t sebesar 0,367. Dan diperoleh 

nilai angka probabilitas (sig) sebesar 0,357 > 0,1 (tidak signifikan pada level 10%). Hasil ini 

berarti bahwa kepatuhan syariah bank tidak berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi 

hasil di BPR Syariah yang berarti sesuai dengan hipotesis kelima bahwa kepatuhan syariah 

tidak berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah. Hal ini berarti 

Hipotesis 5 ditolak.  
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6. Pengaruh Persepsi Manajer tentang SDI Internal Bank Syariah terhadap Porsi Pembiayaan 

Bagi Hasil 

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 5.15 di atas, 

pengaruh variabel persepsi manajer tentang SDI internal bank syariah terhadap porsi 

pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0,861 

dengan nilai t sebesar 1,380. Dan diperoleh nilai angka probabilitas (sig) sebesar 0,084 < 0,1 

(signifikan pada level 10%). Hasil ini berarti bahwa persepsi manajer tentang SDI internal 

bank syariah berpengaruh  negatif terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah yang 

berarti tidak sesuai dengan hipotesis keenam bahwa persepsi manajer tentang SDI internal 

bank syariah berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah. Hal ini 

berarti Hipotesis 6 ditolak. 

 

7. Pengaruh Persepsi Manajer tentang Karakteristik Nasabah terhadap Porsi Pembiayaan 

Bagi Hasil  

  Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 5.15 di atas, 

pengaruh variabel persepsi manajer tentang karakteristik nasabah terhadap porsi pembiayaan 

bagi hasil di BPR Syariah menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,002 dengan nilai t 

sebesar 0,002. Dan diperoleh nilai angka probabilitas (sig) sebesar 0,4995 > 0,1 (tidak 

signifikan pada level 10%). Hasil ini berarti bahwa Persepsi manajer tentang karakteristik 

nasabah tidak berpengaruh  terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah yang berarti 

sesuai dengan hipotesis ketujuh bahwa Persepsi manajer tentang karakteristik nasabah tidak 

berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah. Hal ini berarti Hipotesis 7 

ditolak. 
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8. Pengaruh Persepsi Manajer tentang Regulasi terhadap Porsi Pembiayaan Bagi Hasil 

  Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 5.15 di atas, 

pengaruh variabel Persepsi manajer tentang regulasi terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di 

BPR Syariah menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0,221 dengan nilai t sebesar 0,643. 

Dan diperoleh nilai angka probabilitas (sig) sebesar 0,26 > 0,1 (tidak signifikan pada level 

10%). Hasil ini berarti bahwa persepsi manajer tentang regulasi tidak berpengaruh terhadap 

porsi pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah yang berarti sesuai dengan hipotesis kedelapan 

bahwa persepsi manajer tentang regulasi tidak berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi 

hasil di BPR Syariah. Hal ini berarti Hipotesis 8 ditolak. 

 

9. Pengaruh Persepsi Manajer tentang Dukungan Pemerintah terhadap Porsi Pembiayaan Bagi 

Hasil  

  Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 5.15 di atas, 

pengaruh variabel Persepsi manajer tentang dukungan pemerintah terhadap porsi pembiayaan 

bagi hasil di BPR Syariah menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,807 dengan nilai t 

sebesar 3,487. Dan diperoleh nilai angka probabilitas (sig) sebesar 0,001 < 0,1 (signifikan 

pada level 10%). Hasil ini berarti bahwa persepsi manajer tentang dukungan pemerintah 

berpengaruh positif terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah yang berarti sesuai 

dengan hipotesis kesembilan bahwa persepsi manajer tentang dukungan pemerintah 

berpengaruh positif terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah. Hal ini berarti 

Hipotesis 9 diterima. 

 

5.3.3 Besarnya Pengaruh Variabel yang Paling Dominan 

  Berdasarkan tabel 5.15 nilai original sample estimate maka diperoleh bahwa nilai 

tertinggi yang mempengaruhi porsi pembiayaan bagi hasil adalah persepsi manajer tentang 
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dukungan pemerintah yaitu sebesar 0,867. Hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi manajer 

tentang dukungan pemerintah mempunyai pengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasi di 

BPR Syariah lebih tinggi dari pada pengaruh antara variabel independen lainnya. Dengan 

demikian variabel ini merupakan variabel paling dominan dalam mempengaruhi porsi 

pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah. Sedangkan variabel yang paling kecil 

pengaruhnya/tidak dominan adalah karakteristik nasabah yaitu dengan original sample 

estimate terkecil yaitu sebesar 0,002. 

 

5.4 Pembahasan 

5.4.1 Pengaruh Keterampilan Konseptual Manajer terhadap Porsi Pembiayaan Bagi 

Hasil. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keterampilan konseptual manajer 

berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah, berarti hipotesis 1 

diterima. Variabel ini berpengaruh positif disebabkan keterampilan konseptual sebagai dasar 

dalam memahami kompleksitas organisasi secara komprehensif sehingga memungkinkan 

manajer bertindak sesuai dan selaras dengan tujuan organisasi (baca: BPR Syariah). Dalam 

manajemen pembiayaan, pengalokasian porsi pembiayaan bagi hasil oleh manajer yang 

memiliki keterampilan ini akan mengedepankan program yang berbasis mendukung tujuan 

organisasi, mengingat core product bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. 

Hal ini sejalan dengan Katz, dkk (1979) menjelaskan bahwa keterampilan konseptual 

merupakan keterampilan yang diperlukan oleh seorang pemimpin/manajer untuk memahami 

dalam mengoperasionalkan organisasi. Jenis keterampilan ini akan meningkat kebutuhannya 

seiring dengan bertambah tingginya kedudukan seorang manajer dalam suatu jenjang 

manajemen, sesuai dengan hirarkis wewenang dan tanggung jawabnya dalam suatu 
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organisasi. Sehingga dengan kewenangan yang dimiliki oleh manajer BPR Syariah yang 

memiliki keterampilan konseptual ini, maka porsi pembiayaan bagi hasil dapat ditingkatkan. 

Dengan memiliki keterampilan konseptual yang mumpuni seorang manajer BPR 

Syariah dapat merumuskan kebijakan, prosedur, limit sebagai dasar pelaksanaan aktifitas 

pembiayaan bagi hasil. Namun tetap harus dilakukan monitoring terhadap limit agar terjaga 

disiplin dan tidak membuat keputusan yang melanggar batas maksimum pembiayaan di BPR 

Syariah tiga puluh persen (30%) dari modal BPR Syariah seperti yang telah diatur Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011. Kedisiplinan ini menjadi modal dasar bagi BPR 

Syariah agar pelaksanaan analisis dan keputusan pembiayaan yang dilakukan manajer dengan 

tetap melakukan mitigasi risiko yang memadai. 

 

5.4.2  Pengaruh Keterampilan Teknis Manajer terhadap Porsi Pembiayaan Bagi Hasil. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan teknis manajer tidak berpengaruh 

terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah, berarti hipotesis 2 ditolak. Variabel ini 

tidak berpengaruh dikarenakan dalam sistem operasionalisasi manajemen BPR Syariah, jenis 

keterampilan ini hanya berkaitan dengan teknik operasional dan sistem information technoloy 

(IT) dan pelayanan yang ada di BPR Syariah. Namun terkait peningkatan porsi pembiayaan 

bagi hasil yang dialokasikan oleh seorang manajer keterampilan ini tidak dijadikan referensi, 

mengingat keterampilan ini tidak bersentuhan langsung dengan pengambilan kebijakan 

(aspek manajeral) pada peningkatan porsi pembiayaan bagi hasil.  

 

5.4.3 Pengaruh Keterampilan Sosial Manajer terhadap Porsi Pembiayaan Bagi Hasil. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan sosial manajer tidak berpengaruh 

terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah, berarti hipotesis 3 ditolak. Variabel ini 

tidak berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil, sebab pada manajemen BPR Syariah 



109 

 

jenis keterampilan ini hanya berkaitan dengan team work dan pemahaman tentang motivasi 

dan penerapan kepemimpinan yang efektif, namun tidak terkait dengan pengambilan 

kebijakan (aspek manajerial) yang dilakukan oleh manajer BPR Syariah, khususnya dalam 

peningkatan porsi pembiayaan bagi hasil.   

 

5.4.4 Pengaruh Karakteristik Bank Syariah terhadap Porsi Pembiayaan Bagi Hasil.  

Hasil penelitian menunjukkan karakteristik bank syariah tidak berpengaruh terhadap 

porsi pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah, berarti hipotesis 4 ditolak. Hal ini disebabkan 

dana/aset yang dapat dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber ternyata tidak seluruhnya 

dapat dipasarkan dalam bentuk pembiayaan karena untuk menjaga likuiditas bank yang 

bersangkutan perlu reserve (cadangan) baik berupa uang tunai, surat berharga yang mudah 

dilikuidasi atau cadangan pada rekening bank sentral sehingga bukan berasal dari besarnya 

asset yang dimiliki yang cenderung tidak mudah dilikuidasi.  

Campbell (2002) mengatakan bahwa ukuran perusahaan dan total aset 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. 

Pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank kepada nasabah/pengelola memiliki pengaruh 

yang besar terhadap perkembangan bank itu sendiri. Semakin besar pembiayaan yang 

disalurkan, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh bank, sehingga dapat 

membantu dalam pengembalian modal dan mendapatkan profit yang merupakan elemen 

penting dalam menjamin kelangsungan bank, sebab laba adalah tujuan yang ingin dicapai 

perbankan.  
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5.4.5 Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Porsi Pembiayaan Bagi Hasil. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah bank tidak berpengaruh 

terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah, berarti hipotesis 5 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan kepatuhan syariah dalam operasionalisasi bank syariah 

sebuah keniscayaan, namun manajer BPR Syariah menilai alokasi porsi bagi hasil dilakukan 

untuk membantu masyarakat kecil dalam mengembangkan bisnis mereka. Kondisi tersebut 

juga dikarenakan regulasi yang terkait dengan sharia compliance bervariasi disebabkan 

adanya berbagai aliran pemikiran Islam yang dikelola oleh anggota Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) perbankan Islam.  

Selajutnya Wahid (2016) menegaskan bahwa penyerapan fatwa DSN-MUI dalam 

peraturan perundang-undangan terbagi menjadi 3 (tiga) model. Pertama, model copy paste 

atau menyalin judul fatwa dalam pasal-pasal suatu peraturan perundangundangan. Kedua, 

pola subtantif yakni hanya mengambil subtansi dari fatwa kemudian diterjemahkan ke dalam 

pasal-pasal peraturan perundang-undangan dengan bahasa yang lebih formal. Ketiga, 

memperluas ketentuan fatwa atau menerjemahkan ketentuannya yang bersifat umum ke 

dalam bentuk yang lebih operasional sehingga dapat diterapkan. Dalam prakteknya, tidak 

semua kegiatan operasional perbankan syariah berjalan baik. Kasus yang terkait prinsip 

syariah juga pernah terjadi, seperti kasus BSM Bogor, BRI Syariah Yogyakarta, Bukopin 

Syariah Bukit Tinggi dan sebagainya. Terjadinya kasus tersebut, karena beragam faktor 

seperti tatakelola yang tidak efektif, sumber daya manusia, peran dewan pengawas syariah 

dan perilaku oknum masyarakat.  

Permasalahan lainnya, yaitu kontrol perbankan syariah sangat kurang sekali terutama 

tentang praktek-praktek dalam produk-produk di bank syariah. Sementara Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) yang bertugas dalam mengawasi operasional syariah sangat terbatas dan 

banyak DPS yang bekerja di bank syariah tidak fokus karena banyaknya jabatan yang mereka 
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emban, bahkan kurangnya peningkatan kualitas DPS. Selanjutnya, mencegah terjadinya fraud 

seperti penggelapan uang setoran nasabah yang dilakukan oleh pegawai yang berdampak 

pada kerugian di pihak bank, komplain nasabah terhadap kegagalan transfer dana, side 

streaming. Namun satu hal yang menyebabkan tidak berpengaruhnya aspek kepatuhan 

syariah terhadap porsi bagi hasil, disebabkan tingginya risiko yang terdapat pada pola 

pembiayaan bagi hasil ini; diantaranya risiko moral hazard, asymiteric information dan side 

streaming dana. 

Terkait dengan penjelasan tersebut, Ardhaningsih, (2012) mengatakan bahwa 

penyimpangan kualitas dan kapabilitas perbankan Islam sehingga menimbulkan syariah 

compliance, adanya kepentingan bisnis yang dimunculkan dari para dewan direksi terkait 

keuntungan perusahaan (profit), karena pada saat Rapat Umum Pemegang Saham, maka 

kepentingan (profit) menjadi indikator utama untuk peningkatan usaha, sehingga orientasi 

perusahaan atau lembaga dengan mementingkan kepentingan pemegang saham 

(shareholders) bukan mengambil manfaat dari fungsi lembaga sebagai intermediary finance 

serta kepentingan stakeholders (supplier, nasabah, karyawan, produsen, mitra kerja, regulator 

dan lain-lain).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2012) 

menunjukkan bahwa semakin tinggi ketaatan (BMT) pada prinsip syariah tidak secara 

otomatis meningkatkan tingkat loyalitas nasabah. Artinya ketaatan prinsip syariah belum 

berpengaruh nyata terhadap tingginya loyalitas nasabah, hal ini mengiindikasikan terdapat 

variabel lain yang berpengaruh secara langsung dan cepat. 
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5.4.6 Pengaruh Persepsi Manajer tentang SDI Internal Bank Syariah terhadap Porsi 

Pembiayaan Bagi Hasil. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manajer tentang sumber daya insani 

internal bank syariah berpengaruh negatif terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di BPR 

Syariah. Jadi hipotesis 6 ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa ketersediaan dan kualitas SDI di 

BPR Syariah untuk menangani, memproses, memonitor dan mengaudit berbagai proyek 

pembiayaan bagi hasil justru berdampak pada rendahnya porsi penyaluran pembiayaan bagi 

hasil. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah BPR Syariah yang mengalokasikan 

pembiayaan bagi hasil dan karakteristik manajer yang dijadikan responden atau sampel dalam 

penelitian ini adalah manajer pembiayaan/pendanaan saja, dengan tidak melibatkan manajer 

personalia atau manajer pengembangan sumber daya manusia dan manajer keuangan. Kondisi 

ini juga dikarenakan bahwa jika SDInya tersedia namun dalam penanganan pembiayaan bagi 

hasil tidak semudah penanganan pembiayaan sekunder sehingga persepsi manajer tentang 

SDI internal Bank Syariah di BPR Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah 

berpengaruh negatif terhadap porsi pembiayaan bagi hasil.  

Hasil penelitian ini juga relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ascarya 

dan Yumanita (2005) menjelaskan bahwa rendahnya pembiayaan bagi hasil pada bank 

syariah di Indonesia disebabkan: Pertama, aversion to effort, karena penanganan pembiayaan 

bagi hasil tidak semudah penanganan pembiayaan sekunder; Kedua, berkurangnya 

fleksibilitas dalam penggunaan dana, karena pembiayaan bagi hasil bersifat full-equity based 

investment; Keempat, aversion to risk karena takut kehilangan kepercayaan dari depositor 

ketika tingkat bagi hasil menurun; Kelima, bank syariah belum dapat menanggung risiko 

besar, karena belum memiliki bentuk keahlian yang dibutuhkan untuk memproses, 

memonitor, menyelia dan mengaudit berbagai proyek bagi risiko. 
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Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Siamat (2005) mengatakan bahwa 

kegiatan usaha bank secara umum menuntut adanya profesionalisme yang tinggi guna 

mendukung proses pengambilan keputusan dan pengendalian risiko 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; 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 perbankan syariah atau telah mendapatkan pendidikan atau pelatihan perbankan 

syariah baik di dalam maupun di luar negeri. (Azmy, 2015). Hal ini relevan dengan hasil 

penelitian Mulyanto (2011) bahwa sumber daya insani sangat strategis dalam suatu 

organisasi, utamanya entitas BPR Syariah. SDI yang diharapkan berintegritas, sebab aspek 

technical knowledge dan hard skill yang dimiliki oleh SDI harus diimbangi dengan 

religiusitas. Kebijakan manajemen dalam pengelolaan SDI yang berbasis human capital dan 

bukan sebagai beban perusahaan, sehingga sinergi kebijakan, SDI dan sistem yang handal 

akan dapat memproses semua aktifitas bank secara efektif (tepat guna) dan efektif (tepat 

waktu).  

 

5.4.7 Pengaruh Persepsi Manajer tentang Karakteristik Nasabah Bank Syariah 

terhadap Porsi Pembiayaan Bagi Hasil.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manajer tentang karakteristik nasabah 

tidak berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah. Ini berarti hipotesis 
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6 ditolak. Hal ini dikarenakan, di BPR Syariah khususnya permasalahan minimnya 

pemahaman nasabah terhadap produk pembiayaan bank syariah sehingga sebagian besar 

nasabah pembiayaan bersikap risk averse (menghindari risiko). Jadi, dalam konteks 

manajemen BPR Syariah karakteristik dan perilaku nasabah dijadikan pertimbangan dalam 

menyalurkan porsi bagi hasil. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Bank Indonesia (2007) 

menjelaskan bahwa nasabah tidak bisa membedakan antara bunga dengan bagi hasil. 

Rendahnya tingkat pemahaman prinsip ini dikarenakan kurangnya penjelasan yang diperoleh 

oleh nasabah mengenai hal tersebut. Hal ini dikarenakan kurang aktifnya nasabah dalam 

mencari informasi sehingga konsekuensinya nasabah tidak mengerti apakah perhitungan bagi 

hasil yang mereka peroleh sudah dilakukan secara tepat.  

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

dikaitkan dengan pengetahuan, sebab 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 terkait teknik perhitungan tersebut. Jika bank 

konvensional menjelaskan pembagian keuntungan diatur dengan suku bunga yang ditentukan 

oleh bank. Sedangkan pada bank syariah, keuntungan ditentukan dengan bagi hasil. Dalam 

perhitungannya, semakin besar keuntungan yang diperoleh bank syariah, maka akan semakin 

besar pula keuntungan yang diperoleh nasabah.  
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5.4.8 Pengaruh Persepsi Manajer tentang Regulasi terhadap Porsi Pembiayaan Bagi 

Hasil. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manajer tentang regulasi tidak 

berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah. Ini berarti hipotesis 7 

ditolak. Hal ini dikarenakan regulasi yang ada dibank syariah (baca: BPR Syariah) belum 

sepenuhnya mengakomodir kepentingan stakeholder dan shareholder guna mendukung spirit 

dan market driven dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah. Idealnya terdapat 

regulasi yang secara spesifik agar masyarakat dapat memanfaatkan bank syariah, selanjutnya 

jika regulasinya lebih konkrit akan berdampak pada peningkatan porsi bagi hasil dibank 

syariah. Aspek ini sangat urgen namun tidak terkait dengan peningkatan penyaluran 

pembiayaan bagi hasil yang idealnya haruslah memiliki legal standing/regulasi yang jelas.  

Menurut Alamsyah (2012), urgennya faktor regulasi mengingat 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 bisa 

memudahkan mereka untuk berekspansi bukan malah membatasi. Realitas di lapangan 

menunjukan, para pelaku ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat untuk 

menanamkan prinsip syariah sehingga mengakarkuat dalam perekonomian nasional dan umat 

Islam sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut penerapan ekonomi syariah harus dipahami 

sebagai bagian integral dari penerapan syariat secara kaffah.  

Lebih lanjut Ascarya dan Yumanita (2005) mengatakan bahwa kurangnya dukungan 

dari regulator, karena tidak melakukan inisiatif-inisiatif untuk mengadakan perubahan-

perubahan peraturan dan institusional yang diperlukan untuk mendukung bekerjanya sistem 

perbankan syariah dengan baik; tidak adanya institusi pendukung untuk mendorong 

penggunaan bagi hasil; dan tidak adanya prosedur operasional yang seragam. Namun 
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kurangnya regulasi yang mendukung pembiayaan bagi hasil dapat disikapi dengan dua cara. 

Pertama, melihat kembali regulasi-regulasi yang sudah ada. Apabila terdapat regulasi yang 

dirasa memberatkan, menghambat, atau perlu penyempurnaan, maka perlu dilakukan revisi 

dan penyempurnaan. Kedua, dalam perancangan regulasi yang akan dikeluarkan, perlu selalu 

diupayakan agar dampaknya positif terhadap peningkatan pembiayaan bagi hasil. 

 

5.4.9 Pengaruh Persepsi Manajer tentang Dukungan Pemerintah terhadap Porsi 

Pembiayaan Bagi Hasil. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manajer tentang dukungan pemerintah 

berpengaruh positif terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah. Ini berarti hipotesis 

9 diterima. Hal ini dikarenakan mengingat peran dan dukungan pemerintah sebagai modal 

dasar dalam mengimplementasikan peningkatan porsi pembiayaan bagi hasil.  

  Menurut Ascarya dan Yumanita (2005) dalam mendorong peningkatan pembiayaan 

bagi hasil, maka pemerintah secara konkrit harus melahirkan kebijakan pendukung yang 

mendorong penggunaan pembiayaan bagi hasil untuk proyek-proyek pemerintah; Penerapan 

perpajakan yang adil; Mendesain instrument pasar sekunder syariah; Membuat regulasi yang 

terintegrasi dalam penerapan aturan syariah dan Penerapan pembiayaan bagi hasil serta hak 

kepemilikan jelas. Kejelasan dukungan pemerintah akan menjadi starting point guna 

meningkatkan porsi pembiayaan bagi hasil.  

  Secara empiris temuan/kebaruan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

keterampilan manajer, berpengaruh positif dalam meningkatkan porsi pembiayaan bagi hasil 

di BPR Syariah DIY dan Jawa Tengah. Secara implementatif eksistensi keterampilan 

manajerial sangat berpengaruh terhadap perkembangan bank syariah. Hal ini diindikasikan 

pada skema pembiayaan linkage, executing maupun joint financing yang dilakukan bank 

syariah dengan BPR Syariah dalam memberikan pembiayaan bagi UMKM. Kebijakan ini 
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merupakan bagian dari kemampuan manajerial dalam merumuskan berbagai kebijakan 

manajemen yang selama ini lebih mengedepankan pembiayaan sektor retail, jasa usaha dan 

perdagangan saja. Namun kedepannya agar fokus pada sektor potensial lainnya khususnya 

sektor produktif seperti pertanian dan manufaktur, sehinngga peningkatan pembiayaan porsi 

bagi hasil mutlak dilakukan. 

 


