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ABSTRAK

ALDA SUKIRMAN. 2022. Pengaruh Capital Adequecy Ratio Terhadap
Deposito Berjangka Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Makassar. Dibimbing oleh: H. Muhammad Ikram Idrus dan Masrullah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh dari CAR terhadap
deposito berjangka nasabah pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Makassar. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, menggunakan data sekunder dan
berbentuk data berkala dari tahun 2016 – 2021 serta dianalisis secara statistik
inferensial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Edequecy Ratio berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Deposito Berjangka Pada PT. Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Makassar dengan tingkat kepercayaan 95% terhdapa
perusahan bank syariah indonesia.

Kata Kunci: Capital Adequency Ratio, Deposito Berjangka
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ABSTRACT

ALDA SUKIRMAN. 2022. The Effect of Capital Adequacy Ratio on Time
Deposits at PT. Indonesian Islamic Bank Makassar Branch Office.
Supervised by: H. Muhammad Ikram Idrus and Masrullah.

The purpose of this study is to explain the effect of CAR on time deposits
customers at PT. Indonesian Islamic Bank Makassar Branch Office. This type of
research is quantitative, using secondary data and in the form of periodic data from
2016 – 2021 and analyzed statistically inferentially.

Results showed that the Capital Edequecy Ratio had a positive and significant
effect on Time Deposits at PT. Bank Syariah Indonesia Makassar Branch Office
with 95% confidence level to Indonesian sharia bank companies

.
Keywords: Capital Adequency Ratio, Time Deposit
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakatdalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perbankan) Bank dalam menjalankan usahanya dibagi lagi

menjadi 2 yaitu bank konvensional dan bank yang menggunakan prinsip

syariah.

Gejolak ekonomi dan keuangan global menjadi salah satu tantangandalam

mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kesenjangan

dalam hal penguasaan faktor produksi, pendidikan dan pendapatan dapat

menghambat terwujudnya perekonomian yang tumbuh merata, adil,

proporsional dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi dan keuangan

syariah diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memperkuat struktur

ekonomi dan pasar keuangan global saat ini dan mendatang. Ekonomidan

keuangan syariah memiliki potensi yang besar sebagai sumber pertumbuhan

ekonomi baru dan untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan. Berdasarkan

Laporan Islamic Financial Services Board (IFSB) -2012 aset perbankan syariah

Indonesia berada diperingkat ke-9 terbesar secara global mencapai USD28,08

miliar. Berdasarkan Global Islamic Finance Report 2017aset keuangan syariah

menempati peringkat ke10 secara global, mencapai USD66 miliar.

Bagi lembaga keuangan, aspek permodalan merupakan faktor yang
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sangat penting dalam menunjang usaha yang ada. Karena dengan modal yang

kuat dapat membantu terbangunnya kondisi keuangan yang baik bagi

perusahaan yang akan berpotensi menghasilkan keuntungan.

Capital adequacy ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang

digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada untuk menutup

kemungkinan terjadi kerugian dalam kegiatan operasionalnya. Kecukupan

modal memiliki hubungan yang positif dengan kinerja keuangan bank syariah

(ROA). Jika nilai (CAR) besar artinya semakin besar pula modal yang dimiliki

bank tersebut sehingga menyebabkan bank dapat melakukan ekspansi

usahanya lebih aman dan bank dapat menjalankan segala kegiatan

operasionalnya dengan baik. Artinya jika bank dapat melakukan kegiatan

operasionalnya dengan baik, maka dampaknya adalah peningkatan

keuntungan (Martono, 2002).

Bank dapat mengukur perbandingan antara biaya operasional dengan

pendapatan operasionalnya untuk mengetahui profitabilitas perusahaan.

Pengelolaan biaya sangat diperlukan perbankan mengingat pembiayaan

merupakan sumber pendapatan bank syariah. Manajemen perbankan dituntut

untuk melakukan kegiatan diantaranya adalah kegiatan menghimpun dana,

menyalurkan dana dan jasa-jasa bank lainnya untuk mencapai pengelolaan

perbankan yang profesional. Ketiga kegiatan bank tersebut harus dilakukan

secara bersama-sama karena masing-masing kegiatan saling berkaitan satu

sama lain. Apabila salah satu kegiatan tersebut tidak dikelola dengan baik,

maka akan mengakibatkan kerugian pada bank itu sendiri. Capital Adequacy

Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal, yaitu engukur kemampuan

permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam kegiatan
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perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga (Martono, 2002). Rasio

(CAR) yang harus dipenuhi bank sebesar minimum 8% yang terdiri dari modal

inti dan modalsekunder Perkembangan dana pihak ketiga pada bank syariah

tidak terlepas

Berbagai macam faktor yang mendasarinya. Salah satu bentuk dana pihak

ketiga pada bank syariah adalah deposito mudharabah, perubahan yang terjadi

pada faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi deposito mudharabah baik

secara positif dan negatif. Salah satu produk dalam Bank Syariah untuk

penyimpanan investasi adalah simpanan mudharabah, pada bank syariah ini

merupakan simpanan yang memiliki pengaruh yang cukup besar di bandingkan

produkproduk lain yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Simpanan ini sendiri

terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu, mudharabah mutlaqah (tabungan mudharabah)

dan mudharabah muqayyadah (deposito mudharabah).

Deposito digunakan sebagai objek penelitian karena fenomena yang

terjadi pada dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia menunjukkan

bahwa deposito merupakan penyumbang terbesar daripada tabungan dan giro.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syafira, dkk (2014) yang dilakukan di

Qatar bahwa dalam jangka pendek, deposito mudharabah dipengaruhi oleh

suku bunga dan bagi hasil. Lalu penelitian yang dilakukan sebelumnya di

Indonesia memiliki hasil yang berbeda-beda, menurut Tingkat suku bunga tidak

berpengaruh terhadap total deposito mudharabah dan nisbah bagi hasil

berpengaruh signifikan terhadap total deposito mudharabah. Menurut Tingkat

bagi hasil deposito bank syariah berpengaruh negatif signifikan terhadapjumlah

simpanan deposito mudharabah bank Syariah dan suku bunga depositobank

umum tidak mempengaruhi jumlah simpanan deposito mudharabah bank
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syariah, menurut Volta dan Enni (2015) Tingkat Suku Bunga BI berpengaruh

signifikan terhadap Deposito Mudharabah, Tingkat Bagi Hasil berpengaruh

signifikan terhadap Deposito Mudharabah dan FDR berpengaruhsignifikan

terhadap Deposito Mudharabah. Sedangkan menurut Anisah (2013) FDR tidak

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah.

Deposito adalah simpanan yang diberikan kepada lembaga tertentu dan

penarikannya hanya bisa dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang di pilih

dengan adanya berbagai syarat lainnya. Deposito ini merupakan tabungan

berjangka yang diberikan pihak bank. mengenai deposito syariah hingga

bagaimana cara kerja deposito syariah? Deposito syariah adalah deposito

dalam bentuk investasi sesuai syariah islam menggunakan prinsip

mudharabah. Prinsip perjanjian ini merupkan bentuk kerja sama antara

berbagai pihak pemilik dari modal akan mempercayakan modal mereka ke

pengelola yang merupakan sudah pilih untuk perjanjian kerjasama tertentu,

perjanian ini merupakan kontribusi sepenuhnya dari pemilik modal dan

kealihan dari pengelolah uang tersebut yang sudah dipilih investasi ini di pilih

oleh nasabah di karenakan risiko yang kecil dan resmi di Indonesia oleh dewan

syariah yang dibentuk majelis ulama indonesia. Salah satu Bank Syariha

Indonesia terbaik di Indonesia yang yang bisa anda pilih untuk berinvestasi

adalah Bank Syariah Indonesia atau yang kerap disingkat BSI ini, apakah BSI

bisa deposito ,tentu bisa nasabah Bank Syariah Indonesia diberi kesempatan

untuk membuka deposito BSI mobile hingga lebih dari 1 rekening.dan dasar

hukum deposito syariah; deposito syariah sudah diatur oleh dewan syariah

nasional-majelis ulama indonesia (SDN- MUI) dalam fatwaDNS No. 03/DSN-

MUI/2000 pada tanggal 1 april 2000. Detail dari
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ketentuannya adalah sebagai berukit, nasabah bertindak sebagai pemilik dana

bank dianggap sebagai pengelolah dana, bank bisa melakukan berbagai usaha

dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, modal harus ditentukan

jumbalahnya dan dalam bentuk tunai, pembagaian keuntungan jumbalahnya

dalam bentuk dana dan dimasukan ke dalam akad pembukaan rekening,

bank harus menutup biaya operasionalnya dengan mengunakan nasaba

keuntungan miliknya, bank tidak boleh mengurangi nisbah keuntungan tanpa

persetujuan nasabah BSI deposito rupiah merupakan salah satu bentuk

investasi berjangka di BSI syariah investasi yang satu ini dikelolakan oleh akad

mudharapah untuk nasabah perorangan maupun perusahaan menggunakan

mata uang rupiah. Ada beberapa jangka waktu yang bisa dipilih oleh nasabah,

seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Dari beberapa penelitian tersebut dilihat bahwa adanya perbedaan hasil

dalam penelitian maka penelitian ingin melakukan penelitian ulang mengenai

Pengaruh Capital Adeqacy Ratio (CAR) Terhadap Deposito berjangka pada

PT. Bank Syariah Indonesia KC Makassar. Alasan mengambil PT. bank syariah

Indonesia sebagai tempat penelitian dikarenakan bank syariah Indonesia

merupakan perusahaan perbankan yang nyata dalam melayani nasabah, yang

ingin melakukan penabungan/deposito.

Adapun fenomena yang kemudian diangkat di PT. bank syariah Indonesia

KC makassar ini kemudian penerepan dalam Capital Adeqacy Ratio (CAR)

sudah berjalan dengan baik di kalangan masyarakat mengganggapnya penting

dalam melakukan penyimpanan/deposito di bank syariah Indonesia.

penerapan bank syariah Indonesia yang baik dalam melakukan aspek utama

dalam membangun fundamental perusahaan yang kokoh yang kemudian
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kinerja keuangan perusahaan tidak berkelanjutan bila tidak dilandasi oleh

praktik-praktik kata kelolah yang baik selian itu masyarakat menilai laporan

tahunan yang didukung bank syariah Indonesia akan meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas public, yang pada gilirannya akan mingkatkan

kepercayaan nasabah.

Dari latar belakang yang dikemukakan maka penulis mencoba untuk

melakukan penelitian dengan judul, “Pengaruh Capital Adequacy Ratio

Terhadap Deposito Deposito Berjangka Pada PT. Bank Syariah Indonesia

Kantor Cabang Makassar"

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah

penelitian ini adalah : apakah CAR berpengaruh positif dan singnifikan

terhadap deposito berjangka nasabah pada perusahaan PT. Bank Syariah

Indonesia Kantor Cabang Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh dari CAR

terhadap deposito berjangka nasabah pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor

Cabang Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Memahami wawasan penulis tentang konsep pengawasan dan kinerja

Yang baik dan implementasinya di lapangan.

2. Bagi Institusi

Sebagai masukan bagi instansi yang bersangkutan mengenai Pengaruh

perusahaan capital adequacy ratio terhadapa perusahaan kredit dan
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deposito di.

3. Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi bagi para penelitian yang akan melakukan

penelitian dalam substansi yang sama secara mendalam dengan

cakupan yang lebih luas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Manajemen Keuangan

1. ManajemenKeuangan

Keuangan adalah istilah untuk hal-hal yang berkaitan dengan

manajemen, penciptaan, dan studi tentang uang dan investasi. Keuangan

dapat secara luas dibagi menjadi tiga kategori, keuangan publik,

keuangan perusahaan, dan keuangan pribadi. Ada banyak kategori

spesifik lainnya, seperti keuangan perilaku, yang berupaya

mengidentifikasi alasan kognitif (mis., Emosional, sosial, dan psikologis)

di balik keputusankeuangan.

Keuangan, sebagai cabang teori dan praktik yang berbeda dari

ekonomi, muncul pada tahun 1940-an dan 1950-an dengan karya-karya

Markowitz, Tobin, Sharpe, Treynor, Black, dan Scholes, untuk menyebutkan

beberapa saja. Tentu saja, topik keuangan-seperti uang, perbankan,

pinjaman, dan investasi -sudah ada sejak awal sejarah manusia dalam

beberapa bentuk atau lainnya. Saat ini, "keuangan" biasanya dipecah

menjadi tiga kategori besar: Keuangan publik meliputi sistem pajak,

pengeluaran pemerintah, prosedur anggaran, kebijakan dan instrumen

stabilisasi, masalah utang, dan masalah pemerintah lainnya. Keuangan

perusahaan melibatkan pengelolaan aset, kewajiban, pendapatan, dan

utang untuk bisnis. Keuangan pribadi mendefinisikan semua keputusan

keuangan dan kegiatan individu atau rumah tangga, termasuk

penganggaran, asuransi, perencanaan hipotek, tabungan, dan

perencanaan pension.

8
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a. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan menurut parah alhi, menurut J.L.Massie

manajemen keungana ialah kegiatan operasional bisnis yang

bertanggung jawab untuk memperoleh dan mengunakan dana yang di

perilakukan untuk sebuah operasi yang efektif dan efisien. Dan menurut

Bambang riyanto manajemen keuangan ialah keseluruhan aktifitas

perusahaan yang berhubungan denagn usaha mendapatkan dana yang

diperlikan dengan biaya yang dan syarat- syarat yang paling

menguntungkan beserta usaha untuk mengunakan dana tersebut

seefisien mungkin. Manajemen keuangan secara umum, adalah seni

dan ilmu yang berhubungan dengan proses perencanaan, pengaturan

dan pengawasan serta pelaksaksaan aktivitas keuangan yang

mencakup investasi, pendannan sampai pada pengelolan kekayaan

sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dingunakan secara tetap

dalam sesuai dengan tujuan yang diharapakan.

Manajemen keuangan adalah segalah aktivitas perusahan yang

berhubungan dengan bangian perusahaan memperoleh dana,

menggunanakan serta mengelola asset sesuai dengan tujuan

perusahaan. Setiap perusahaan pasti membutuhkan dana untuk

memenuhi ke butuhan sehari-hari. Berbagai kebutuahn perusahaan

yang berkaitan dengan pendanaan harus dikelola dengan baik dan

terarah.

2. Capital Adequacy Ratio

CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan

kemampuan bank dalam menyediakan dan untuk keperluan
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pengembangan usaha serta menampung kemungkinan resiko kerugian

yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar rasio akan

semakin baik posisi modal. CAR memperlihatkan seberapa jauh seluruh

aktivabank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan surat berharga,

tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiribank

disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank,

seperti dana masyarakat, pinjaman (hutang), dan lain-lain. Dengan kata

lain, capital adequacy ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur

kecukupan modal yang dimilikibank untuk menunjang aktiva tertimbang

menurut resiko (ATMR), misalnya kredit yang diberikan (Dendawijaya,

2003:121) Pada penelitian ini perhitungan CAR yang digunakan sesuai

dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal

Minimum (KPMM), maka perhitungannya adalah:

Modal Bank

CAR= x 100%

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

Ketetapan CAR sebesar 8% bertujuan untuk :

1) Menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan.

2) Melindungi dana pihak ketiga pada bank yang
bersangkutan.

3) Untuk memenuhi ketetapanBIS.

a. Pengertian Capital AdequacyRatio

Pengertian capital adequacy ratio, yaitu modal dihitung

dengan membagi modal bank dengan aset tertimbang

menurut risiko nya. Modal yang digunakan untuk menghitung
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pengaruh capital adequacy

ratio modal dibagi menjadi dua tingkatan.

1. Modal Tier-1

Modal Tier-1, atau modal inti, terdiri dari modal

ekuitas, modal saham biasa, aset tidak berwujud, dan

cadangan pendapatan yang diaudit, atau apa yang telah

disimpan bank untuk membantunya melalui transaksi

berisiko khas, seperti perdagangan, investasi, dan

pinjaman. Modal tier-1 digunakan untuk menyerap

kerugian dan tidak mengharuskan bank untuk

menghentikanoperasinya.

2. Modal Tier-2

Modal Tier-2 terdiri dari laba ditahan yang tidak diaudit,

cadangan yang tidak diaudit, dan cadangan kerugian

umum. Modal ini menyerap kerugian jika perusahaan

dilikuidasi atau dilikuidasi. Modal Tier-2 dipandang kurang

aman dibandingkan Tier-1.

kedua tingkat modal ditambahkan bersama-sama dan

dibagi dengan aset tertimbang menurut risiko untuk

menghitung rasio kecukupan modal bank. Aset tertimbang

menurut risiko dihitung dengan melihat pinjaman bank,

mengevaluasi risiko, dan kemudian memberikan bobot.

a) Perhitungan Capital AdequacyRatio

Berikut ini adalah contoh yang dijelaskan dari Kamus

keuangan Tokopedia mengenai Capital Adequacy Ratio
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dapat dihitung dengan persamaan seperti ini:

CAR = Modal / Aktiva tertimbang menurut resiko * 100%

Mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah,

Capital Adequacy Ratio perbankan untuk tahun 2002

minimal sebesar 8%,

yaitu menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor

3/21/PBI/2001 Pasal 2 Tentang Kewajiban Minimum Bank,

yang kemudian diperbarui dalam Penyediaan Modal

Minimum Bank Umum dalam pasal 2.

b) Ketentuan 8% Capital Adequacy Ratio untuk kewajiban

penyediaa modal minimum bank terbagi ke dalam 2, yaitu:

1. 4% modal inti (tier 1), terdiri dari shareholders equity,

preferred stock, dan reserves.

2. 4% modal sekunder (tier 2), terdiri dari subordinate debt,

loan loss provisions, hybrid securities, dan revaluation

reserves.

c) Ketentuan CAR dari Bank Indonesia. Dikutip dari Kamus

Keuangan Tokopedia, mengenai Ketentuan Capital

Adequacy Ratio dari Bank Indonesia dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tingkat Predikat

8% ke atas Sehat

6,4% - 7,9% kurang sehat

Di bawah 6,4% tidak sehat
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d) Posisi Capital Adequacy Ratio suatu bank bergantung pada:

1. Jenis aktiva dan besarnya resiko yang melekat padanya.

2. Kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya.

3. Total aktiva pada suatu bank, semakin besar aktiva maka

semakin bertambahresikonya.

4. Kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan
laba

Atau berdasarkan yang kami kutip dari situs

internasional Investopedia.com, cara menghitung CAR

seperti berikut inii.

Rasio kecukupan modal dihitung dengan membagi modal

bank dengan aset tertimbang menurut risikonya. Modal yang

digunakan untuk menghitung rasio kecukupan modal dibagi menjadi

dua tingkatan.

b. Analisis Capital Adequacy Ratio

Analisis rasio yang digunakan dalam penelitian ini meliputi CAR

(capital adequacy ratio ), NPF (non performing finance), dan BOPO

(beban operasional dan pendapatan operasional). CAR adalah rasio untuk

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva

yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang

diberikan (Dendawijaya, 2003:122). Rumus CAR adalah sebagai berikut:

CAR = Modal X 100%

umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua

barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas

kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagaian besar dari harga



14

barangbarang lain:

INFt= [IHKt – IHK] X
100% IHK t-1

BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap

atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan

diumumkan kepada publik. BI rate merupakan suku bunga kebijakan Bank

Indonesia yang menjadi acuan suku bunga di pasar uang, seperti suku

bunga kredit.

3 . Strategi Terhadap Deposito

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pasal 1 ayat 7 1998:7)

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada

waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Deposito adalah salah satu investasi yang paling aman kerena masyarakat

tidak perlu khawatir akan merasakan kerugian, berbeda dengan

investasi saham. Oleh karena itu PT. Bank syariah Indonesia meluncurkan

beberapa produk deposito yang dapat dinikmati masyarakat luas.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang pada umumnya

didirikan dengan wewenang untuk menerima simpanan uang,

meminjamkan uang. Industri perbankan meupamakan salah satu komponen

yang sangat penting dalam perekonomian demi menjaga keseimbangan,

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Bank adalah badan usahayang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kegiatan menghumpundana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro,

tabungan dan deposito. Peranan bank adalah melakukan kegiatan
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penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat. Peran sebagai

penghimpun dana dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang ingn

menabung uangnya dibank, peran sebagai penyaluran. dana dilakukan

bank dengan cara meminjamkan uang ke masyarakat atau dikenal juga

dengan kredit, dimana diperlukan sebagai modal usaha atau keperluan

pembangunan dan pembiayaan lainnya. Oleh karena itu tidaklah

mengherankan jika setiap bank berusaha menumpuk dana yang bersumber

dari tabungan, dimana tabungan merupakan jenis simpanan yang paling

mudah dan efesien. Sehingga bank menetapkan berbagai kebijakan

sehingga mampu bersaing dengan antar bank lainnya.

dana dilakukan bank dengan cara meminjamkan uang ke masyarakat

atau dikenal juga dengan kredit, dimana diperlukan sebagai modal usaha

atau keperluan pembangunan dan pembiayaan lainnya.

dana dilakukan bank dengan cara meminjamkan uang ke masyarakat

atau dikenal juga dengan kredit, dimana diperlukan sebagai modal usaha

atau keperluan pembangunan dan pembiayaan lainnya.Oleh karena itu

tidaklah mengherankan jika setiap bank berusaha menumpuk dana yang

bersumber dari tabungan,dimana tabungan merupakan jenis simpanan yang

paling mudah dan efesien. Sehingga bank menetapkan berbagai kebijakan

sehingga mampu bersaing dengan antar bank lainnya.

Dalam persaingan tersebut, untuk dapat bersaing para bank akan

terus menerus memunculkan berbagai jenis produk-produk Stanton dalam

Widayati & Rahman (2019) mengatakan bahwa pemasaran merupakan

seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan

menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan
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barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun

potensial. mengatakan bahwa Aktivitas pemasaran merupakan kegiatan

pokok yang dilakukan oleh perusahaan baik itu perusahaan barang atau

jasa dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan usahanya

dikarenakan pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan,

secara langsung berhubungan dengan masyarakat, maka kegiatan

pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan masyarakat yang berlangsung

dalam kaitannya dengan pasar.

Sedangkan pengertian Bank adalah sebuah perusahaan yang

beraktivitas dibidang keuangan, artinya melakukan kegiatan perbankan dan

keuangan mengatakan bahwa bila ditinjau dari jenisnya, bank terdiri dari

dua jenis yaitu bank umum dan bank Perkreditkan Rakyat (BPR).

Perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan namun

kegiatan utama pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun

dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu lainnya

Disamping itu bank syariah Indonesia mengatur perbankan salahsatu

perusahaan yang diperhatikan oleh masyarakat dan sangat membutuhkan

standarisasi dalam penyajian laporan keuangan karena masyarakat

sangant membutuhkan informasi mengenai konsdisi bank dimana mereka

menyimpan uangnya agar dapat di bandigkan dengan nasabah yang

menganalisis, menyimpulkan dan selanjutnya mengambil keputusan yang

berkaitan dengan kondisi perusahaan perbankan tersebut. Hal yang paling

penting bagi bank adalah bagaimana cara nasabah mengerti dalam

keinginan melakukan kerdit di bank senantiasa memberikan nilai tambah

bagi bank. Nilai tambah itu antara lain memberikan informasi yang jelsas dan
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lengkap kepada nasabah, pelayanan yang cepat, tepat dan

kenyamanan dalam pelayanan.Adapun eksistensi dan fungsi berbankan di

Indonesia baik untuk masyarakat industri besar, menengah atau bawah

mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi

karena kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau

penyimpanan uanh oleh mayarakat sudah menjadi hal yang biasa. Dalam

mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman,

nyaman dalam transaksi perbankan.Kehadiran lembaga keuangan

merupakan salah satu solusi untuk menambahkan kepercayaan.

B. Hasil PenelitianEmpiris

Berikut ini ditampilkan beberapa hasil penelitian relevan untuk dijadikan
perbandingan (persamaan/perbedaan) dengan hasil penelitian ini nantinya.

Tabel 2.1 hasil penelitian empiris

No Nama Judul Metode
Analisis

HasilPenelitian

1. Putu Hari
Yasa,

Capital
adeqyacy ratio,

Metode
Penilitian

hasil peneletian
pengolahan

Pthariyasa likuditasi dan Ini mengunakan data dengan
Resmi Profitabilitasi Metode menggunakan
Artajiwa pada pt. Bank Penelitian SPSS versi 24.0
(2021) Perkreditan Kuantitatif yang telah diuji

rakyat surbayah denganhasil
kabupatanhan, koefisien
Buleleng berdasarkan hasil

perhitungan
Regresilinier
bergandadan

pengujian secara
simultan (Uji F),
dengan menguji
ketigavariabel
independen yaitu
Capital Adequacy
Ratio (CAR),
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2. Eko Satria
Prabowo ,
Farida
Titik
Kristianti
Vaya
(2017)

Pengaruh non
performing loan
Capital
adequacy ratio
(car). Danbirate
Terhadap
penyaluran

Metode
penelitian ini
mengunakan
metode
kuantitatif

Hasilpenelitian
ini mengenai
strategi yang
dingunakan
menggunakan
model regresi
data panel,
variabel
Non Performing
Loan (NPL),
Capital Adequacy
Ratio (CAR), dan
BI Rata secara
simultan
berpengaruh
terhadap
Penyaluran Kredit
Perbankan
yangterdaftardi
BEI tahun 2012
-2016
Non Performing
Loan (NPL)
secara parsial
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
Penyaluran Kredit
Perusahaan
Perbankan yang
terdaftardiBursa
Efek Indonesia
periode 2012
-2016.

3. Enni Savitri,
Pekbis
(2015)

Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
pertumbuhan
deposito
mudharabah
bank syariah

Metode
penelitian ini
mengunakan
metode
kuantitatif dan
kualitatif

Populasi dalam
penelitian ini
adalah perbankan
syariah yang terdiri
dari Bank Umum
Syariah (BUS)
tahun 2010
-2014 yang ada di
Indonesia.
Sampel penelitian
ini menggunakan
teknik
pengambilan
sampel secara
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sensus.
Penelitian ini
menggunakan
data sekunder
berupa laporan
keuangan
perusahaan-
perusahaan yang
terdaftardiBursa
Efek
Indonesia.Lapora
n keuangan yang
digunakan adalah
laporan keuangan
tahun 2010-
2014dan telah
diaudit oleh auditor
independen.
Metode
pengumpulan data
menggunakan
teknik
dokumentasi, yaitu
dengan melihat
dokumen yang
sudah terjadi
(laporan keuangan
dan laporan audit
perusahaan).Lap
oran keuangan
perusahaan
diperoleh dari
akses website
Bank Indonesia.

4. Dedy
mainata,
Addien
farma
artliani
(2017

Pengaruh capital
adequacy ratio
terhadap (CAR)
return on asset
(ROA) pada bank
umum syariah

penelitian
yangdingunakan
yaitu, bersifat
asosiatif yaitu
adanya
hubungan atau
pengaruh
variabel satu
dengan lainnya

Penelitian terdahulu
menunjukkan, hasil
penelitian Endang
Fitriana (2016),
bahwa rasio CAR
berpengaruh
signifikan positif
terhadap profitbilitas
rasio ROA. adalah
diterima.
Penelitian oleh
Made Dwi
Anggriani., dkk
(2016), yaitu
terdapat pengaruh
positif dan
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signifikan dari
rasio CAR
terhadap rasio
ROA pada
Perusahaan
Perbankan yang
go public di Bursa
Efek Indonesia.
Penelitian oleh
Penitasari(2016),
hasilnya
menunjukkan
kecukupan modal
berpengaruh
terhadap tingkat
pengembalian
aset dimana
semakin tinggi
CAR maka
semakin tinggi
pula tingkat
pengembalian
aset suatu Bank.
Sedangkan, pada
penelitian ini
mengujipengaruh
rasio CAR
terhadap rasio
ROA pada 9
Bank Umum
Syariah di
Indonesia selama
periode 2012-
2018.



21

5. Ahmad
hakimul,
izza, budi
utomo./
(2021)

Pengaruh capital
adequacy ratio
(CAR) dan
financing to
deposito ratio
(FDR) terhadap
profitabilitas
dengan non
performing
financing (NPF)
sebagai variabel
interveningpada
bank umum
syariah.

Pada penelitian
ini peneliti
memakai
penelitian
kuantitatif.

Penelitian ini
menggunakan
data laporan
keuangan bank
umum syariah
pada periode 201
6-2020. Selama
kurun waktu
tersebut terdapat
11 bank yang
menerbitkan
annual report
sebagai dasar
peneliti
mengambil data.
Selainitu, peneliti
uga
menggunakan
artikel ilmiahdari
jurnal, buku, serta
sumber lainnya
yang dapat
mendukung
penelitian ini.
Data yang
digunakan.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan

variabel dependen. Capital adequacy ratio merupakan variabel independen

yang sekaligus dapat menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang

dihubungkan dengan tingkat deposito nasabah bank.

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi pengaruh capital adequacy ratio

terhadap kaitannya dengan tingkat deposito mudharabah, artinya perubahan

CAR akan memberi dampak pada deposito tersebut.
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Oleh karenanya kaitan kedua variabel penelitian ini akan dilihat

signifikansinya sehingga kerangka berpikir penelitian ini ditunjukkan sebagai

berikut.

Gambar 2.1 kerangka Pikir

D. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah : bahwa CAR

berpengaruh positif dan singnifikan terhadap deposito nasabah pada

perusahaan PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar.

Capital
Adequacy Ratio

Deposito
Berjangka



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Menurut Sujarweni

(2014:39) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan

penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan

prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Penggunaan jenis penelitian kuantitatif dikarenakan data yang akan

diolah merupakan data rasio keuangan yang menjadi fokus dari penelitian ini

untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel bebas yang

diteliti.

B. Lokasi Dan WaktuPenelitian

1.Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Makassar,

Jalan. DR. Ratulangi nomor. 140 Mario, Kecamatan Mamajang, Kota

Makassar, Sulawesi Selatan, kode pos 90122.

2.Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan hingga pada masa penyelesaian skripsi ini

kurang lebih 2 (dua) bulan.

C. Jenis Data

1.Data menurut sumber perolehannya

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah berupa data sekunder,

yaitu data yang sudah tersedia, yaitu bersumber dari pihak PT. BSI Kantor

Cabang Makassar berupa data laporan keuangan

2.Data menurut Sifatnya

Data yang digunakan adalah bersifat kuantitatif, yaitu data berbentuk

25
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angka yang berasal dari laporan keuangan PT. BSI Kantor Cabang

Makassar khususnya menyangkut CAR dan jumlah deposito berjangka

nasabah.

3.Data menurut waktu pengumpulannya

Penelitian ini menggunakan data berkala (time series data) yaitu data

keuangan PT. BSI Kantor Cabang Makassar dari waktu ke waktu, dalam

hal ini tahun 2016 – 2021.

D. Definisi Operasional Dan Pengukuran

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang terbentuk

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, diperoleh informasi mengenai hal

tersebut,kemudian diambil kesimpulan pada hasil akhirnya. Dalam penelitian

yang dilakukan ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas

(independent variable/X)dan variabel terikat (dependent variable/Y).

Capital Adequacy Ratio (CAR) (Variabel bebas) didenifisikan sebagai rasio

yang menghitung jumlah modal yang dimiliki oleh Bank terhadap aktiva

tertimbang menurut resiko pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Makassar.

Data yang digunakan Capital adequacy ratio (CAR) adalah runtut waktu (time

series) 2016. Indikator Capital adequacy ratio (CAR) yaitu modal bank dan

aktiva tertimbang menurut resiko oleh PT. Bank Syariah Indonesia KC

Makassar

Sedangkan variabel terikat (dependent variabel) adalah deposito

berjangka yang didefinisikan sebagai penyimpanan uang di PT. Bank Syariah

Indonesia KC Makassar yang aktivitas penyetoran dan penarikannya hanya

bisa dilakukan di waktu tertentu mulai dari 3, 6, 12, hingga 24 bulan.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan instrumen

dokumen sebagai sumber informasi utama.

Semua informasi keuangan berupa laporan keuangan yang berasal dari

PT. BSI Kantor Cabang Makassar dicatat dan didokumentasikan untuk

kepentingan pengolahan dan analisis lebih lajut.

F. Metode Analisis

Teknik analisis data untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian

ini menggunakan software SPSS dengan cara memasukkan hasil dalam

operasionalisasi variabel yang akan di uji. menggunakan Teknik analisis

regresi berganda dengan menganalisis data menggunakan analisis

deskriptif uji hipotesis yang terdiridari uji f dan uji t dan uji asumsiklasik yang

terdiridari uji normalitas dan ujiheteroskedastisitas.

1. Analisis Deskriptif

Besarnya capital adequacy ratio dicari dengan membandingkan modal

sendiri dengan ATMR. Perbandingan ini dicari untuk mengukur

kemampuan bank atau menanggung risiko yang mungkin terjadi

sehingga kebutuhan nasabah akan terjamin. Menurut bank Indonesia

capital adequacy ratio tidak boleh berkurang dari 8%.

Modal bank
CAR= x 100%

ATMR

2. Analisis Regresi LinearBerganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahu

pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).
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Formulasi regresi linier berganda

adalah : Y = a + b X1 + e

Keterangan :

a = Konstanta

b = Koefisian Regresi

X = CAR

Y = Deposito Berjangka

G. Koefisien Korelasi (R)

Menurut Azwar (2001), Korelasi adalah cara yang digunakan untuk

menentukan keeratan hubungan antara dua atau lebih variabel berbeda yang

digambarkan dengan ukuran koefisien korelasi. Koefisien korelasi yang

menggambarkan kedekatan hubungan antara dua atau lebih variabel. Besar

kecilnya koefisien korelasi tidak menggambarkan hubungan sebab akibat

antara dua variabel atau lebih, namun hanya menggambarkan hubungan

linier antar variabelnya. Selain itu, koefisien korelasi juga menunjukkan

hubungan timbal balik sehingga tidak akan menjadi masalah apabila dalam

menentukan variabel bebas maupun terikat dalam sebuah penelitian.

Kekuatan hubungan antar variabel dapat dilihat dari hasil nilai koefisien

korelasi. Koefisien korelasi (KK) merupakan indeks atau bilangan yang

digunakan untuk mengukur keeratan (kuat, lemah, atau tidak ada) hubungan

antarvariabel.

Koefisien korelasi ini memiliki nilai antara -1 dan +1 (-1≤ KK ≤ +1),

dengan arti yaitu:

1. Jika KK bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif.

Semakin dekat nilai KK ini ke +1 semakin kuat korelasinya, demikian
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pula sebaliknya.

2. Jika KK bernilai negatif, maka variabel-variabel berkorelasi negatif.

Semakin dekat nilai KK ini ke -1 semakin kuat korelasinya,

demikian pula sebaliknya.

3. Jika KK bernilai 0 (nol), maka variabel – variabel tidak menunjukkan

korelasi.

4. Jika KK bernilai +1 atau -1, maka variabel menunjukkan korelasi

positif atau negatif yang sempurna.

Keeratan hubungan atau korelasi antarvariabel diberikan nilai –

nilai dari KK sebagai patokan.

Berikut ini adalah patokan dari nilai KK tersebut.

1. KK = 0, tidak ada korelasi.

2. 0 < KK ≤ 0,20, korelasi sangat rendah atau lemah sekali.

3. 0,20 < KK ≤ 0,40, korelasi rendah atau lemah tapi pasti.

4. 0,40 < KK ≤ 0,70, korelasi yang cukup berarti.

5. 0,70 < KK ≤ 0,90, korelasi yang tinggi; kuat.

6. 0,90 < KK < 1,00, korelasi sangat tinggi; kuat sekali; dapat
diandalkan.

7. KK = 1, korelasi sempurna.

H. Koefisiensi Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) merupakan alat untuk mengukur seberapa

jauh kemampuan variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel

bebasnya. (Ghozali 2017).
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I. Uji Hipotesis

a Uji t (Parsial)

Untuk menguji hipotesis yang diajukan pada penelitian ini maka

digunakan Uji-t. Uji-t ini digunakan untuk melihat signifikansi atau pengaruh

dari satu variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Simbol hipotesis secara statistik yang digunakan adalah :

Ho : b = 0 (artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel

bebas terhadap variabel terikat).

Ha : b ≠ 0 (artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas

terhadap variabel terikat).

Catatan : α = 0,05, dan karena digunakan uji 2 pihak maka α/2 = 0,05/2 =

0,025.

Derajat bebas (db) adalah n – k (n adalah banyaknya data, dan

k adalah banyak variabel penelitian).

Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah :

- Jika t hitung lebih besar dari t Tabel maka hipotesis

diterima.

- Jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka hipotesis ditolak



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Indonesia

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru

dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara

resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H.

Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah

terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara.

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank

BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI

Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi

mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada

27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya,

pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran

BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri

(Persero ) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya

adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank

syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap,

jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang

lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen

pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia

33



34

didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah

kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru

pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap

kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah

Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di

Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi

segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian

dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat

terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa

pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal

dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta

bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim

terbesar di dunia ikut membuka peluang.

Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting.

Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator

pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal,

tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

b. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia

Visi Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi TOP 10 Global

Islamic Bank.

Misi PT Bank Syariah Indonesia, yaitu:

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di

Indonesia
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2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi

para pemegang saham.

3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para

talenta terbaik di Indonesia

c. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia

Berikut struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

a. Kepala Cabang

1. Manajemen kelompok dan sumber daya yang efektif untuk

memastikan kelancaran operasi departemen.

2. Koordinasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) tahunan

cabang
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3. Mengembangkan dan menerapkan strategi pemasaran

produkbank untuk mencapai tingkat, volume atau tujuan, baik

dari segi pembiayaan, dan menyediakan jasa-jasa.

b. Pemimpin Bidang Operasional

1. Membantu para pemimpin bisnis dalam

mengimplementasikan fungsi inti dari departemen layanan

pelanggan, departemen, dan unit-unit bisnis.

2. Memantau kinerja layanan pelanggan dasar, pengiriman, dan

fungsi pemrosesan.

c. Manager Bisnis

1. Bertanggung jawab pada pelaksanaan fungsi bisnis.

2. Mengontrol pelaksanaan fungsi bisnis unit pelayanan nasabah

dan unit operasional

d. Operasional Service Head

1. Penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan operasional

bank, serta penghimpunan dana dikantor

2. Memelihara akun untuk transaksi keuangan

3. Organisasi manajemen dan control atas pembiayaan operasi di

departemen.

4. Melalui laporan transaksi di sector perbankan, layanan dan

kegiatan, pendanaan, pos Rusia, pembiayaan likuid, dan

utang, sebelum cabang sesuai dengan arahan dan peraturan

saat ini.
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e. Processing

1. Memastikan semua pembiayaan, penambahan pembiayaan

telah mendapatkan persetujuan dana yang telah disetujui oleh

pejabat yang berwenang dan sesuai dengan batasan.

2. Pastikan bahwa masing-masing data ini akurat.

3. Memverifikasi kelengkapan dan pentingnya memorandum

pendanaan manajemen.

4. Pastikan bahwa masing-masing perangkat lunak sesuai

dengannilai harga.

f. Unit Branch Internal Control

Unit tersebut sebelumnya disebut Control Internal, tugas-tugas

pokoknya adalah:

1. Mengontrol pengendalian kegiatan sehari-hari divisi ini

2. Kemampuan untuk mengoperasikan unit secara harian,

bulanan, atau jangka waktu tetap

3. Tindak lanjut, SPI/Audit, baik internal maupun eksternal

g. Unit Pemasaran Bisnis

1. Memasaran produk jasa perbankan kepada nasabah/

calonnasabah.

2. Memperbanyak penjualan silang (Cross Selling) kepada

nasabah/ calon nasabah.

3. Mengelola permohonan pembiayaan.

4. Melakukan pemantauan nasabah/ kolektibilitas pinjaman.

5. Melakukan penyelamatan/penyelesaian pembiayaan

bermasalah.
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6. Membantu kantor besar atau cabang lain di bidang

pemasaran bisnis.

7. Melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah

wholesale dan middle.

8. Mencari nasabah-nasabah baru dan memperkenalkan dan

menawarkan produk perbankan.

9. Melakukan penelitiian potensi ekonomi daerah maupun

kegiatanusaha setempat.

h. Unit Operasional

1. Pengelolaan pembiayaan departemen.

2. Mengelola bagian keuangan

3. Manajemen kebijakan internal dan eksternal administrasi

4. Sumber daya manusia, logistik dan kepegawaian.

i. Custumer Service

1. Melakukan dan menyelesaikan segala jenis kegiatan, berupa

tabungan, deposito, penagihan, besar atau pembayaran,

jasapembukuan.

2. Memberikan layanan kepada pelanggan dengan instruksi

tentang sistem manajemen operasi yang tepat untuk

memastikan bahwakebutuhan kedua belah pihak terpenuhi.

3. Memberikan informasi kepada nasabah tentang produk yang

ditawarkan atau dibutuhkan oleh bank kepada nasabah.

j. Teller

1. Memberikan pelayanan kepada nasabah yang

berhubungandengan penermaan dan penarikan uang.
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2. Mencatat semua transaksi yang terjadi setiap hari.

3. Membuat laporan atas transaksi-transaksi yang terjadi

kemudiandilaporkan kepada bagian pembukuan.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Atas Variabel Penelitian

Variabel ini menggunakan satu variabel bebas (independent

variable), variabel CAR (X). Sedangkan untuk variabel terikat

(dependen variable) yaitu Deposito Berjangka (Y). adapun rekapitulasi

data CAR dan Deposito Berjangka pada laporan keuangan PT. Bank

Syariah Indonesia Cabang Makassar selama periode 6 tahun mulai dari

tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

a. CAR

CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan

kemampuan bank dalam menyediakan dan untuk keperluan

pengembangan usaha serta menampung kemungkinan resiko

kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank.

Tabel 4.1 CAR
No TAHUN BULAN CAR

(X)
1 2016 Juni 14,05
2 Desember 20,63
3 2017 Juni 20,37
4 Desember 20,28
5 2018 Juni 29,31
6 Desember 29,71
7 2019 Juni 26,88
8 Desember 25,25
9 2020 Juni 25,73

10 Desember 19,04
11 2021 Juni 22,57
12 Desember 22,08

Berdasarkan tabel 4.1 CAR PT. Bank Syariah Indonesia
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Cabang Makassar mengalami fluktuasi dimana nilai terbesar

pada tahun 2018 bulan desember sebesar 29,71% dan nilai

terendah pada tahun 2016 bulan juni sebesar 14,05%

b. Deposito Berjangka

Deposito berjangka yang didefinisikan sebagai penyimpanan

uang di PT. Bank Syariah Indonesia KC Makassar yang aktivitas

penyetoran dan penarikannya hanya bisa dilakukan di waktu

tertentu mulai dari 3, 6, 12, hingga 24 bulan.

Tabel 4.2 Deposito Berjangka

Berdasarkan tabel 4.2 deposito berjangka pada PT. Bank

Syariah Indonesia mengalami fluktuasi terbesar pada tahun

2016 bulan juni sebesar 6,09%, sedangkan nilai terendah

pada tahun 2020 bulan juni sebesar 1,89%.

No TAHUN BULAN DEPOSITO
BERJANGKA (Y)

1
2016

Juni 6,09
2 Desember 4,15
3 2017 Juni 2,62
4 Desember 2,49
5 2018 Juni 2,18
6 Desember 2,40
7

2019
Juni 4,18

8 Desember 3,12
9

2020
Juni 1,89

10 Desember 5,90
11 2021 Juni 3,75
12 Desember 3,03
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3. Analisis

a. Analisis Regresi Linear

Hasil olah data untuk memperoleh persamaan regresi linier

sederhana adalah sesuai tabel 4.2,

Tabel 4.3
Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.

B Beta

1
(Constant) 821.52 4.975 0.001

CAR 0.206 0.678 2.917 0.015

a. Dependent Variable: DEPOSITO BERJANGKA

(Sumber: lampiran 4 analisis linear berganda)

Dari Tabel 4.3, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai

berikut:

Dapat dijelaskan bahwa persamaan tersebut menunjukkan bahwa

terdapat hubungan yang positif dari CAR (X) terhadap deposito berjangka (Y),

artinya bahwa setiap kenaikan X akan diikuti pula oleh kenaikan Y, yaitu

sebesar 0,206 satuan, yang dimana setiap kenaikan 1% CAR mengakibatkan

deposito berjangka mengalami kenaikan sebesar 20,6% di bank syariah

indonesi.

b. Koefisien Koelasi (R)

Nilai koefisien korelasi dapat dilihat dalam tabel 4.3
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Tabel 4.4. Koefisen Korelasi dan Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R
R

Square

Adjusted
R

Square

Std. Error
of the

Estimate
1 .678a .460 .406 106.81807
a. Predictors: (Constant), CAR

b. Dependent Variable: DEPOSITO BERJANGKA

Dalam Tabel 4.4 terlihat bahwa nilai koefisien korelasi atau r adalah

0,678. Hal ini mengindikasikan bahwa keeratan hubungan CAR dengan

Deposito Berjangka pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar

adalah cukup berarti atau cukup kuat, dimana nilai 0,40 < 0,678 < 0,70, yang

berarti korelasi yang cukup berarti.

C. Koefisien Determinasi (R2)

Sesuai isi Tabel 4.4 pula, maka dapat dilihat bahwa nilai koefisien

determinasi atau R² adalah sebesar 0,460 yang menunjukkan bahwa

besarnya pengaruh CAR dalam meningkatkan/menurunkan Deposito

berjangka pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar adalah

46,0%, selebihnya 54% adalah disebabkan oleh faktor atau variabel lain

yang tidak diteliti.

D. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah berdasar pada Tabel

4.3. Di dalam tabel tersebut terdapat nilai t hitung sebesar 2.917,

sementara t tabel adalah diperoleh dari derajat bebas n – k atau 12 – 2

= 10 dan α / 2 = 0,05/2 = 0,025, maka ditemukan nilai t tabel = 2,763769.

Oleh karena nilai t hitung ternyata lebih besar dari t tabel maka

hipotesis utama (Ho) ditolak, artinya variabel CAR (X) memberi
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pengaruh yang signifikan terhadap Deposito berjangka (Y) pada taraf

kepercayaan 95%, artinya setiap kenaikan CAR akan membuat deposito

berjangka mengalami kenaikan dan apbila CAR menurun akan membuat

deposito berjangka mengalami penurunan.

4. Pembahasan

Daya tarik utama bagi masyarakat adalah tingkat suku bunga yang

diterapkan oleh suatu bank sehingga dapat menyimpan atau menabung

dananya pada suatu bank yang bersangkutan. Bank merupakan lembaga

keuangan yang memiliki peran penting dalam masyarakat dan bagi

perekonomian suatu negara.

Kegiatan utama bank yaitu penghimpunan dana, penyaluran dan

berbagai jasa yang ditawarkan. Kegiatan tersebut sangat membantu kegiatan

ekonomi suatu negara serta dapat melancarkan sistem pembayaran bagi

semua sektor perekonomian. Dana bank salah satunya diperoleh dari

masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti giro, tabungan maupun deposito.

Bank dapat menggunakan dana tersebut untuk memperoleh keuntungan yaitu

dengan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam

bentuk kredit. (Setiawan, 2013).

Oleh karena itu, menurut Budisantoso, dkk (2014), kecukupan

modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka

pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Bank Indonesia

menetapkan capital adequacy ratio (CAR) yaitu kewajiban penyediaan modal

minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu

proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
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Nilai CAR yang tinggi akan menurunkan tingkat keuntungan bank, ini

terjadi karena dana yang seharusnya bisa digunakan untuk memperoleh

keuntungan dari penyaluran kredit dialihkan ke CAR untuk memenuhi

ketentuan modal minimum bank. Menurut Setiawan (2013), perputaran modal

yang lancar merupakan salah satu pencapaian yang diinginkan oleh.

setiap bank Karena hal ini mengindikasikan bahwa asset yang dimiliki

bisa dimanfaatkan secara efektif dalam rangka memperoleh keuntungan.

Sebagian keuntungan nantinya dapat digunakan sebagai tambahan modal,

bisa juga dialokasikan ke CAR. Sehingga disinyalir akan mempengaruhi

kebijakan bank yang berkaitan dengan  penghimpunan dana.

Nampak dari penjelasan bahwa CAR dapat memberi pengaruh pada

deposito berjangka, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR

berhubungan positif dengan deposito berjangka dan hal ini dibuktikan dengan

hasil pengujian bahwa CAR pengaruhnya bermakna terhadap deposito

berjangka.

Beberapa hasil penelitian yang mendukung penelitian ini adalah

oleh penelitian Nur Sabila Qisthi (2013), Rizky Amelia (2011) yang menyatakan

bahwa CAR berpengaruh positifdan signifikan terhadap Deposito Berjangka.

variabel Y dengan probabilitas sebesar 0,015 yang berarti dibawah 0,05. Maka,

H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya variabel independen (CAR) secara

simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

Deposito Berjangka pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Makassa.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa CAR berpengaruh secara

positif dan signifikan terhadap Deposito Berjangka pada PT. Bank

Syariah Indonesia Cabang Makassar dengan tingkat kepercayaan 95%.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan dari pengujian pengaruh CAR

terhadap Deposito Berjangka, dari hasil perhitungan koefisien regresi

diperoleh nilai t hitung sebesar 2,917 sedangkan nilai t tabel sebesar

2,228. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel

(2,917 > 2,228). Sedangkan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan

5% atau 0,05, nilai signifikan yang diperoleh sebesar (0,015 < 0,05),

maka pada tingkat kekeliruan 5% Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa CAR secara parsial bepengaruh positif

dan signifikan terhadap Deposito Berjangka. Berdasarkan hasil

perhitungan uji simultan bahwa variabel independen berpengaruh

signifikan secara simultan terhadap variabel Y dengan probabilitas

sebesar 0,015 yang berarti dibawah 0,05.

B. Saran

Maka saran-saran yang dapat peneliti kemukakan adalah:

1. Bagi Pihak PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana informasi

yang digunakan bank untuk menilai dan menjaga kinerja PT. Bank

Syariah Indonesia Cabang Makassar guna mempertahankan sekaligus

meningkatkan kinerjanya apabila dalam keadaan lemah maupun
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kekurangan. Disarankan pula bagi pihak manajemen PT bank syariah

indonesia untuk selalu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

2. Bagi Pihak Akademis

Diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi

untuk memperkaya kajian-kajian yang akan digunakan sebagai

tambahan pengetahuan penelitian yang akan datang. Menjadi acuan

untuk penelitian selanjutnya dengan kajian yang lebih mendalam serta

harapan agar pihak kampus lebih menambahkan lagi referensi baik

berupa jurnal maupun buku-buku yang terkait dengan keuangan

perbankan.

3. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan agar memperluas

variabel-variabel yang dapat mempengaruhi Deposito Berjangka selain

dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat

mencerminkan hasil yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Selanjutnya agar memakai periode waktu yang lebih panjang agar

nantinya memperoleh hasil yang lebih dapat digeneralisasikan.
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Lampiran 1 CAR

No TAHUN BULAN CAR (X)
1 2016 Juni 14,05
2 Desember 20,63
3 2017 Juni 20,37
4 Desember 20,28
5 2018 Juni 29,31
6 Desember 29,71
7 2019 Juni 26,88
8 Desember 25,25
9 2020 Juni 25,73

10 Desember 19,04
11 2021 Juni 22,57
12 Desember 22,08

Lampiran 2 Deposito Berjangka

No TAHUN BULAN DEPOSITO
BERJANGK

A (Y)
1 2016 Juni 6,09
2 Desember 4,15
3 2017 Juni 2,62
4 Desember 2,49
5 2018 Juni 2,18
6 Desember 2,40
7 2019 Juni 4,18
8 Desember 3,12
9

2020
Juni 1,89

10 Desember 5,90
11

2021
Juni 3,75

12 Desember 3,03





Lampiran 4 Analisis Regresi Linear Sederhana

Model Summaryb

Model R
R

Square

Adjusted
R

Square

Std. Error
of the

Estimate
1 .678a .460 .406 106.81807
a. Predictors: (Constant), CAR

b. Dependent Variable: DEPOSITO BERJANGKA

ANOVAa

Model
Sum of

Squares Df
Mean

Square F Sig.
1 Regression

97063.658 1 97063.658 8.507 .015b

Residual 114101.009 10 11410.101
Total 211164.667 11

a. Dependent Variable: DEPOSITO BERJANGKA

b. Predictors: (Constant), CAR

Analisis Regresi

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant)

821.520 165.141 4.975 .001

CAR .206 .071 .678 2.917 .015
a. Dependent Variable: DEPOSITO BERJANGKA
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