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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. Pengertian Skripsi 

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa Program 

Strata Satu (S.1), baik berdasarkan hasil penelitian lapangan (field research) 

maupun penelitian kepustakaan (library research). Penulisan Skripsi ini 

dipandang penting, karena Skripsi merupakan kulminasi karya akademik 

mahasiswa selama mengikuti pendidikan program strata satu dan digunakan 

sebagai syarat terakhir untuk memperoleh gelar sarjana. 

Penulisan Skripsi merupakan beban kurikulum yang harus dipenuhi 

mahasiswa IAI Nusantara Batanghari Program Strata Satu (S.1) dengan bobot 6 

SKS. Skripsi ini adalah sebagai tugas akhir (final assigment) mahasiswa program 

strata satu (S1) dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan dari 

mahasiswa dalam melakukan kegiatan. 

B. Dasar Pemikiran 

1. Skripsi merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang disusun mahasiswa 

dalam rangka menyelesaikan studi program  sarjana strata satu (S.1). Karya 

tersebut menggunakan penalaran empirik  dan non empirik dengan 

pendekatan tertentu sesuai dengan bidang studi yang didalaminya. 

2. Skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap suatu masalah 

yang dilakukan secara seksama dan terbimbing. Penelitian dimaksud 

dilaksanakan dengan memenuhi prinsip metodologi  ilmiah. 

3. Di bawah bimbingan dosen pembimbing yang memenuhi syarat akademik. 

4. Skripsi harus mencerminkan tingkat akademik dan penguasaan keilmuan 

yang kualitatif. Hal ini diharapkan dapat membawa citra akademik yang baik 

bagi IAI Nusantara Batanghari. 
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C. Tujuan Penyusunan Skripsi 

Tujuan penyusunan Skripsi dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam memcahkan masalah secara 

ilmiah atas topik atau pokok bahasan yang sesuai dengan aturan program 

studi masing-masing. 

2. Untuk menilai keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam 

menerapkan metode penelitian secara benar. 

3. Untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan penalaran secara 

logis. 

Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa dalam menyusun Skripsi 

adalah: 

1. Merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan untuk 

memecahkan masalah dalam bidang keahlian/bidang studi tertentu secara 

sistematis dan logis, kritis dan kreatif, berdasarkan data atau informasi 

yang akurat dan didukung analisis yang tepat 

2. Membentuk sikap mental ilmiah dan mengidentifikasikan serta 

merumuskan masalah penelitian yang berdaarkan rasional tertentu yang 

dinilai penting dan bermanfaat. 

3. Melakukan kajian secara kualitatif dan kuantitatif dan menarik kesimpulan 

yang jelas serta mampu merekomendasikan hasil penelitiannya. 
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BAB II 

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENULISAN SKRIPSI 

A. Ketentuan Umum 

1. Setiap mahasiswa program sarjana strata satu (S.1) pada semua 

jurusan/prodi di IAI Nusantara Batanghari wajib menyusun Skripsi untuk 

mengakhiri studinya. 

2. Tema Skripsi diangkat dari permasalahan yang sesuai dengan disiplin 

jurusan/prodi yang ditekuni mahasiswa. 

3. Skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya 60 

halaman diketik 1,5 spasi pada kertas A4 80 gram. 

4. Struktur, isi dan format Skripsi disusun berdasarkan Buku Pedoman 

penulisan Skripsi ini. 

5. Untuk kepentingan akademik serta pengendalian mutu, maka Skripsi 

mahasiswa diuji dan dipertahankan secara ilmiah di depan Tim  Penguji 

Skripsi. 

B. Persyaratan Umum 

Skripsi yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata 

Satu (S.1) pada IAI Nusantara Batanghari adalah: 

1. Karya asli dari hasil penelitian ilmiah yang mahasiswa bersangkutan yang 

berkualitas tinggi. 

2. Menunjukkan kemampuan dan kemandirian mahasiswa dalam penemuan, 

aplikasi dan pengembangan teori dalam bidang tertentu. 

3. Mempunyai nilai manfaat yang tinggi bagi pengembangan teori atau 

pendidikan dalam bidang tertentu. 

4. Ditulis dengan sistematika dan teknik penulisan yang sesuai dengan buku 

pedoman ini. 
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C. Persyaratan Ilmiah 

Syarat ilmiah pengajuan judul proposal Skripsi harus dilihat dari beberapa 

aspek, seperti aspek mahasiswa, dosen pembimbing dan penelitian. 

1. Aspek Mahasiswa 

Mahasiswa tersebut harus mampu mempresentasikan proposal/karya 

ilmiah yang dibuat secara mandiri (hasil penelitian sendiri) secara baik, memiliki 

kejelasan masalah, dan dapat mempertanggung jawabkan secara ilmiah. 

2. Aspek Dosen 

Dosen pembimbing hendaknya menguasai metodologi penelitian secara 

memadai, sehingga tidak mematikan kreativitas dan korehensi penelitian 

mahasiswa 

3. Aspek Penelitian 

Mahasiswa atau peneliti membekali diri dengan sejumlah kemampuan 

metodologis penelitian, sehingga memungkinkan untuk lebih menguasai aspek-

aspek penelitian yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum melakukan 

penelitian. 

D. Proporsi Halaman Proposal dan Skripsi 

Jumlah halaman proposal skripsi diwajibkan minimal 20 halaman dan 

maksimal 40 halaman. Untuk halaman Skripsi minimal 60 halaman. Untuk 

masing-masing tubuh Proposal harus memiliki presentase keseimbangan, untuk 

proposal meliputi: 

1. BAB I = 25 % 

2. BAB II = 40 % 

3. BAB III = 35 % 

Bagian ini dihitung dari total halaman, di luar halaman judul, daftar isi, 

daftar pustaka dan lampiran.  

Demikian juga halaman Skripsi harus memiliki keseimbangan halaman, 

terdiri atas: 
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1. BAB I = 10 % 

2. BAB II = 23 % 

3. BAB III = 15 % 

4. BAB IV = 45 % 

5. BAB V = 7 % 

Bagian ini tidak termasuk preliminery, daftar pustaka dan lampiran. 

Jumlah referensi penulisan Skripsi minimal 30 buku dan dari intrernet 

hanya boleh < 20 % dari jumlah referensi buku. Untuk proposal minimal 15 buku. 

Klasifikasi daftar pustaka meliputi: 1. Sumber Al Qur’an, Hadist, Maqol; 2. 

Sumber Buku Referensi; 3. Sumber Karya Ilmiah/Jurnal yang sudah 

dipublikasikan, Skripsi/Tesis/Disertasi; 4. Sumber Internet   

E. Persyaratan Dosen Pembimbing dan Penguji 

Setiap mahasiswa yang menyusun skripsi wajib dibimbing oleh dosen 

pembimbing. Adapun ketentuan pembimbing dan penguji tugasnya  adalah 

sebagai berikut: 

a. Bersedia membimbing skripsi minimal 8 (delapan kali) kali bimbingan sejak 

ditunjuk sebagai pembimbing, dan bersedia menjadi penguji pada sidang 

Munaqasyah skripsi  

b. Dosen tetap program studi yang memiliki NIDN dan Jabatan Fungsional  

c. Pembimbing I dan Pembimbing II yang diusulkan oleh Dekan berdasarkan 

dosen prodi yang kualifikasi pendidikannya minimal strata dua (S.2) atau 

relevansi keahlian sesuai dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Nusantara Batang 

Hari dan disahkan oleh Rektor.  

d. Persyaratan khusus dosen pembimbing I dan dosen Penguji I skripsi dengan 

syarat minimal berpendidikan S.2 yang berpangkat minimal Lektor (III/d) 

atau S.1 yang berpangkat Lektor Kepala (IV/a). 
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e. Persyaratan khusus dosen pembimbing II dan Penguji II skripsi dengan 

syarat minimal berpendidikan S.2 yang berpangkat  minimal Asisten Ahli 

(III/b) atau sarjana S.1 yang berpangkat lektor (III/c). 

f. Bimbingan dilakukan secara sistematis berkesinambungan yang rincian 

pelaksanaanya diatur tersendiri oleh mahasiswa dan dosen pembimbing 

g. Secara berkala pembimbing melakukan verifikasi kemajuan dan hasil 

penelitian yang telah dicapai oleh mahasiswa. 

h. Dalam kondisi tertentu Rektor berdasarkan pertimbangan dan masukan 

dapat membuat kebijakan sendiri dalam pelaksanaan bimbingan skripsi, 

termasuk mengganti pembimbing skripsi jika terjadi ketidaksesuaian antara 

mahasiswa dan pembimbing yang dikhawatirkan menghambat penyelesaian 

penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan. 

i. Tanggung jawab pembimbing I yaitu content (isi) skripsi, sedangkan 

tanggung jawab dari pembimbing II yaitu tentang metodologi dan sistematika 

penulisan skripsi. 

j. Pembimbing skripsi bertugas memberikan bimbingan tentang relevansi 

materi, teknik dan prosedur penelitian, serta teknik penulisan karya ilmiah. 

k. Pembimbing skripsi bertugas memberikan bimbingan dan layanan konsultasi 

kepada mahasiswa. 

l. Proses bimbingan dilakukan secara teratur dalam batas waktu yang telah 

ditentukan dalam izin riset penelitian, maksimal 1 semester, dan jika 

mahasiswa tersebut masih membutuhkan data lapangan, maka yang 

bersangkutan harus memperpanjang izin riset penelitian. 

m. Semua kegiatan bimbingan skripsi harus dicatat (didokumentasikan) dalam 

kartu konsultasi. 

n. Mahasiswa berstatus cuti kuliah yang belum daftar ulang tidak berhak 

mendapat layanan bimbingan skripsi 
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BAB III 

PROPOSAL SKRIPSI 

A. Prosedur Pengajuan Judul Proposal Skripsi 

Sebelum mahasiswa melakukan seminar dan penelitian skripsi, maka 

mahasiswa terlebih dahulu harus mengajukan judul proposal skripsi yang 

diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Nusantara Batang Hari melalui Ketua Prodi dan kajiannya harus sesuai dengan 

prodi mahasiswa yang bersangkutan. Langkah-langkah pengajuan judul proposal 

skripsi sebagai berikut : 

1. Mahasiswa mengajukan judul proposal skripsi minimal 2 judul proposal skripsi 

dan maksimal 4 judul proposal skripsi yang dianggap perlu diteliti, setelah 

melakukan studi pendahuluan ke lokasi penelitian untuk memperoleh temuan 

awal (grand tour) penelitian, terlebih dahulu mahasiswa tersebut melakukan 

konsultasi dengan Pembimbing Akademik (PA). 

2. Temuan awal (grand tour) penelitian yang diperoleh disusun dalam bentuk 

karangka judul, sehingga memiliki tema/variabel penting untuk diteliti. 

3. Setelah kerangka judul proposal jadi, kemudian mahasiswa yang 

bersangkutan mengajukan judul proposal tersebut kepada Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari melalui 

Ketua Prodi.    

4. Judul proposal skripsi yang diajukan akan di proses oleh bagian akademik 

agar tidak terjadi kesamaan judul proposal skripsi. 

5. Setelah judul proposal penelitian ini diterima dan diumumkan, selanjutnya 

mahasiswa yang bersangkutan membuat proposal penelitian dengan waktu 

maksimal dua bulan. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan mahasiswa 

belum menyerahkan proposal penelitian kepada ketua prodi maka judul 

penelitian dibatalkan dan mahasiswa mengajukan judul baru sesuai aturan 

yang berlaku. 
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B. Persyaratan Penyusunan Proposal Skripsi 

Dalam proses pengajuan judul proposal skripsi, administrasi yang perlu 

diselesaikan mahasiswa adalah sebagai berikut : 

1. Judul proposal skripsi dilengkapi persyaratan akademik sesuai dengan 

ketentuan dan diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari melalui Kabag Administrasi, 

umum, akademik dan kemahasiswaan (AUAK) untuk diteruskan kepada 

ketua prodi, sesuai dengan prodi mahasiswa yang bersangkutan. 

2. Proposal diteliti, diproses, dan disetujui oleh bagian jurusan/prodi bila 

memenuhi ketentuan akademik sesuai dengan spesifikasi dan kawasan 

bidang kajian jurusan/prodi. 

3. Persetujuan proposal dan penunjukan dosen pembimbing oleh Ketua 

Jurusan/Prodi yang disahkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari. 

4. Proposal skripsi yang telah disahkan, diseminarkan oleh dosen pembimbing 

dan didampingi oleh seorang notulen akademik, dan dihadiri sekurang-

kurangnya 10 orang mahasiswa, minimal mahasiswa tersebut berada pada 

semester V (lima).  

5. Bagi mahasiswa yang akan melakukan seminar proposal skripsi minimal 

pernah mengikuti 10 kali pertemuan seminar secara aktif, yang dibuktikan 

dengan kartu hadir seminar. 

6. Proposal skripsi yang telah diseminarkan, diajukan kembali kepada IAI 

Nusantara Batang Hari melalui jurusan/prodi untuk memperoleh pengesahan 

judul. 

7. Judul yang telah disahkan dapat diubah dengan mengajukan surat 

permohonan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Nusantara Batang Hari, atas persetujuan dari dosen 

pembimbing. 

 

8. Bagi mahasiswa yang akan melakukan seminar proposal skripsi juga wajib 
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membayar administrasi seminar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 

lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Nusantara Batang Hari. 

 

C. Proses Pengurusan Izin Riset 

1. Setelah mahasiswa melakukan seminar proposal, selanjutnya melakukan 

perbaikan berdasarkan hasil seminar. 

2. Proposal skripsi seperti pada poin satu di atas, selanjutnya mahasiswa 

meminta persetujaun kepada dosen pembimbing skripsi untuk pengajuan 

izin riset. 

3. Mahasiswa yang akan mengujakan izin riset, terlebih dahulu mengisi form 

yang telah disediakan oleh pihak akademik. 

4. Form yang telah lengkap diajukan ke bagian akademik untuk dikeluarkan 

surat pengantar izin riset yang ditanda tangani oleh Rektor melalui Wakil 

Rektor I untuk di teruskan ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) 

di wilayah penelitian masing-masing. 

5. Setelah mahasiswa mendapatkan surat izin riset dari BPTSP, selanjutnya 

menyerahkan salinannya ke bagian akademik sebanyak satu lembar. 

D. Susunan Proposal Skripsi 

Proposal Skripsi secara umum terdiri dari: Bagian Awal, Bab I, Bab II dan 

Bab III antara lain sebagai berikut : 

1. Bagian Awal 

Bagian awal proposal Skripsi mencakup  halaman judul dan halaman 

persetujuan. 

a. Halaman judul memuat judul, maksud proposal Skripsi, nama dan nomor 

induk mahasiswa, lambang IAI Nusantara Batanghari. 

b. Judul penelitian ditulis dengan huruf kapital simetris di bagian teratas. 

c. Judul penelitian disusun dengan menggunakan kalimat pernyataan, deskriptif, 

dan tidak lebih dari satu kalimat; kecuali jika menggunakan sub-judul yang 
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ditulis dalam tanda kurung. 

d. Judul penelitian dibuat dengan sesingkat-singkatnya dan tidak membuka 

peluang penafsiran yang beraneka ragam. Tetapi mencerminkan isi, obyek, 

pendekatan serta variabel masalah yang hendak diteliti. 

e. Tujuan proposal adalah untuk menyusun Skripsi dalam program studi strata 

satu (S.1) pada IAI Nusantara Batanghari 

f. Nama Mahasiswa ditulis dengan lengkap, tanpa disingkat dibawah nama 

dicantumkan NIM/NIRM. 

g. Judul yang dibahas masih dalam jangkauan kemampuan, waktu, dan biaya 

yang dimiliki peneliti, serta tersedianya bahan atau data secukupnya untuk 

membahas judul tersebut.  

2. Bab I Pendahuluan 

Bagian utama proposal memuat: Latar belakang masalah, rumusan 

masalah, Identifikasi masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. 

a. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah berisi penjelasan mengenai problematika yang 

akan diteliti dan atau alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam 

proposal penelitian itu  dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti, serta belum 

pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, sehingga menunjukkan orisinalitas 

persoalan yang akan diteliti. Oleh karena masalah yang dihadapi sangat komplek 

dan banyak aspeknya maka perlu ditentukan fokus yaitu titik pusat penelitian 

yang akan dilakukan sesuai dengan Skripsi yang diajukan. 

Latar belakang disusun berdasarkan studi pendahuluan (lapangan dan 

atau kepustakaan) mengenai masalah yang diteliti. Unsur-unsur yang 

dimasukkan dalam latar belakang masalah  antara lain: 

1) Penjelasan tentang bagaimana suatu masalah dihadirkan atau 

dipermasalahkan. 

2) Penjelasan tentang jalan pemikiran peneliti dalam melihat  atau menyikapi 
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masalah. 

3) Penjelasan (bagaimana) pendekatan yang dipergunakan  untuk menilai dan 

menjawab masalah. 

4) Sebagai background. Unsur ini dapat pula memuat penjelasan bahwa 

permasalahan itu berada dalam suatu konteks kehidupan manusia, suatu 

lingkup pengetahuan atau keilmuan, serta kaitan masalah dimaksud dengan 

teori-teori yang telah mapan. 

5) Penjelasan mengapa masalah itu timbul, apakah karena adanya 

kesenjangan antara teori atau ide dengan kenyataan, atau karena adanya 

pertentangan pemikiran, adanya konflik dan lain sebagainya. 

6) Penjelasan atau uraian tentang mengapa masalah tersebut menarik untuk 

diteliti. 

Untuk membantu memperoleh masalah yang layak dan menarik untuk 

diteliti, seorang peneliti harus menelaah buku-buku yang terkait dengan disiplin 

ilmu yang ditekuni agar menguasai teori-teori ilmiah. Seorang peneliti juga bisa 

memperoleh bantuan melalui diskusi dengan sesama teman. 

Pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah bagaimana peneliti dapat 

menemukan masalah yang layak dan menarik untuk diteliti. Meskipun tidak ada 

kaidah yang baku untuk menemukan suatu persoalan, namun ada beberapa hal 

yang hendaknya dijadikan pijakan untuk menemukan masalah penelitian. 

1) Bersandarkan atas pengalaman, yaitu keseluruhan pengalaman 

berdasarkan pengamatan terhadap fenomena di lapangan. Dari sini 

dimungkinkan ditemukan kenyataan yang tidak sesuai dengan kebenaran 

yang diyakini peneliti. 

2) Deduksi dari teori. Sumber masalah kedua ini dapat diperoleh dengan cara 

membaca buku yang memuat konsep dan teori- teori ilmiah sesuai minat 

dan kemampuan. Hasil kajian terhadap konsep dan teori ilmiah yang ada 

dalam  literatur akan dapat digunakan sebagai pijakan merumuskan 

hipotesis penelitian. Selanjutnya, hipotesis diverifikasi dengan fonomena 

yang berkembang di lapangan. Dalam hal ini dapat dipertanyakan apakah 
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hipotesis yang dikemukakan diterima (memiliki kesesuaian) atau ditolak 

(tidak sesuai) dengan kenyataan yang ada dalam lapangan. 

3) Membaca hasil penelitian terdahulu (penelitian lain). Peneliti menemukan 

teori atau tesa yang dipandang a-historis; misalnya klasifikasi sosial agama 

menjadi santri, priyayi dan abangan yang untuk saat ini sudah tidak relevan, 

sesuai dengan yang a-historis. 

4) Jika yang diteliti konsep pemikiran seseorang atau tesa  filsafat (penelitian 

literer), ditemukan masalah menarik karena adanya perbedaan pendapat 

antara para pemikir dalam satu tema. 

Pedoman yang dipandang dapat membantu pemilihan masalah 

adalah: 

Asas manfaat, dan memberi suatu yang baru. Artinya, pemecahan  

masalah  itu  akan  menghasilakn  sesuatu  yang berguna, yang berarti, penting. 

Asas signifikasi akan lebih tinggi nilainya jika pemecahan itu menghasilkan 

sesuatu yang baru. 

1) Menarik dan mampu dilaksanakan peneliti. Asas ini penting sebab akan 

mendorong peneliti mengerjakan secara sungguh-sungguh. Sulit 

dibayangkan jika peneliti melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak tertarik. 

Namun peneliti harus mengukur kemampuan diri dalam menjawab  

permasalahan itu. 

2) Tersedianya data, bahan dan kemungkinan analisisnya. Kesulitan yang 

sering dihadapi peneliti adalah tidak tersedianya data dan bahan. Oleh 

karena itu sebelum menetapkan masalah, aspek ini hendaknya diperhatikan. 

3) Spesifik, khas, dan unik. Asas ini berasumsi, bahwa masalah yang terlalu 

umum dan luas akan mengakibatkan batasan masalah tidak jelas. 

Persoalan lain yang juga perlu diperhatikan dalam pemilihan masalah 

adalah: 

1) Apakah benar masalah yang tentukan itu belum dicari jawabanya? 

(orisinalitas masalah) 

2) Apakah masalah yang ditentukan itu benar-benar menarik pada waktu 
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penelitian dikerjakan? (aktualitas masalah) 

3) Apakah masalah ditentukan itu memenuhi jawaban lima macam kata ganti 

penanya secara retoris: apa, dimana, mengapa, bilamana, dan bagaimana? 

(filosofi keilmuan). 

4) Apakah masalah yang dipilih itu mempunyai relevansi dengan gerak 

pembangunan? (relevansi dan atau manfaat praktis). 

5) Apakah dana yang tersedia cukup memadai untuk mencari jawaban 

masalah yang ditentukan sehingga dapat menghasilakan suatu 

pengetahuan yang bulat? (tersedianya dana). 

b. Rumusan Masalah. 

Perumusan masalah berisi fokus persoalan yang lebih rinci, mengenai apa 

yang akan diteliti. Setelah pokok masalah dipilih dan ditemukan, peneliti 

merumuskan masalah tersebut dalam pernyataan diskriptif atau dalam bentuk 

kalimat tanya. Perumusan semacam ini diperlukan oleh karena sebuah topik 

terkadang dapat dijadikan dua, tiga atau empat tulisan berbeda. Masing-masing 

tulisan dengan topik yang semuanya dapat memiliki pokok pikiran yang berbeda. 

Rumusan masalah disusun berdasarkan pokok (dan atau pilihan) masalah 

yang sudah ditetapkan. Hal-hal yang harus diperhatikan  dalam perumusan 

masalah adalah: 

1) Disusun dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pernyataan (statemen). 

2) Memuat suatu ungkapan permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi. 

3) Memberikan gambaran masalah spesifik untuk diteliti dari sudut suatu disiplin 

ilmu. 

4) Mencerminkan kemungkinan cara memperoleh jawaban yang akan didapat. 

Misalnya, secara implisit (samar tak langsung) tergambar bahwa penelitian 

yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan atau kepustakaan,  akan 

menguji  sebuah teori-teori hipotesis (atau mengembangkan teori hipotesis), 

atau hendak menemukan teori dan hipotesis baru. 

c. Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah merupakan upaya untuk mengelompokkan, 
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mengurutkan sekaligus memetakan masalah-masalah tersebut secara sistematis 

berdasarkan keahlian bidang peneliti. Bila daftar pertanyaan telah dibuat dan 

disusun sesuai urutan yang paling mendasar, maka perlu dipilih dan ditemukan 

(identifikasi) masalah yang baik untuk dilakukan penelitian dan dicari 

jawabannya. Baik tidaknya suatu masalah yang diteliti tergantung ketajaman dan 

kemandirian (kepekaan, kesiapan dan ketekunan) peneliti yang bersangkutan. 

Identifikasi masalah perlu memperhatikan apakah masalah/ fokus yang dipilih 

cukup: (1) esensial/ menduduki urutan paling penting diantara masalah-masalah 

yang ada, (2) urgen/mendesak untuk dipecahkan, (3) bermanfaat bila 

dipecahkan. 

d. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1) Tujuan Penelitian 

Dalam bagian ini disebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai 

sesuai dengan masalah yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan 

masalah. Hal yang harus diperhatikan adalah: 

2) Tujuan penelitian adalah tujuan keilmuan, bukan tujuan pribadi peneliti. 

Tujuan penelitian harus terkait dengan permasalahan (bahkan urutanpun 

harus sesuai dengan pernyataan masalah) 

 

3) Kegunaan/manfaat Penelitian 

Kegunaan/manfaat yang diharapkan adalah Kegunaan/manfaat bagi ilmu 

pengetahuan (baik terkait dengan akademik atau non akademik) dan 

pembangunan bangsa dan negara. 

Manfaat/kegunaan penelitian ditulis selaras dengan tujuan penelitian, harus 

menggambarkan manfaat penting-nya penelitian yang dirancang itu 

dilaksanakan. Manfaat/kegunaan bisa berupa hal-hal yang teoritis atau sekaligus 

juga  hal-hal yang praktis (tidak semua penelitian menuntut adanya 

manfaat/kegunaan praktis). 

3. Bab II Landasan  Teori dan Penelitian yang Relevan 

a. Landasan Teori 
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Landasan teori dijabarkan dari tinjauan pustaka dan buku-buku teks 

(Grand Theory) yang ditulis oleh para ahli, kemudian disusun sendiri oleh 

mahasiswa sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian dan atau 

merumuskan hipotesis. Landasan teori dapat berbentuk uraian kualitatif, model 

matematis, atau persamaan- persamaan yang berkaitan dengan bidang ilmu 

yang akan diteliti. 

Variabel yang akan diteliti perlu didefenisikan secara jelas minimal 5 teori 

pendukung yang sesuai dengan variabel penelitian. Defenisi dari variabel 

didasarkan atas pendapat para ahli.  

Mengkaji berbagai teori yang relevan dengan permasalahan dan variabel 

penelitian. Teori tersebut disamping diperlukan untuk pemecahan masalah yang 

diteliti, selain itu juga sangat diperlukan sebagai dasar pembenaran gagasan dan 

argumentasi keilmuan yang diajukan. Setiap variabel harus dapat diuraikan 

secara jelas dan ilmiah (didukung oleh pendapat para ahli) sebelum peneliti 

membuat kesimpulan tentang masing-masing variabel yang dan diharapkan 

mampu menjelaskan permasalahan dan hubungan antar variabel yang diteliti. 

b. Penelitian yang Relevan 

Adalah penelitian yang sama dengan tema atau variabel yang diteliti, 

diambil dari Skripsi atau jurnal penelitian yang diterbitkan  oleh lembaga 

penelitian. Peneliti mendeSkripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya dan relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya peneliti 

menjelaskan posisi penelitiannya dengan cara mendeSkripsikan persamaan dan 

perbedaan penelitian yang dilakukannya dengan penelitian relevan yang 

disajikan. 

c. Hipotesis Penelitian (kuantitatif) 

Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, hipotesis wajib 

dicantumkan/dirumuskan oleh peneliti. Hipotesis ini diajukan berdasarkan 

kerangka teori dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Sesuai dengan 

istilah hipotesis yaitu berupa sementara yang ingin diuji kebenarannya 
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berdasarkan fakta yang dikumpulkan. Hipotesis melalui pengujian data dari 

lapangan dapat diterima atau ditolak kebenarannya. 

Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan 

teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara terhadap 

masalah yang dihadapi, dan masih harus dibuktikan kebenarannya. 

4. Bab III Metodologi Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

1) Aspek jenis penelitian (pendekatan diarahkan pada penegasan metode apa 

yang dipilih) 

2) Aspek disiplin ilmu (kompetensi keilmuan seorang peneliti, atau jenis ilmu 

yang diteliti) 

3) Aspek kemashlahatan penelitian–proyek (pendekatan ini lebih 

menitikberatkan kepentingan penelitian yang dilaksanakan) 

4) Aspek penelitian akademis (pendekatan ini adalah pintu gerbang seseorang 

untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi) 

b. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian (Penelitian Kualitatif) 

Peneliti menjelaskan latar penelitian yang menggambarkan situasi sosial 

dan budaya yang menjadi latar penelitian. Untuk menjelaskan latar penelitian ini 

perlu melakukan observasi pendahuluan. Peneliti sudah mengumpulkan data 

tentang  gambaran umum konteks penelitian berupa subjek, lokasi, kegiatan dan 

waktu yang melatari fenomena yang menjadi fokus penelitian. Peneliti 

menguraikan orang yang berada dalam situasi sosial atau budaya yang 

ditetapkan sebagai pemberi informasi dalam sebuah penelitian atau dikenal 

dengan informan. 

c. Populasi dan Sampel (penelitian Kuantitatif) 

Setiap penelitian lapangan populasi dan sampel selalu dicantumkan. 

sedangkan untuk penelitian literatur istilah populasi dan sampel tidak bisa 

dicantumkan. Populasi tidak bisa diartikan sebagai keseluruhan subjek atau 
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objek yang diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. 

Menentukan sampel dari populasi yang harus diperhatikan adalah cara 

atau tekhnik menentukan sampel yang representatif. Artinya bagian-bagian 

populasi yang diteliti harus dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti 

disesuaikan menurut masalah yang diteliti. 

Penggunaan teknik penentuan sampel yang perlu diketahui adalah bahwa 

teknik yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi objek/subjek 

yang diteliti. Populasi dan sampel dapat digunakan jika penelitian yang dilakukan 

mengambil sampel  sebagai subjek penelitian, akan tetapi jika sasaran 

penelitiannya adalah seluruh anggota populasi, akan lebih cocok digunakan 

istilah subjek penelitian.jadi mahasiswa dipersilahkan untuk mengambil 

keputusan tentang teknik mana yang akan digunakan dalam penelitiannya. 

d. Jenis dan Sumber Data 
Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang 

merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik 

mengenai obyek penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh 

peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan 

penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan 

dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua 

jenis yaitu data primer dan data sekunder. 

1) Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data 

asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data 

primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, 

wawancara, diskusi terfokus (focus grup discussion (FGD) dan penyebaran 

kuesioner. 

 

2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 
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berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data 

sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik 

(BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. 

Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan dalam 

dua jenis yaitu data kualitatif (yang berbentuk kata-kata/kalimat) dan data 

kuantitatif (yang berbentuk angka). Data kuantitatif dapat dikelompokkan 

berdasarkan cara mendapatkannya yaitu data diskrit dan data kontinum. 

Berdasarkan sifatnya, data kuantitatif terdiri atas data nominal, data ordinal, data 

interval dan data rasio. 

a) Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk 

angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data 

misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang 

telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif 

adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. 

b) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai 

dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan 

teknik perhitungan matematika atau statistika. Berdasarkan proses atau cara 

untuk mendapatkannya, data kuantitatif dapat dikelompokkan dalam dua bentuk 

yaitu 

1) Data diskrit adalah data dalam bentuk angka (bilangan) yang diperoleh 

dengan cara membilang. 

2) Data kontinum adalah data dalam bentuk angka/bilangan yang diperoleh 

berdasarkan hasil pengukuran. 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuisioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang 

merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun 

lisan. 
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e. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting 

demi keberhasilan  penelitian. Hal ini berkaitan    denganbagaimana cara 

mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. 

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah 

data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau  data diperoleh dari 

sumber tidak langsung (data sekunder). 

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat 

diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, 

dokumentasi dan sebagainya. 

Sedangkan Instrumen Pengumpul Data merupakan alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa 

lembar cek list, kuesioner (angket terbuka/tertutup), pedoman wawancara, 

camera photo dan lainnya. 

Adapun metode pengumpulan data yang dapat digunakan  dalam 

penelitian lapangan (field research) yaitu sebagai berikut : 

1) Kuesioner 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada 

responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner 

kemudian dicatat/direkam 

2) Observasi 

Pengamatan melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, 

penciuman, pembau, perasa). Pencatatan hasil dapat dilakukan dengan bantuan 

alat rekam elektronik 

3) Wawancara 

Pengambilan data melalui wawancara /secara lisan langsung dengan 

sumber datanya, baik melalui tatap muka atau lewat telephone, teleconference. 
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Jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti. 

4) Dokumen 

Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari 

lembaga/institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang 

lain. 

f. Teknik Analisis Data 

1) Analisis Data Kualitatif 

Membuat deSkripsi dari permasalahan yang diteliti, membuat katagori-

kategori, melihat sifat-sifat dan fungsi, memunculkan dugaan-dugaan, melihat 

hasil interaksi dari berbagai dugaan-dugaan, memberikan penjelasan terhadap 

dugaan-dugaan yang dihasilkan. 

2) Analisis data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif menggunakan angka-angka. Dalam hal ini biasa 

digunakan analisis statistik yang akan ditujukan  untuk menguji hipotesis 

penelitian. Untuk melihat jenis dan teknik analisis statistik yang tepat digunakan 

oleh  peneliti  sesuai dengan permasalahan yang dibahas dipersilahkan untuk 

melihat buku-buku statistik. 

g. Triangulasi Data (Penelitian Kualitatif) 

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang 

dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide 

dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik 

sehingga diperoleh  kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut 

pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda 

akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, 

triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh 

peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi 

sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis 

data. 
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h. Hipotesis Statistik (Penelitian Kuantitatif) 

Peneliti menuliskan hipotesis statistik dengan simbol atau lambang 

parameter statistik yang menggambarkan pernyataan tentang karakteristik 

populasi yang merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. 

Pernyataan tersebut berbantuk proposisi sebagai hasil dari kerangka teoritik. 

Jumlah hipotesis statistik sesuai dengan hipotesis penelitian. 

i. Rencana dan Waktu Penelitian 

Dalam rencana dan waktu  penelitian dijelaskan: 

1) Tahap-tahap penelitian 

2) Rincian kegiatan pada setiap tahap, dan 

3) Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap. 

Rencana dan Waktu penelitian dapat disajikan dalam bentuk matrik atau 

uraian (lihat lampiran 16: Rencana dan Waktu penelitian).  

5. Bagian Akhir 

Bagian akhir proposal Skripsi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran (jika 

ada). Dan teknik penulisan footnote dan daftar pustaka dapat dilihat pada BAB 

Teknik Penulisan Skripsi pada buku pedoman ini.  
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BAB IV  

PENULISAN SKRIPSI 
 

Skripsi merupakan karya ilmiah formal, yang disajikan untuk konsumsi 

akademik, maka bagan dan format penulisan dituntut untuk mengikuti  aturan 

yang bersifat teknis, lengkap dan cenderung bersifat baku sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan perguruan tinggi yang bersangkutan. 

Sebagaimana dalam proposal Skripsi, bagian Skripsi juga terdiri atas tiga 

bagian, yaitu bagian awal, utama dan akhir. Adapun isi masing-masing dari 

bagian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

A. Bagian Awal 

Bagian awal Skripsi mencakup halaman judul, lembar logo, nota 

dinas,pernyataan orisinalitas, pengesahan, abstrak, kata  pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1. Halaman Sampul Depan 

Halaman sampul depan memuat: judul Skripsi, tulisan Skripsi, lambang IAI 

Nusantara Batanghari, nama penulis dan NIM/NIRM, tulisan Yayasan Pendidikan 

Islam dan IAI Nusantara Batanghari, serta tahun penyelesaian Skripsi. 

a. Judul Skripsi dibuat sesingkat-singkatnya sebagaimana dijelaskan dalam 

usulan/proposal Skripsi. 

b. Tulisan Skripsi dengan huruf besar dan tebal. 

c. Lambang IAI Nusantara Batanghari sebagaimana dalam lampiran 

d. Nama mahasiswa ditulis lengkap (tidak boleh memakai singkatan) dan 

NIM/NIRM dicantumkan dibawahnya. 

e. Instansi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Nusantara 

Batang Hari 

f. Tahun penyelesaian Skripsi adalah tahun ujian akhir Skripsi dan 

ditempatkan dibawah nama instansi yang bersangkutan.  

2. Halaman Judul 

Halaman judul memuat: judul Skripsi, tulisan Skripsi, maksud pengajuan 

Skripsi, lambang IAI Nusantara Batanghari, nama penulis dan NIM/NIRM, nama 
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instansi dan tahun penyelesaian Skripsi. 

a. Judul Skripsi sama dengan halaman sampul 

b. Tulisan Skripsi sama dengan halaman sampul 

c. Maksud pengajuan Skripsi adalah untuk memenuhi sebagian syarat guna 

memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1) dalam ilmu Ekonomi dan 

Perbankan Syariah. 

d. Lambang, nama dan NIM/NIRM mahasiswa, dan tahun penyelesaian Skripsi, 

semuanya sama dengan halaman sampul. 

3. Nota Dinas 

Halaman ini memuat surat resmi dari dosen pembimbing dan  harus tanda 

tangan persetujuan dari dosen pembimbing yang ditujukan kepada Rektor IAI 

Nusantara Batanghari yang berisikan permohonan agar  Skripsi mahasiswa yang 

bersangkutan dapat disidangkan. 

4. Halaman Pengesahan 

Halaman ini memuat pernyataan bahwa skripsi yang bersangkutan telah 

dimunaqasyahkan pada hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan. Halaman 

pengesahan ini tanda tangan pembimbing, dan para penguji skripsi, serta 

mengetahui Dekan IAI Nusantara Batang Hari. 

5. Halaman Motto 

Halaman ini memuat teks ayat-ayat Alquran, Hadits atau maqol para 

ulama yang relevan dengan tema/judul skripsi. 

6. Halaman Abstrak 
Abstrak adalah inti sari Skripsi. Pada halaman ini, kata Abstrak ditulis 

di tengah halaman dengan huruf kapital, simetris di batas atas bidang pengetikan 

dan tanpa tanda titik. Abstrak terdiri dari 6 paragraf antara lain: Paragraf 1, 

memuat nama penulis, judul Skripsi,  prodi, nama lembaga perguruan tinggi, dan 

tahun. Paragraf 2, memuat latar belakang singkat dan tujuan penelitian. Paragraf 

3, memuat metode penelitian, populasi dan sampel/subjek penelitian, dan 

hipotesis untuk kuantitatif. Paragraf 4, memuat kesimpulan penelitian. Paragraf 5, 

memuat novelty/temuan baru (jika ada). Dan paragraf 6, memuat keyword/kata 

kunci. 
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Nama penulis diketik dengan jarak 1,5 spasi dari kata abstrak, di tepi kiri 

dengan urutan: nama akhir diikuti koma, nama awal, nama tengah (jika ada) 

diakhiri titik. Tahun lulus setelah nama, diakhiri dengan titik. Judul Skripsi dicetak 

miring dan diketik dengan huruf kecil (kecuali huruf-huruf pertama dari setiap 

kata) dan diakhiri dengan titik. Kata Skripsi ditulis setelah judul dan diakhiri 

dengan koma diikuti dengan nama program studi (tidak boleh disingkat), nama 

perguruan tinggi (tidak boleh disingkat) dan diakhiri dengan titik. 

Berikutnya, dicantumkan kata kunci berkisar antara tiga sampai lima kata. 

Kata kunci diperlukan untuk komputerisasi sistem informasi ilmiah, dengan kata 

kunci ditemukan judul-judul Skripsi dengan mudah. 

Selanjutnya, teks abstrak disajikan secara singkat/ padat inti sari Skripsi 

yang mencakup latar belakang, masalah yang diteliti, metode yang digunakan, 

hasil-hasil yang diperoleh, kesimpulan yang ditarik  dan saran yang diajukan (jika 

ada). Dan abstrak diketik 1 spasi. 

7. Persembahan 

Persembahan ditulis dengan kalimat singkat dan mengenai sasaran.Kata 

Pengantar 

Kata pengantar mengandung uraian singkat tentang maksud Skripsi, 

penjelasan tentang hambatan/kekurangan, dan ucapan terima kasih (kepada 

Rektor dan para akademisi IAI Nusantara Batanghari, pembimbing dan kepada 

semua pihak yang ikut membantu penyelesaian skripisi. Dalam kata pengantar 

tidak terdapat hal-hal yang bersifat ilmiah dan tidak boleh memuat kata-kata yang 

bersifat mencemooh atau mengejek kepada siapapun, khususnya lembaga. 

8. Daftar Isi 

Daftar isi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara menyeluruh 

tentang isi dan sebagai petunjuk pagi para pembaca yang ingin langsung melihat 

suatu bab atau sub bab judul. Di dalam daftar isi tertera urutan judul, sub judul, 

dan anak sub judul disertai  dengan nomor halamannya. 

 



25 

  

 

9. Daftar Tabel 

Jika dalam Skripsi terdapat banyak tabel, perlu ada halaman daftar tabel 

yang memuat nomor tabel, judul tabel serta halaman untuk setiap tabel. Judul 

tabel harus sama dengan judul tabel yang terdapat dalam teks. Judul tabel yang 

memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi tunggal. Antara judul tabel 

yang satu dengan yang lainnya diberi jarak 1,5 spasi. Tetapi kalau hanya ada 

beberapa tabel saja, daftar ini tidak perlu dibuat. 

10. Daftar Gambar 

Daftar gambar berisi urutan judul gambar dan nomor halamannya. Perlu 

tidaknya suatu daftar gambar tersendiri, sama persyaratannya dengan daftar 

tabel. 

11. Daftar Lampiran. 

Sama halnya dengan daftar tabel dan daftar gambar, daftar lampiran 

dibuat jika Skripsi dilengkapi dengan lampiran yang banyak dan isinya adalah 

urutan judul lampiran dan nomor halamannya. 

B. Bagian Utama 

Bagian utama Skripsi memuat bab-bab: pendahuluan, landasan teori, 

metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran-

saran. 

1. BAB  I Pendahuluan 

Bab pendahuluan merupakan bab pertama dari Skripsi, yang berfungsi 

mengantarkan pembaca untuk dapat mengetahui apa yang diteliti, bagaimana 

dan mengapa penelitian itu dilakukan. 

Pada dasarnya isi uraian dalam bab ini sama dengan isi uraian dalam 

proposal penelitian, kecuali kajian pustaka/landasan teori harus dijabarkan lebih 

luas dalam bab tersendiri. Metodologi penelitian boleh dijadikan dalam bab 

tersendiri agar lebih luas rinciannya, jika dalam  bab pendahuluan dijelaskan 

secara ringkas. 
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Jenis penelitian, bila dilihat dari obyek penelitiannya dapat dibedakan 

menjadi dua Jenis, yaitu Penelitian Kepustakaan (Library Research/literer) dan 

Penelitian Lapangan (Field Research). Bila dilihat dari model atau pendekatan 

yang digunakan, dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu Penelitian Kualitatif 

dan Penelitian Kuantitatif. Pada masing-masing jenis maupun modelnya, 

penelitian menuntut kontruksi outline yang berbeda, sehingga susunan isi secara 

rinci dalam bab pendahuluan  sangat  bervariasi,  sesuai  dengan  tipe  penelitian  

yang digunakan dalam menyusun Skripsi tersebut. Karena itu, mahasiswa perlu 

sekali memahami perbedaan susunan isi Skripsi model kualitatif dan model 

kuantitatif. 

2. Bab II Landasan Teori  dan Penelitian Yang Relevan 

Pada karangka teori ini setiap variabel yang akan diteliti perlu 

didefenisikan secara jelas minimal 5 teori pendukung yang sesuai dengan 

variabel penelitian. Defenisi dari variabel didasarkan atas pendapat para ahli. 

Dan  minimal 3 untuk penelitian yang relevan. 

3. BAB III  Metodologi Penelitian 

Pada garis besarnya, metodologi penelitian lapangan (Field Research) 

sama halnya dengan proposal Skripsi. 

4. BAB IV Paparan Hasil Penelitian 

Bab ini memuat deSkripsi lokasi penelitian dan hasil penelitian, serta 

pembahasan yang sifatnya terpadu yang menjawab dari perumusan masalah. 

a) Hasil penelitian sedapat-dapatnya disajikan dalam bentuk paparan data 

dilengkapi dengan grafik, foto, atau bentuk lain, dan ditempatkan sedekat-

dekatnya dengan pembahasan, agar pembaca lebih mudah mengikuti 

uraian. Bila data yang disajikan cukup banyak, sebaiknya dikemukakan 

bahwa hasil penelitian selengkapnya dapat dijumpai pada tabel dan gambar 

yang nomornya disebutkan dalam lampiran. 
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b) Pembahasan tentang hasil penelitian, berupa penjelasan teoretik, baik  

secara  kuantitatif,  kualitatif,  atau  secara  statistik  atau juga hasil 

penelitian dapat dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang 

sejenis. 

5. BAB  V Penutup 

a) Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang disarikan dari 

hasil penelitian dan pembahasan untuk  membuktikan kebenaran temuan 

atau hipoteis. 

b) Implikasi merupakan konsekuensi logis dari kesimpulan penelitian yang 

yang ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan 

c) Rekomendasi adalah tentang perlunya penelitian lanjutan dan implementasi 

temuan penelitian tersebut dalam pemecahan masalah praktis 

d) Saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan penulis, ditujukan 

kepada para pengelola obyek penelitian dan kepada peneliti dalam bidang 

sejenis, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang 

sudah diselesaikan. 

C. Bagian Akhir 

Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran. 

1. Daftar pustaka disusun seperti pada usulan penelitian (proposal). 

2. Lampiran. 

Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain yang 

berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama 

Skripsi. 
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BAB  V 

TEKNIK PENULISAN SKRIPSI 

A. Bahan dan Ukuran 

Bahan dan ukuran mencakup: naskah, sampul, warna sampul, tulisan 

pada sampul dan ukuran. 

1. Naskah 

Naskah dibuat diatas kertas A4 80 gram dan tidak bolak balik. 

2. Sampul 

Sampul dibuat dari kertas bufalo atau yang sejenis, dan sedapat- dapatnya 

diperkuat dengan karton dan dilapisi plastik. Tulisan  yang tercetak pada sampul 

sama dengan yang terdapat pada halaman judul. 

3. Warna sampul 

Sampul untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna hijau muda. 

4. Ukuran Kertas 

Naskah diketik diatas kertas berwarna putih ukuran A4   berukuran 210 x 

297 mm. jika perlu menggunakan kertas khusus seperti kertas milimeter untuk 

grafik, kertas kalkir untuk bagan. 

B. Pengetikan 

Pada pengetikan disajikan: jenis dan ukuran huruf, bilangan dan satuan, 

jarak baris, batas tepi, pengisian ruangan, alenia baru, permulaan kalimat, 

judul dan sub judul, perincian kebawah, dan letak simetris. 

1. Jenis dan Ukuran Huruf 

a. Naskah diketik dengan huruf Arial font 12 dan untuk seluruh naskah 

memakai jenis huruf yang sama dan untuk foot note dengan huruf Arial  font 

10. 

b. Huruf miring digunakan untuk tujuan tertentu seperti, menulis judul buku, 

jurnal, majalah, bahasa asing dan lainnya. 

c. Lambang, huruf Yunani, atau tanda-tanda yang tidak dapat 

diketik, harus ditulis dengan rapi memakai tinta hitam. 
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2. Jarak Baris / Spasi 

Jarak antara baris pengetikan naskah adalah 1,5 (satu koma lima) spasi. 

Pengetikan judul tabel dan judul gambar yang lebih dari satu baris adalah 1 

(satu) spasi. Daftar kepustakaan diketik 1 (satu) spasi, sedangkan jarak 

pengetikan antara dua sumber kepustakaan adalah 1,5 spasi. Untuk pengutipan 

langsung yang lebih dari 5 baris atau lebih dari 40 kata juga diketik 1,5 (satu 

koma lima) spasi. 

3. Margin 

Batas-batas pengetikan, ditinjau dari tepi kertas, diatur sebagai berikut: 

a. Tepi atas      : 4 cm 

b. Tepi bawah  : 3 cm 

c. Tepi kiri        : 4 cm 

d. Tepi kanan   : 3 cm 

4. Paragraf 

Pengetikan alinea baru (paragraf) dimulai pada ketukan ke 7 (tujuh) dari 

margin kiri, jarak antara paragraf 1,5 spasi. 

5. Pengisi Ruangan 

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi  penuh, artinya 

pengetikan harus dimulai dari batas tepi kiri sampai batas tepi kanan, dan jangan 

sampai ada ruangan yang kosong, kecuali kalau akan memulai dengan alinea 

baru, penamaan tabel, gambar, sub judul, atau hal-hal yang khusus. 

6. Judul dan Sub Judul 

Tiap bab dalam Skripsi, biasanya disusun secara bertingkat dari yang 

paling besar sampai bagian-bagian yang lebih kecil. Cara membedakan tingkat-

tingkat tersebut ialah dengan menggunakan kombinasi angka dan huruf, sebagai 

berikut: 

a. Untuk peringkat 1: Judul bab, digunakan angka Romawi Besar dan nama 

judul ditulis dengan huruf besar dan ditempatkan simestris di tengah 

halaman. 
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b. Untuk peringkat 2: sub judul bab ditunjukkan dengan  urutan huruf besar, A, 

B, C, D dan seterusnya, serta ditempatkan pada tepi kiri. 

c. Untuk peringkat 3: bagian dari peringkat 2 digunakan dengan menggunakan 

urutan angka Arab, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ketikan dimulai dari tepi kiri. 

d. Untuk peringkat 4: bagian yang lebih kecil dari peringkat 3, dengan 

menggunakan huruf kecil a, b, c, dan seterusnya. Pengetikan dimulai dari 

tepi kiri. 

e. Bila masih di bagi lebih kecil lagi, maka dapat digunakan angka dalam kirung 

1), 2), 3), dan sterusnya, huruf dengan kurung a), b), c), dan seterunya, 

huruf diantara kurung (1), (2), (3), dan seterusnya, dan huruf diantara kurung 

(a), (b), (c) dan sterusnya. Pengetikannya juga dimulai dari tepi kiri. 

7. Penomoran 

Pada bagian ini dibagi menjadi penomoran halaman, judul bab, tabel, 

gambar dan persamaan.  

a. Halaman 

1) Bagian awal laporan, dimulai dari halaman judul sampai arti lambang dan 

singkatan (sebelum halaman bab pendahuluan), diberi nomor angka 

Romawi kecil, diletakkan ditengah halaman bawah berjarak 2 cm dari atas 

bawah. 

2) Bagian halaman bab ditulis pada posisi bawah tengah berjarak 2 cm dari 

batas bawah. 

3) Nomor halaman diletakkan disebelah kanan atas tepat pada garis tepi kanan 

berjarak 2 cm dari batas atas dan  sejajar dengan batas kanan, kecuali ada 

judul bab baru, lampiran  nomor ditulis ditengah halaman bagian bawah. 

b. Huruf miring 

Huruf miring (kursif) digunakan untuk judul buku, nama terbitan berkala, 

atau nama publikasi lainnya, serta nomor penerbitan dalam daftar pustaka. Huruf 

miring juga digunakan untuk istilah, kosa kata, kalimat, dan transliterasi bahasa 

asing atau bahasa daerah. Huruf miring bisa diganti dengan pemberian garis 

dibawah huruf yang harus dimiringkan, akan tetapi keduanya tidak boleh 
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dikombinasikan dengan kata lain harus konsisten. 

c. Penyajian Tabel 

1) Nomor tabel, ditempatkan setelah kata tabel diikuti dengan judul dan ditulis 

simetris, tanpa diakhiri dengan titik, dan pisisinya berada pada tengah 

halaman bagian atas tabel dengan jarak baris 1 (satu) spasi. 

2) Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali jika memang panjang. Sehingga tidak 

mungkin diketik dalam satu halaman. Pada halaman lanjutan tabel, 

dicantumkan nomor tabel dan kata lanjutan, tanpa judul tabel. 

3) Kolom-kolom diberi nama, sehingga pemisahan tabel tersebut cukup jelas. 

4) Kalau tabel lebih besar dari ukuran kertas, sehingga harus  dibuat 

memanjang kertas, maka judul tabel harus diletakkan disebelah kiri kertas. 

5) Tabel yang lebih dari 2 halaman harus dilipat, ditempatkan pada lampiran. 

Contoh format tabel : 

Tabel 1. 

Jumlah Lulusan MAN Muara Bulian Tahun 2011-2016 

 

Tahun Putra Putri Jumlah 

2010    

2011    

2012    

2013    

2014    

2015    

2016    
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Tabel  2. 
Perbandingan Lulusan MAN Muara Bulian Tahun 2010-2016  

Yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Agama 
 

Tahun 
Lulus 

Jumlah 
Lulusan 

PTUN PTUS PTAIN PTAIS Jumlah 

Melanjutkan 

2010       

2011       

2012       

2013       

2014       

2015       

2016       

d. Penyajian Gambar 

Gambar sebaiknya disajikan dalam satu halaman. Pengertian gambar 

disini meliputi foto, grafik, diagram, skema, peta, bagan dan sejenisnya. Tulisan, 

nomor dan nama gambar ditempatkan dibawah gambar ditengah margin kiri dan 

kanan, dengan jarak baris 1 (satu) spasi. Tulisan dan nama gambar 

mempergunakan huruf kecil, kecuali huruf pertama setiap kata selain kata 

sandang. Sumber pengambilan gambar (jika ada) ditempatkan dibawahnya. 

e. Penggunaan Bahasa 

Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang baku atau 

berpedoman kepada Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan pola kalimat efektif. 

Pemilihan kata hendaklah berpedoman pada kamus bahasa  Indonesia.  Bagi  

mahasiswa  yang  menulis  Skripsi dengan menggunakan bahasa Inggris dan

 bahasa Arab, maka harus menggunakan bahasa baku dari bahasa yang 

digunakan. 

Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang kedua 

(saya, kami, engkau, dan lain-lainnya), tetapi dibuat bentuk pasif atau 

menggunakan kata penulis atau peneliti, sebagai ganti dari kata “saya”. 

Istilah yang dipakai adalah istilah Indonesia yang sudah lazim atau yang 

sudah di Indonesiakan. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, bubuhkan 
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garis bawah atau cetak miring pada istilah itu. Penggunaan kata penghubung, 

kata depan, tanda baca, dan lain-lainnya berpedoman pada aturan baku yang 

digunakan. 

C. Sistem Penulisan Referensi Catatan Kaki (footnote) dan Daftar Pustaka. 

1. Sistem Penulisan Catatan Kaki (footnote)  

Sistem penulisan referensi ada beberapa macam, diantaranya:  

a. Catatan kaki (footnote)  

b. Catatan teks/perut (bodynote)  

c. Sumber pada akhir tiap bab (en note)  

Untuk keseragaman dalam penulisan skripsi dilingkungan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari, maka 

dalam buku pedoman ini mahasiswa IAI Nusantara Batang Hari diharuskan 

menggunakan sistem catatan kaki (footnote).  

Catatan kaki merupakan cara menandai identitas sumber rujukan, 

sekaligus merupakan salah satu bukti bahwa penulis benar-benar memiliki sifat 

amanah. Bentuk penandaan ini digunakan agar pembaca dapat mengetahui 

identitas sumber rujukan secara langsung pada halaman tempat kutipan berada.  

Prinsip-prinsip penulisan catatan kaki sebagai berikut:  

a. Membuat catatan kaki (footnote) harus menggunakan program Microsoft Word, 

dengan membuka menu insert, kemudian pilih footnote, lalu klik insert, maka 

footnote secara otomatis muncul.  

b. Angka footnote muncul diujung kalimat kutipan terakhir setelah titik, angka ini 

akan naik 1 karakter secara otomatis, dan dibawah halaman akan muncul 

angka satu dibawah garis ditempat sumber kutipan yang akan ditulis, dan 

seterusnya secara otomatis akan berurutan.  

c. Angka footnote dan kutipannya menggunakan font Arial dan karakter 10 yang 

diketik satu spasi, dimulai dari sisi kiri terus kebawah secara berurutan dan 

diketik satu spasi, dimulai dari footnote terakhir. Formasi ini sebenarnya sudah 
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otomatis dirancang olehprogram Microsoft Word, jadi tidak perlu dirubah.  

d. Penomoran catatan kaki dimulai dan diurutkan mulai dari Bab I sampai dengan 

Bab terakhir.  

e. Penempatan catatan kaki tidak boleh melampau margin bawah. Jadi, tulisan 

catatan kaki paling akhir pada suatu halaman berjarak 3 cm dari sisi kertas 

terbawah dan lebih tinggi 0,5 spasi dari teks.  

f. Sumber buku kutipan yang menjadi referensi adalah 10 tahun terakhir dan satu 

buku hanya boleh dikutip maksimal tiga kali. 

g. Nama pengarang ditulis sesuai dengan aslinya (tidak mendahulukan nama 

belakang). Segenap gelar akademik yang berada didepan dan/atau dibelakang 

nama seseorang tidak dicantumkan dalam catatan kaki.  

1) Contoh: Buku dengan 1 orang pengarang  
1
M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran (Bandung: Mizan, 2008), hal. 97  

2
Ahmad Hanafi, Pengantar Teologi Islam (Jakarta: Pustaka al- Husna, 2009), hal. 

142  

Pengarang pada catatan kaki nomor 1 sebenarnya memiliki gelar Prof. Dr. H.M. 

Quraish Shihab, MA. Akan tetapi, gelar nama pengarang tidak boleh dicantumkan 

pada catatan kaki.  

 

2) Buku dengan dua Pengarang  

1
Prayitno dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Komseling (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2004), hal. 104-7  

 

3) Buku Tiga Pengarang  

1
Amri Amir, Junaidi, dan Yulmardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan 

Penerapannya (Bogor: IPB Press, 2009), hal. 120  
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4) Buku Empat Pengarang atau Lebih  

1
Dadang Suhardan et al., Manajemen Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2008), 262  

h. Catatan kaki dengan sumber buku teks yang pertama digunakan (nomor 1) 

ditata dalam urutan: nama penulis (ditulis sesuai aslinya tanpa mendahulukan 

nama akhir), tanda koma, judul buku (ditulis dalam cetakan miring (Italic) atau 

digaris bawahi perkata jika menggunakan ketik manual), kurung buka, tempat 

kota terbit, titik dua, nama penerbit, tanda koma, tahun penerbitan, kurung 

tutup, tanda koma, nomor halaman, dan tanda titik.  

 

Contoh:  

1
Mitsuo Nakamura, The Crescent Arises Over Bayan Tree: A Study of the 

Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town (Yogyakarta: Gajahmada 

Press, 2009), hal. 45.  

 

1) Menggunakan Ibid., (Ibedem) jika terjadi pengulangan kutipan tanpa diselingi 

oleh sumber kutipan lain.  

Contoh :  

1
Mitsuo Nakamura, The Crescent Arises Over Bayan Tree: A Study of the 

Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town (Yogyakarta: Gajahmada 

Press, 2012), hal. 45.  

2
 Ibid., hal. 32  

3
 Ibid. (untuk buku karangan dan halaman yang sama).  

 

i. Menggunakan Op. Cit., (Opera Citatum), yaitu pengulangan kutipan pada buku 

yang sama, halaman berbeda dan telah diselingi oleh sumber kutipan yang lain.  

Contoh :  

1
Nana Sudjana, Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah: Makalah Skripsi-Tesis-

Desertasi (Bandung: Sinar Baru, 2009), hal. 105.  
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2
Mitsuo Nakamura, The Crescent Arises Over Bayan Tree: A Study of the 

Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town (Yogyakarta: Gajahmada 

Press, 2010), hal. 45.  

3
Sudjana, Op. Cit., hal. 107  

 

j. Menggunakan Loc. Cit., (Loco Citatum), yaitu pengulangan kutipan pada buku 

yang sama, dan tempat halaman juga sama yang diselingi oleh sumber kutipan 

lain.  

Contoh :  

1
Nana Sudjana, Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah: Makalah Skripsi-Tesis-

Desertasi (Bandung: Sinar Baru, 2008), hal. 105.  

2
Mitsuo Nakamura, The Crescent Arises Over Bayan Tree: A Study of the 

Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town (Yogyakarta: Gajahmada 

Press, 2008), hal. 45.  

3
Sudjana, Loc. Cit., hal. 105  

k. Kutipan dari makalah yang dipublikasikan pada sebuah majalah, koran, atau 

disampaikan diforum ilmiah, dituliskan di dalam majalah apa/koran apa, atau 

disampaikan diforum apa, dengan memberi tanda petik pada judul karangan dan 

tanda cetak miring pada majalah atau koran.  

 

Contoh:  

1
 Mukhtar Latif, “Jambi Belum Siap Hadapi Masyarakat Ekonomi Asean”, Jambi 

Independen, 8 Agustus 2015, hal.1.  

1
 Muhammad Bachrum,” MUI ditengah Pergulatan Islam Wasathiyah”, Panji 

Masyarakat” Tahun XV No.8, Agusus 2015, hal.22-23.  

l. Penulisan Footnote dari jurnal  

 

Contoh:  
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1
Tu, T. (2006). Preschool Science Environment: What is Available in a Preschool 

Classroom? Early Childhood Education Journal, 33 (4), 245-251.  

2
Hapsari, R.D., Yulianti,D., Susanto, H (2013). Implementasi Bermain Sambil 

Belajar untuk Mengembangkan Minat dan Karakter Siswa Taman Kanak-kanak 

(TK) Kartini I Musuk Boyolali, Unnes Physics Education Journal. 2 (1)  

 

m. Penulisan Footnote Studi Relevan  

Contoh:  

1
Desmarini, Komunikasi Guru dan Orang tua dalam Mengembangkan Potensi 

Multiple Intelligence di Tk Islam AS-salam, Tesis Magister PPs IAIN STS 

SaifuddinJambi,2011  

 

n. Penulisan Footnote hasil Observasi  

Footnote hasil Observasi ditulis Observasi, tempat, tanggal, bulan dan tahun 

tempat penelitian  

Contoh:  

1
Observasi, TK Tunas Harapan, 25 Februari 2019  

 

o. Penulisan Footnote hasil wawancara  

Footnote hasil wawancara ditulis jabatan, nama yang diwawancarai lengkap 

dengan gelarnya, tulisan wawancara, tanggal, bulan dan tahun wawancara, 

tempat, alat wawancara, dan materi wawancara.  

Contoh:  

1
 Kepala Sekolah MTs.N Bajubang, Mukhtar, M.Pd, Wawancara, 10 Maret 2019, 

Jambi, Rekam Handphone, Tunjangan Sertifikasi Guru.  
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p. Penulisan Footnote hasil dokumentasi  

Footnote hasil dokumentasi ditulis : Dokumentasi, lokasi tempat penelitian dan 

tahun pengambilan data dari dokumen.  

Contoh:  

1
Dokumentasi, MTs.N Bajubang, 20 Februari 2019 

 

2. Penulisan Daftar Pustaka 

Daftar pustaka dicantumkan sebagai sumber referensi agar pembaca 

dapat mengetahui keseluruhan sumber rujukan yang dipergunakan dalam 

penelitian karya ilmiah. Dengan cara itu,  pembaca  yang  ingin  menyelidiki  

dan/atau mengindentifikasi sumber rujukan aslinya dapat mempergunakan 

daftar pustaka sebagai referensi langsung. Itulah sebabnya, sumber referensi 

yang tidak dikutip dalam karangan tidak boleh dicantumkan dalam daftar 

pustaka.  

Penulisan daftar pustaka dimulai dari margin kiri, tidak diberi nomor urut. 

Bila satu sumber pustaka memerlukan dua-tiga baris, maka baris kedua dan 

seterusnya dimulai pada ketukan ketujuh dari margin kiri. Nama penulis disusun 

berurutan menurut abjad, (kecuali Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan 

oleh Kementerian Agama RI harus ditempatkan pada urutan pertama), gelar 

akademik seseorang tidak boleh dicantumkan. Masing-masing sumber pustaka 

ditulis dalam satu spasi, sedang antar sumber pustaka ditulis dalam jarak 1,5 

spasi. Sesuai dengan variasi konvensi penulisan notasi ilmiah, penulisan daftar 

pustaka lebih didasarkan pada jenis sumber sebagai bahan rujukan. 

Berikut beberapa contoh penulisan daftar  pustaka yang digunakan dalam 

buku pedoman ini: 

a. Nama pengarang pada daftar pustaka dan teknik penulisannya sama 

dengan catatan kaki (footnote), nama ditulis secara utuh tanpa dibalik. 

Sedangkan nama asing khususnya literatur dalam bahasa Inggris namanya 

dibalik. Untuk pengarang buku dari Timur Tengah (bahasa arab) sama 

dengan penulis lokal tidak perlu dibalik, karena nama belakang umumnya 

nama orang tua (bin). Yang berbeda adalah tanda baca koma dan tanda 
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kurung yang digunakan pada footnote diganti dengan tanda titik dan 

halaman dibuang. Untuk penyusunannya diurut nama berdasarkan abjad, 

seperti a,b,c,d, dst. Kemudian pada baris kedua setiap judul buku diberi 5 

(lima) ketukan ke dalam. Pengetikan digunakan satu spasi dan setiap judul 

buku diberi jarak 1,5 spasi, dengan menggunakan front Arial  karakter 12. 

Contoh 1 Pengarang : 

Ahmad Azhar Basyir. Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman. Bandung: Mizan. 
2008. 

b. Untuk penulisan daftar pustaka yang lebih dari satu pengarang adalah 

sebagai berikut: 

Contoh 2 Pengarang : 

Prayitno dan Erman Amti. Dasar-dasar Bimbingan dan   Konseling. 
Jakarta: Rineka Cifta. 2004. 

 
Contoh 3 Pengarang : 

Amri Amir, Junaidi, dan Yulmardi. Metodologi Penelitian Ekonomi dan 
Penerapannya. Bogor: IPB Press. 2009. 

 
Contoh 4 Pengarang atau lebih: 

Sofinar, dkk. Praktik Membelajarkan Siswa. Bandung: Remaja 
Rosdakarya. 2008. 

c. Jika seorang penulis mempunyai beberapa sumber yang dicantumkan, 

maka nama penulisnya hanya dicantumkan pada sumber pertama saja. 

Sedangkan pada sumber kedua dan seterusnya, nama tersebut diganti 

dengan tanda _ yang dibuat sebanyak 7 (tujuh) kali ketukan kemudian diikuti 

tanda koma.  

Contoh : 

Harun Nasution  Akal dan wahyu. Jakarta: UI Press. 2013. 

_______, Filsafat Agama. Jakarta: Bulan Bintang. 2014. 

_______,  Muhammad  Abduh.  Teologi  Rasional  Mu’tazilah. 
Jakarta: UI Press. 2015. 

 

d. Sejenis dengan cara menulis rujukan dari sumber buku tersebut, bentuk “Ed” 

untuk buku yang ditulis seorang editor dan “Eds” untuk buku yang ditulis 

beberapa editor ditempatkan di antara nama dan judul buku. 
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Contoh : 

Amiruddin. (Ed). Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa 
Dan Sastra. Malang: HISKI Komisariat Malang dan YA3. 2013. 

Letheridge, S. And Cannon, C.R. (Eds). Billingual Education: Teaching as a 
Language. New York: Praeger. 2015. 

e. Kutipan dari artikel jurnal, ditulis nama pengarang (tanda titik), judul artikel 

tanpa cetak miring atau garis bawah perkata, (tanda titik), nama jurnal yang 

dicetak miring (tanda koma), jurnal tahun berapa, dan tahun terbit jurnal 

yang ditempatkan dalam kurung (titik dua),  dan nomor halaman jurnal (titik 

satu). 

Contoh: 

Muhaimin. Etos Kerja Guru Pendidikan Agama Islam. el-Jadid, Edisi I 
(2007): 14. 

Loekisno. Teodisme Islam. al-Afkar, I (2013): 33-47. 

f. Jika buku yang digunakan berupa buku terjemahan, maka penerjemah 

ditulis dengan nama karya ditulis dengan kata terj., sebelum judul buku. 

Contoh : 

R. Terry, George. terj., Prinsif-prinsif Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. 
2015. 

 

g. Sumber rujukan dari Alquran dan Terjemahannya, pengarangnya diganti 

menjadi kalimat Anonim (tidak ada pengarang), sedangkan dokumen resmi 

pemerintah atau negara yang diterbitkan oleh suatu penerbit tanpa 

pengarang, sebagai berikut : 

Contoh : 

Anonim. Alquran dan Terjemahannya. Jakarta:  Departemen Agama RI. 
2008. 

Diknas.  Undang-Undang Sistem  Pendidikan  Nasional.  Jakarta: Sinar 
Grafika. 2012. 

h. Sumber rujukan dari kitab-kitab klasik (kitab kuning), nama penulis, judul 

buku, kota terbit buku, penerbit buku, dan tahun buku diganti dengan tulisan 

bahasa Indonesia. 

Contoh sumber rujukan dari buku klasik (kitab kuning): 
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١٣٤٦. سنقافورة: الحرمين. شرح فتح رب البرية على الدرة البهيمة نظم االجروميةالشيخ ابراهيم البيجورى,   

 Diganti menjadi tulisan bahasa Indonesia: 

Syekh Ibrohim Albaijury. Syarah Fathu Rabbil Bariyah ‘ala ad-Durrati al-
Bahimah Nazhmi al-Jurumiyah. Singapura: Alharamain. 1346. 
 

i. Penggunaan sumber referensi dari internet dapat digunakan untuk 

pengayaan dan penunjang karya ilmiah. Ada dua sumber yang dapat 

digunakan dari internet, pertama buku elektorik (e-book) dan kedua karya 

ilmiah yang dipublikasikan di internet atau dari wikipidia. Kalau dari e-book 

yang berupa PDF cara penulisan daftar pustaka sama dengan buku yang 

telah dicetak (hard copy). Tetapi kalau sumber internet berupa makalah, 

wikipidia dll, maka harus dibuat pustaka khusus yang diletakkan pada 

bagian bawah kepustakaan. 

Contoh : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Frederick Winslow Taylor.tt 

https://explorable.com/history-of-the-philosophy-of-science.tt  

j. Untuk memudahkan pembuatan daftar pustaka, penulis cukup melakukan 

copy footnote dan paste kedaftar pustaka. Cara ini sangat efektif  dan dapat 

meminimalisir kesalahan ketik dalam penulisannya. 

k. Setiap kutipan foot note biasakan photocopy sumbernya agar tidak kesulitan 

menelusuri kembali sumber teori yang telah dikutip dalam sebuah karya 

ilmiah. 

3. Teknik Pengutipan 

Secara umum teknik pengutipan langsung dan tidak langsung dilakukan 

karena alasan sebagai berikut : 

a. Mendukung bagi klaim atau menambah kredibilitas dari tulisan yang sedang 

ditulis. 

b. Merujuk pada tulisan atau karya yang telah mengarahkan penulis kepada 

gagasan dan tulisan yang sedang dilakukan. 

c. Memberikan contoh-contoh gagasan atau pemikiran lain tentang fokus dan 

objek kajian yang sama. 

d. Memancing atau mengarahkan perhatian pembaca kepada posisi penulis 
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dalam pengertian sependapat atau tidak dengan gagasan yang dikutip. 

e. Untuk membuat jarak antara penulis dengan pendapat yang dikutip dalam 

rangka menunjukkan bahwa gagasan itu bukan milik penulis, tetapi milik 

orang lain yang dimasukkan kedalam karya penulis. 

f. Untuk menunjukkan kedalaman dan keluasan tulisan yang sedang ditulis 

dalam komunitas akademis terkait. 

1) Kutipan Langsung 

Kutipan langsung merupakan pernyataan yang kita tulis dalam susunan 

kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Bahan yang kita kutip 

harus direproduksi tepat seperti apa adanya sesuai sumber, termasuk ejaan, 

tanda baca, dll. 

Untuk kutipan langsung yang terdiri dari empat baris atau lebih, kutipan 

teks tersebut ditulis 1,5 (satu koma lima) spasi. dan tidak dipisahkan dari  teks 

utama dan juga tidak dimasukkan kedalam (indent) dari pinggir  kiri teks utama 

dan tidak diberi tanda kutip (“…”), margin kanan tetap mengikuti margin 

sebelumnya. Pada akhir kutipan diberikan nomor foot note. 

Contoh: 

Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran 

(goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat  dicapai 

sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada 

dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.
1
 

Termasuk juga kutipan langsung yang hanya satu sampai tiga baris, maka 

teks kutipan langsung dimasukkan kedalam teks utama dengan memberikan 

tanda kutip sebelum dan sesudah teks kutipan (“…”). Kutipan langsung boleh di 

penggal dengan memberi tanda  tiga titik (…) ditempat kata atau kalimat yang 

dipenggal. 

Contoh : 
Menurut G.R. Terry Manajemen adalah: “Suatu proses atau kerangka kerja, 

yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang 

kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata”.
1 
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Menurut G.R. Terry Manajemen adalah “Suatu proses atau kerangka kerja, 

yang melibatkan bimbingan atau pengarahan…”.
2
 

2) Kutipan Tidak Langsung 

Yang dimaksud dengan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang hanya 

mengambil isinya saja seperti saduran, ringkasan, atau parafrase. Kutipan tidak 

langsung ini dilakukan dengan cara merubah struktur kalimat, tetapi inti gagasan 

atau pendapat yang dikutip tetap sama. Hal ini dilakukan dengan cara 

memasukkan inti kutipan langsung kedalam paragraf, dimana pendapat itu 

diperlukan untuk menyambungkan atau mengembangkan gagasan yang 

disampaikan oleh penulis dan diakhiri dengan nomor kutipan. Untuk kutipan tidak 

langsung ini ukuran spasi tetap mengikuti ukuran spasi teks utama yaitu 1,5 

spasi. 

Contoh: 

Ketika menjelaskan variasi dan bentuk  pelaksanaan  maulid nabi di 

berbagai negara dan diberbagai provinsi di Indonesia,  Ahmad Haris menyatakan 

bahwa sesungguhnya perayaan maulid tersebut ternyata berbeda-beda dari satu 

tempat ke tempat yang lain.
3
 

Dari teknik yang telah diuraikan di atas, baik kutipan langsung maupun 

kutipan tidak langsung, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain 

yaitu sebagai berikut : 

a. Kutipan maksimal dalam satu kutipan tidak boleh lebih dari setengah 

halaman  (200 kata). Jika terpaksa lebih dari setengah halaman, maka harus 

diberi sela dengan analisa atau komentar tambahan oleh penulis. 

b. Jangan terlalu banyak menggunakan kutipan; gunakan saja ketika membuat 

penekanan point atau untuk mendukung argumen.  

c. Hindari kutipan panjang ketika kutipan pendek sudah memadai. 

d. Jangan mengutip pendapat orang lain dengan cara keluar dari konteks yang 

dimaksud oleh pengarang asli tersebut. Karena itu bacalah seluruh sumber 

terkait secara keseluruhan secara cermat sebelum mengutip pendapat orang 

lain. 
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e. Pastikan bahwa anda betul-betul mengerti istilah teknis yang digunakan oleh 

sumber yang dikutip. 

f. Hindari kutipan yang membosankan. 

g. Gunakan berbagai sumber untuk memperkuat argumen, hindari 

menggunakan sumber yang sama berulang kali dan terlalu banyak. 
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BAB VI 

PROSEDUR UJIAN SKIRPSI 

A. Persyaratan Ujian Skripsi 

Persyaratan ujian Skripsi atau sidang munaqasyah di lingkungan IAI 

Nusantara Batanghari adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa yang mendaftar untuk ujian Skripsi atau sidang munaqasyah 

adalah mahasiswa yang aktif tidak dalam masa cuti kuliah dan lulus seluruh 

mata kuliah termasuk ujian komprehensip. 

2. Menyerahkan Skripsi lengkap sebanyak 7 (tujuh), lembar nota dinas telah 

ditanda tangani oleh dosen pembimbing . 

3. Melampirkan fotocopy bukti pembayaran ujian Skripsi (dengan 

memperlihatkan yang asli). 

4. Melampirkan surat keterangan lunas pembayaran SPP dari Yayasan 

Pendidikan Islam Batanghari. 

5. Melampirkan fotocopy ijazah terakhir serta transkip nilai yang telah dilegalisir 

oleh pihak yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar. 

6. Melampirkan fotocopy KHS dari semester 1 s.d. semester VII (dengan 

memperlihatkan yang asli) sebanyak 1 (satu) rangkap. 

7. Melampirkan fotocopy piagam silmaru, PPL dan KUKERTA (dengan 

memperlihatkan yang asli) sebanyak 1 (satu) rangkap. 

8. Melampirkan fotocopy piagam Satuan Kredit ekstra-Kurikuler (SKEM), 

dengan jumlah 100% 

9. Melampirkan pas fhoto warna terbaru ukuran 3x6 dan 4x6 sebanyak 6 

(enam) lembar dengan background biru muda dengan kriteria sebagai 

berikut: 

a. Laki-laki: Pas foto tanpa tutup kepala menggunakan almamater IAI Nusantara 

Batanghari. 

b. Perempuan: Pas foto memakai jilbab putih dan memakai almamater IAI 

Nusantara Batanghari. 
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10. Segala persyaratan tersebut diserahkan ke bagian akademik untuk untuk di 

cek kelengkapannya, mulai dari kelengkapan lampiran Skripsi, sampai 

dengan kelengkapan persyaratan ujian. Jika Skripsi dan segala persyaratan 

ujian tersebut belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada mahasiswa 

yang bersangkutan untuk dilengkapi. 

11. Setelah persyaratan ujian dinyatakan sudah lengkap, maka Skripsi tersebut 

sudah dapat dijadwalkan untuk diujiankan atau sidangkan. 

B. Tim Penguji Ujian Skripsi 

Dalam ujian Skripsi atau sidang munaqasyah, di lingkungan IAI Nusantara 

Batanghari terdapat 6 (enam) orang, diantaranya: 

1 (satu) orang ketua sidang, 2 (dua) orang penguji, 2 (dua) orang pembimbing, 

dan 1 (satu) orang sekretaris sidang. 

Ketua sidang bertugas memimpin sidang ujian Skripsi yang mewakili 

unsur IAI Nusantara Batanghari seperti: Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Ketua 

Prodi. 

Penguji I dan penguji II dalam ujian skipsi atau sidang munaqasyah 

adalah dari unsur Dosen IAI Nusantara Batanghari yang telah memenuhi syarat, 

baik dari segi kualifikasi akademiknya maupun dari segi kepangkatan dosennya. 

Pembimbing I dan pembimbing II dalam ujian skipsi atau sidang 

munaqasyah adalah dari unsur Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam  Muara  

Bulian  yang  telah  ditetapkan  oleh  Rektor IAI Nusantara Batanghari dengan 

surat penunjukan dosen, pembimbing ini juga harus memenuhi syarat, baik dari 

segi kualifikasi akademiknya maupun dari segi kepangkatan dosennya. 

Untuk sekretaris sidang dalam ujian Skripsi adalah unsur Karyawan yang 

ditunjuk oleh Rektor IAI Nusantara Batanghari yang telah memenuhi syarat dan 

dianggap mampu untuk menjadi sekretaris sidang dalam ujian Skripsi. 

C. Proses Ujian Skripsi 

Proses ujian Skripsi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Muara  Bulian 

diawali dengan pembukaan sidang oleh pimpinan sidang, kemudian pimpinan 

sidang memberikan waktu kepada mahasiswa untuk menyampaikan sinopsis 
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Skripsinya selama 10–15 menit. Presentasi wajib menggunakan power point 

melalui infokus dengan laptop yang disiapkan oleh mahasiswa yang 

bersangkutan. 

Adapun unsur yang harus disampaikan dalam presentasi Skripsi yaitu judul 

Skripsi, latar belakang masalah (grand tour), rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, batasan masalah, teori yang ditekankan dalam variabel 

(kuantitatif) atau tema/konsep (kualitatif) judul dan sistesis dari variabel atau 

tema/konsep, metode pengumpulan dan analisa data, kesimpulan dari hasil 

penelitian dan rekomendasi (jika ada). 

Setelah mahasiswa mempresentasikan Skripsinya, pimpinan sidang akan 

membuka pertanyaan yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian serta 

kesimpulan yang diperoleh. Setelah itu pimpinan sidang akan memberikan alokasi 

waktu lebih kurang 30 menit kepada penguji I, penguji II, dan selanjutnya kepada 

pembimbing dengan alokasi waktu relatif sama. 

D. Standar Kelulusan Ujian Skripsi 

Hasil ujian diukur melalui standar kelulusan, bentuk-bentuk kelulusan 

Skripsi di lingkungan IAI Nusantara Batanghari yaitu sebagai berikut : 

1. Lulus Murni 

Peserta ujian Skripsi yang dinyatakan lulus murni dalam ujian,  apabila 

yang bersangkutan dapat menyampaikan atau menuangkan kriteria standar 

kelulusan ujian Skripsi dengan baik dan sempurna (memiliki koheren dan relevan 

dengan judul). 

2. Lulus Bersyarat 

Peserta ujian Skripsi yang dinyatakan lulus bersyarat dalam ujian, apabila 

yang bersangkutan menyampaikan atau menuangkan kriteria standar kelulusan 

dalam bentuk Skripsi dengan kurang baik dan kurang sempurna (kurang memiliki 

koheren dan relevan dengan judul). 

Mahasiswa yang dinyatakan lulus bersyarat ini akan diberikan kesmpatan 

satu kali lagi untuk mengikuti ujian ulangan setelah segala penyebab kegagalan 
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tersebut telah diperbaiki, dan mahasiswa tersebut dibebankan untuk membayar 

setengah dari pembayaran ujian Skripsi. Apabila yang bersangkutan tetap tidak 

dapat menunjukkan kemampuan minimal untuk diluluskan, maka kepada 

mahasiswa tersebut akan diberikan sertifikat atau surat keterangan saja. 

3. Tidak Lulus 

Peserta ujian Skripsi yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian, apabila yang 

bersangkutan menyampaikan atau menuangkan kriteria standar kelulusan dalam 

bentuk Skripsi dengan tidak baik dan tidak sempurna (kurang memiliki koheren 

dan relevan dengan judul). 

Peserta ujian Skripsi yang juga terbukti melakukan plagiat atau bukan 

karya sendiri (dibuat oleh orang lain), maka ujiannya tidak diluluskan dan 

mahasiswa tersebut harus meneliti kembali dan kepada mahasiswa tersebut 

dibebankan untuk membayar penuh ujian skipsi selanjutnya. 

E. Acuan Penilaian Ujian Skripsi 

Acuan penilaian ujian Skripsi atau sidang munaqasyah pada IAI Nusantara 

Batanghari adalah Sebagai Berikut : 

 

NO Materi yang dinilai 
Besar 

Penilaian Bobot 
Nilai 

Rata-rata Ket 

1 Isi  35 %   

2 Bentuk dan Metode  20 %   

3 
Cara 
Mempertahankan 

 
20 % 

  

4 Penyajian  10 %   

5 Komprehensif  15 %   

Jumlah  100 %   
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, akhirnya pedoman penulisan Skripsi 

di lingkungan IAI Nusantara Batanghari telah selesai disusun, dengan harapan 

adanya buku pedoman penulisan Skripsi di lingkungan IAI Nusantara Batanghari 

ini dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa untuk menulis Skripsi sebagai syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana, untuk dosen pembimbing semoga dapat 

menjadi acuan dalam membimbing mahasiswa dalam penyelesaian Skripsi. 

Penyusun yakin dalam buku pedoman penulisan Skripsi di lingkungan IAI 

Nusantara Batanghari masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu yang belum 

diatur tentang penulisan Skripsi dalam buku pedoman ini merujuk kepada buku 

Pedoman Penulisan Skripsi di lingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi Edisi 

Revisi Tahun 2013. 

Demikian, semoga buku ini bermafaat adanya. Aamiin. 
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Lampiran 1 : Format Pengajuan Judul Proposal Skripsi 

 

Muara Bulian, 10 September 2017 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Perihal : Pengajuan Judul Proposal Skripsi 

  Kepada Yth. 

 Bapak Dekan FEBI IAI-N Batang Hari 

 di - 

Muara Bulian 

Assalamu’alaikum  Wr. Wb. 

Dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh 

gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu 

Tarbiyah/Syariah/Ekonomi Islam pada IAI Nusantara Batanghari, 

dengan ini saya: 

Nama : 

N I M/NIRM : 
Prodi : 
Semester/Lokal : 
Tahun Akademik : 
Alamat : 
Telpon/HP : 
Mengajukan judul  proposal Skripsi sebagai berikut : 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

Demikian  atas  perkenan  dan  persetujuan  Bapak, saya  ucapkan 

terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
 
 

Mengetahui,  Pemohon, 
Pembimbing Akademik,   

 
 
 

______________________ 

  
 
 

______________________ 

NIDN.  NIM/NIRM. 
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Lampiran 2 : Format Halaman Judul/Cover 

 

………………………….. Judul …………………………. 
…………………………..…………………………. 

………………………….……………………. 
 
 
 
 

SKRIPSI/PROPOSAL SKRIPSI 
 
 
 
 
 
 

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  

Program Studi .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh : 
  

N A M A 
NIM/NIRM 

 
 
 
 
 
  
 
  
  

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM  
NUSANTARA BATANGHARI 

TAHUN 2020  

FONT 14 
1 SPASI 

FONT 16 

FONT 14 
1 SPASI 

FONT 14 
1 SPASI 

FONT 16 
1 SPASI 
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Lampiran 3 : Format Absen Seminar Proposal Skripsi 

 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM 
NUSANTARA BATANG HARI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
Alamat: Jl. Gajah Mada Teratai Muara Bulian, 36612 Telp. (0743) 21702, website: www.iainbatanghari.ac.id 

 
 

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 
 

 

Nama : ……………………………………………… 

NIM/NIRM : ……………………………………………… 

Judul Proposal         : ……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
 

 

No 
Nama 

Peserta 
NIM Semester 

Tanda 
Tangan 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
 
 
 

Muara Bulian,………20.. 

Pembimbing 1,  Pembimbing 2,  Notulen, 

file:///E:/www.iainbatanghari.ac.id
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Lampiran 2 : Format Proposal Skripsi Penelitian Kualitatif 
 
 
Halaman Sampul Depan 

Halaman Judul 

Daftar Outline 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah (grand theory dan grand tour) 

B. Rumusan Masalah 

C. Fokus Penelitian 

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN 

A. Landasan Teori 

1. Teori konsep/ tema 1, indikator dan sintesis; 

2. Teori konsep/ tema 2, indikator dan sintesis; 

3. Dst..., indikator dan sintesis.  

B. Penelitian yang Relevan 
 
 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian 

C. Jenis dan Sumber Data 

D. Teknik Pengumpulan Data 

E. Teknik Analisis Data 

F. Triangulasi Data 

G. Rencana dan Waktu Penelitian 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
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Lampiran 3 : Format Proposal Penelitian Kuantitatif 
 
 
Halaman Sampul Depan 

Halaman Judul 

Daftar Outline 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Maslah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Pembatasan Maslah 

D. Rumusan Masalah 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI, KARANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS 

PENELITIAN DAN PENELITIAN YANG RELEVAN 

A. Landasan Teori 

1. Teori variabel dependent (terikat), indikator dan sintesis 

2. Teori variabel independent (bebas), indikator dan sintesis 

3. Dst... indikator dan sintesis. 

B. Karangka Berpikir 

C. Hipotesis Penelitian 

D. Penelitian yang Relevan 
 
 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

B. Populasi dan Sampel 

C. Teknik Pengumpulan Data 

D. Teknik Analisis Data 

E. Hipotesis Statistik 

F. Rencana dan Waktu Penelitian 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
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Lampiran 4 : Format Proposal Penelitian Kepustakaan (library research). 

Halaman Sampul Depan 

Halaman Judul 

Daftar Outline 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Maslah 

B. Rumusan Masalah 

C. Fokus Penelitian 

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI, MODEL TEORI/PEMIKIRAN DAN PENELITIAN 

YANG RELEVAN 

A. Landasan Teori 

1. Konsep teori 1, indikator dan sintesis; 

2. Konsep teori 2, indikator dan sintesis;  

3. Dst..., indikator dan sintesis. 

B. Model Teori/Pemikiran yang ditelaah 

C. Penelitian yang Relevan 
 
 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

B. Sampel penelitian (sampel teoretis/buku yang digunakan) 

C. Jenis dan Sumber Data 

D. Teknik Pengumpulan Data 

E. Teknik Analisis Data 

F. Verivikasi Data 

G. Rencana dan Waktu Penelitian 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
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Lampiran 5 : Format Pengesahan Judul 

 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM 
NUSANTARA BATANG HARI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
Alamat: Jl. Gajah Mada Teratai Muara Bulian, 36612 Telp. (0743) 21702, website: www.iainbatanghari.ac.id 

 
 

Muara Bulian,… ........... 20.. 

Nomor : 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Perihal : Pengesahan Judul dan Proposal Skripsi 
 
 

Kepada Yth. 

Sdr. (nama mahasiswa) 

Mahasiswa IAI Nusantara 

Batanghari di - 

Tempat. 
 
 

Assalamu’alaikum  Wr. Wb. 

Bersama ini kami beritahukan bahwa judul dan proposal yang  

saudara ajukan yang telah diseminarkan pada tanggal …………… 

sudah dapat kami terima. 

Adapun judul proposal Skripsi tersebut sebagai berikut : 

“……………………………………………………………………………… 

…………………………..…………………………………………………… 

…..” 

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
 

a.n. Dekan 

Wakil Dekan, 

 

…………………. 

NIDN. 

file:///E:/www.iainbatanghari.ac.id
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…………………. 

NIDN. 

Lampiran 6 : Format Penunjukan Dosen Pembimbing 

 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM 
NUSANTARA BATANG HARI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
Alamat: Jl. Gajah Mada Teratai Muara Bulian, 36612 Telp. (0743) 21702, website: www.iainbatanghari.ac.id 

 

Muara Bulian,… ........... 20.. 

Nomor : 

Lampiran : - 

Perihal : Penunjukan Dosen Pembimbing 
 

Kepada Yth. 

Bapak …………………….. 

di - 

Muara Bulian 

Assalamu’alaikum  Wr. Wb. 

Memperhatiakan surat pengesahan judul Skripsi mahasiswa 

IAI Nusantara Batanghari : 

Nama : 

N I M/NIRM : 

Prodi : 

Semester : 

Judul Skripsi : 

Maka dengan ini kami menunjuk Bapak/Ibu untuk bertindak 

sebagai Dosen Pembimbing dalam penyelesaian Skripsi mahasiswa 

tersebut diatas, dengan susunan sebagai berikut : 

Pembimbing I : 

Pembimbing II : 

Demikian, atas kesediaan dan perkenannya perkenan 

diucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

a.n. Dekan 

Wakil  Dekan, 

 

file:///E:/www.iainbatanghari.ac.id
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…………………. 

NIDN. 

Lampiran 7 : Format Izin Riset 

 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM 
NUSANTARA BATANG HARI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
Alamat: Jl. Gajah Mada Teratai Muara Bulian, 36612 Telp. (0743) 21702, website: www.iainbatanghari.ac.id 

 

Muara Bulian,… ........... 20.. 

Nomor : 
Lampiran : 1 (satu) berkas 
Perihal : Mohon Izin Mengadakan Riset/Penelitian 

 
   Kepada Yth. 

 Bapak  (lembaga yang berwenang) 

 di - 

Muara Bulian 

Assalamu’alaikum  Wr. Wb. 

Bersama ini kami beritahukan kepada Bapak bahwa untuk menyusun 

Skripsi mahasiswa IAI Nusantara Batanghari atas nama: 

Nama : 

NIM/NIRM : 

Tempat/Tgl. Lahir : 

Semester : 

Tahun Akademik : 

Judul Skripsi : 

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak dapatlah kiranya 

memberikan izin kepada mahasiswa tersebut diatas untuk 

mengadakan penelitian di ......................... 

Metode pengumpulan data:  

1. ... 

2. ... dst 

Waktu yang diberikan mulai tanggal ... s/d ... 
Demikianlah atas perkenan Bapak sebelumnya kami haturkan 
terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

a.n. Dekan 
Wakil  Dekan,

file:///E:/www.iainbatanghari.ac.id
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Lampiran 8 : Format Penelitian Kualitatif 
 
 
Halaman Sampul Depan 
Halaman Judul 
Nota Dinas 
Pernyataan Orisinalitas Skripsi 
Pengesahan 
Motto 
Abstrak 
Persembahan 
Kata Pengantar 
Daftar  Isi 
Daftar Tabel 
Daftar Gambar 
Daftar Lampiran 

 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah (grand theory dan grand tour) 

B. Rumusan Masalah 

C. Fokus Penelitian 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN 

A. Landasan Teori 

1. Teori dari konsep/ tema 1, indikator dan sintesi; 

2. Teori dari konsep/ tema 1, indikator dan sintesis; 

3. Dst ... indikator dan sintesis. 

B. Penelitian yang Relevan 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

B. Situasi dan Subjek Penelitian 

C. Jenis dan Sumber Data 

D. Teknik Pengumpulan Data 

E. Teknik Analisis Data 

F. Trianggulasi Data 

G. Rencana dan Waktu Penelitian 

BAB IV   DESKRIPSI LOKASI DAN TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Lokasi 

B. Temuan Penelitian 
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BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Implikasi 

C. Rekomendasi 

D. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Lampiran 9 : Format Penelitian Kuantitatif 

Halaman Sampul Depan 
Halaman Judul 
Nota Dinas 
Pernyataan Orisinalitas Skripsi 
Pengesahan 
Motto 
Abstrak 
Persembahan 
Kata Pengantar 
Daftar  Isi 
Daftar Tabel 
Daftar Gambar 
Daftar Lampiran 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Maslah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Pembatasan Maslah 

D. Rumusan Masalah 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

BAB II LANDASAN TEORI, KARANGKA BERPIKIR, HIPOTESIS PENELITIAN 

DAN PENELTIAN YANG RELEVAN 

A. Landasan Teori 

1. Teori dari variabel dependent (terikat), indikator dan sintesis; 

2. Teori dari variabel indipendent (bebas), indikator dan sintesis; 

3. Dst..., indikator dan sintesis. (jika variabel lebih dari dua) 

B. Karangka Berpikir 

C. Hipotesis Penelitian 

D. Penelitian yang Relevan 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

B. Populasi dan Sampel 

C. Teknik Pengumpulan Data 

D. Teknik Analisa Data 

E. Hipotesis Statistik 

F. Rencana dan Waktu Penelitian 



70 

 

BAB IV   DESKRIPSI LOKASI, HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

B. Hasil Penelitian  

1. Deskripsi data Penelitian 

2. Deskripsi data penelitian variabel dependent (terikat), Distribusi 

Frekuensi, dan Histogram. 

3. Deskripsi data penelitian variabel independent (bebas), Distribusi 

Frekuensi, dan Histogram. 

4. Dst. ...(jika variabel lebih dari dua) 

5. Pengujian Prasyarat Analisis 

6. Pengujian Hipotesis 

a. Pengujian hipotesis kesatu 

b. Pengujian hipotesis kedua 

c. Dst. ... (jika hipotesis lebih dari dua). 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Implikasi 

C. Rekomendasi 

D. Kata Penutup 
DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Instrumen Uji Coba 

Lampiran 2. Hasil Uji coba Instrumen 

Lampiran 3. Instrumen Penelitian 

Lampiran 4. Data Hasil Penelitian (variabel terikat dan data dari variabel bebas) 

Lampiran 5. Pengujian Persyaratan Analisis 

Lampiran 6. Penghitungan Besaran Statistik (misalnya Koefisien  korelasi, 

koefisien jalur, muatan faktor, dll. 

Lampiran 7. Pengujian Hipotesis (perhitungan uji statistik, hasil dan simpulan). 

Proses pengolahan data diperbolehkan dengan cara manual, exel, SPSS atau 

gabungan dari ketiga macam alat tersebut. 
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Lampiran 10 : Format Penelitian Kajian Pustaka 
 
 
Halaman Sampul Depan 
Halaman Judul 
Nota Dinas 
Pernyataan Orisinalitas Skripsi 
Pengesahan 
Motto 
Abstrak 
Persembahan 
Kata Pengantar 
Daftar  Isi 
Daftar Tabel 
Daftar Gambar 
Daftar Lampiran 

 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Maslah 

B. Rumusan Masalah 

C. Fokus Penelitian 

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

BAB II LANDASAN  TEORI,  MODEL  TEORI/PEMIKIRAN   DAN  PENELITIAN 

YANG RELEVAN 

A. Landasan Teori 

B. Model Teori/pemikiran yang ditelaah 

C. Penelitian  yang Relevan 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

B. Sampel Penelitian 

C. Jenis Data dan Sumber Data 

D. Teknik Pengumpulan Data 

E. Teknik Analisis Data 

F. Verifikasi Data 

G. Rencan dan Waktu Penelitian 

BAB IV DESKRIPSI BUKU, VERIVIKASI DAN ANALISIS BUKU/PEMIKIRAN 

A. DeSkripsi Buku/Pemikiran Yang ditelaah 

B. Verivikasi dan Analisis Buku/Pemikiran yang ditelaah 
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BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Implikasi 

C. Rekomendasi 

D. Kata Penutup 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



73 

 

Lampairan 11 : Format Nota Dinas 

Pembimbing I : …………………………. 

Pembimbing II  : …………………………. 

Alamat : IAI Nusantara Batanghari 

Jln. Gajah Mada Teratai Muara Bulian Batanghari – Jambi Telp. 

(0743) 21749. 

 

Kepada Yth. 

Bapak. Rektor IAI Nusantara Batanghari 

di – 

Muara Bulian 
 
 

Assalamu’alaikum, Wr. Wb., 

Setelah membaca  dan  mengadakan perbaikan 

seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi atas nama 

………. NIM/NIRM…………yang berjudul…………………………. 

telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi 

tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar 

Sarjana Strata Satu (S.1) pada IAI Nusantara Batanghari. 

Maka dengan ini kami ajukan Skripsi tersebut semoga dapat 

diterima dengan baik. 

Demikianlah,  atas  perhatiannya  kami  ucapkan  terima kasih. 

Semoga bermamfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 

Pembimbing I, 
 
 
 
 
 

……………………………. 

Pembimbing II, 
 
 
 
 
 

……………………………. 
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Lampiran 12 : Format Pengesahan Skripsi 
 
 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM 
NUSANTARA BATANG HARI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
Alamat: Jl. Gajah Mada Teratai Muara Bulian, 36612 Telp. (0743) 21702, website: www.iainbatanghari.ac.id 

 

 
PENGESAHAN 

 
 

Skripsi atas nama…………………NIM/NIRM………………… Prodi ……………… 

telah dimunaqasyahkan oleh tim sidang munaqasyah IAI Nusantara Batanghari dan 

telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Tarbiyah. 

 
 

 
Mengetahui, 
Rektor, 
 
 
 
............................................. 

Muara Bulian, ...................... 20.. 
Dekan, 

 
 

 
………………………….. 

 

Ketua Sidang, 
 
 

 
………………………….. 

 

Sekretaris Sidang, 
 
 

 
………………………….. 

 

Penguji I, 
 
 
 

………………………….. 

 

Pembimbing I, 
 
 
 

………………………….. 

 

Penguji II, 
 
 

………………………….. 

 

Pembimbing II, 
 
 

………………………….. 

file:///E:/www.iainbatanghari.ac.id
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Lampiran 13 : Susunan Kata Pengantar 
 
 

1. Bapak………….. Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Batanghari 

2. Bapak …………..Rektor IAI Nusantara Batanghari 

3. Bapak………….. Wakil Rektor I IAI Nusantara Batanghari 

4. Bapak………….. Wakil Rektor II IAI Nusantara Batanghari 

5. Bapak………….. Wakil Rektor III IAI Nusantara Batanghari 

6. Bapak………….. Kepala Biro IAI Nusantara Batanghari 

7. Bapak………….. Dekan FEBI IAI Nusantara Batanghari 

8. Bapak………….. Wakil Dekan FEBI IAI Nusantara Batanghari 

9. Bapak………….. Kabag Administrsi, Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan 

(AUAK)  IAI Nusantara Batanghari  

10. Ibu…………..Ketua  Prodi Ekonomi Syariah (ESy) IAI Nusantara 

Batanghari (jika Prodi ESy) 

11. Ibu…………..Ketua  Prodi Perbankan Syariah (PSy) IAI Nusantara 

Batanghari (jika Prodi PSy) 

12. Dosen Pembimbing I Bapak ………………….. (nama Dosen yang 

membimbing) 

13. Dosen Pembimbing II Bapak ………………… (nama Dosen yang 

membimbing) 

14. Dosen dan Karyawan/Staf IAI Nusantara Batanghari  

15. Kepala Desa (jika penelitian di desa), Kepala Sekolah (jika penelitian di 

sekolah), Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Muara Bulian (jika penelitian 

di Bank), dan lain-lain termasuk orang yang terlibat membantu dalam proses 

penelitian. 
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Lampiran 14 : Format Pernyataan Orisinilitas Skripsi 
 
 

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI 
 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 

NIM/NIRM : 

Tempat/Tanggal Lahir : 

Jurusan/Prodi : 

Alamat : 
 
 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul 

“masukkan judul Skripsi di sini” adalah benar katya saya sendiri, kecuali kutipan- 

kutipan yang telah saya sebut sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka  

saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dan 

ketentuan yang berlaku di IAI Nusantara Batanghari, termasuk pencabutan gelar 

yang saya peroleh melalui Skripsi ini. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat 

digunakan seperlunya. 

Muara Bulian,… .............. 20.. 

Penulis, 
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Lampiran 15 : Format Curiculum Vitae 
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Lampiran 17 : Format Kartu Konsultasi Pembimbing 
 
 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM 
NUSANTARA BATANG HARI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
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Skripsi atas nama ……………..NIM/NIRM………dengan judul “…………….” 

Sudah diterima dengan baik oleh: 
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Kabag AUAK, 
 
 

 
........................................ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia modern sekarang ini perbankan mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam setiap kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai 

darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu 

negara dapat pula dijadikan suatu ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin 

maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan 

negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah 

dan masyarakatnya.1 

Indonesia mempunyai dua sistem perbankan, perbankan konvensional dan 

perbankan syariah. Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki 

beberapa persamaan terutama dalam teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, 

teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan 

seperti KTP, NPWP, proposal, dan sebagainya. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan 

seperti aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan linkungan kerja.2 Namun 

perbedaan yang paling mendasar adalah pada sistem bunga dan bagi hasil.   

Perbankan Islam atau perbankan syariah dalam istilah internasional dikenal 

sebagai Islamic Banking atau disebut juga interest free banking. Peristilahan dengan 

menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan 

syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari 

kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi 

desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan 

yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariat Islam.3 

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh 

setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan 

berfungsinya Bank Syariah atau Bank Islam.  

Adanya Bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan 

oleh bank Islam. Melalui pembiayaan ini bank Islam dapat menjadi mitra dengan 

nasabah, sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak lagi sebagai debitur dan 

kreditur tetapi menjadi hubungan kemitraan.4 

                                                 
1  Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 1 

2  M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 29. 

3  Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 13. 

4  Ibid. hal. 15-16. 
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Untuk menjalin hubungan tersebut, maka bank Islam menawarkan berbagai 

macam produk yang ditentukan oleh hubungan akad, yang terdiri dari lima konsep dasar 

akad. Kelima konsep tersebut adalah; prinsip simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, 

sewa, dan jasa. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-

produk perbankan syariah, yang terdiri dari produk penghimpunan dana, produk 

penyaluran dana, dan produk jasa.5 

Produk penghimpunan dana meliputi wadi’ah dan mudharabah. Produk 

penyaluran dana meliputi ba’i (tijarah), ijarah, musyarakah, dan mudharabah. Sedangkan 

produk pelengkap atau produk jasa meliputi hiwalah, qardh, wakalah, dan kafalah.6 

Produk-produk ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan problematika umat yang 

tengah dihadapi saat ini, khususnya dalam bidang perekonomian. 

Di negara kita, mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Hal ini tentunya 

dapat memberikan angin segar terhadap keberadaan perbankan syariah, salah satunya 

adalah dengan menggunakan produk-produk perbankan syariah dalam transaksi 

keuangan mereka. Namun pada kenyataannya tidak, masih banyak kalangan umat Islam 

yang masih menggunakan jasa perbankan konvensional. 

Hal ini dapat dimaklumi bahwa pemahaman sebagian besar masyarakat 

mengenai sistem dan prinsip perbankan syari’ah belum tepat. Pada dasarnya sistem 

ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang riba dan akumulasi kekayaan hanya pada 

pihak tertentu secara tidak adil. Akan tetapi, secara praktis bentuk produk dan jasa 

pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah, serta cara-cara 

berusaha yang halal dalam Bank Islam, masih perlu disosialisasikan secara luas7, salah 

satunya oleh para ulama yang kehidupannya bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Di negara kita kehidupan ulama dengan pondok pesantren tidak terpisahkan, 

karena mereka memberikan ilmu-ilmu yang dimilikinya dengan mendidik dan mengajar 

para santrinya. Pondok pesantren merupakan wadah bagi umat untuk mendalami ilmu-

ilmu agama, serta berfungsi mengembangkan kemampuan untuk membentuk watak 

serta perilaku yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Allah swt, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pondok pesantren Nurul Iman merupakan pondok pesantren tertua di Kota 

Jambi, yang berdiri di tengah-tengah masyarakat muslim. Pondok Pesantren Nurul Iman 

sudah banyak melahirkan ulama-ulama besar yang tersebar di berbagai pelosok Provinsi 

                                                 
5  Ibid. hal. 86. 

6  Ibid. hal. 88. 

7  M. Syafi’i Antonio, Op. Cit, hal. 225. 
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Jambi. Bukan hanya itu, bahkan pondok pesantren Nurul Iman juga telah melahirkan 

pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Penulis memilih lokasi penelitian di Pondok 

Pesantren Nurul Iman ini dengan pertimbangan bahwa: 

1. Pondok Pesantren Nurul Iman merupakan pondok pesantren yang memiliki nama 

besar dan reputasi yang baik serta dikenal oleh banyak orang, baik di daerah 

perkotaan maupun pedesaan. 

2. Guru Pondok Pesantren Nurul Iman, selain megajar di sana sebagian besar mereka 

juga mengajar di masjid-masjid dan menjadi penceramah dalam mengisi berbagai 

acara peringatan hari-hari besar Islam. 

3. Para santri yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Nurul Iman ini berasal dari 

berbagai macam daerah, mulai dari daerah kota hingga dari daerah kabupaten. 

4. Umat Islam sangat menghormati guru pondok pesantren dan santrinya, umat Islam 

biasanya mau mendengarkan dan menjalankan apa yang di sampaikan oleh guru 

tersebut. 

Dengan memperhatikan pertimbangan ini diharapkan agar keberadaan 

perbankan syariah bisa dikenal dan produk-produknya dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat dalam kegiatan perekonomian mereka. 

Disinilah letak pentingnya peran ulama/guru pondok pesantren untuk 

memberikan pemahaman tentang perbankan syariah terhadap santri dan masyarakatnya 

khususnya yang berada di sekitarnya, agar tercipta umat Islam yang menjalankan 

syariatnya secara kaffah. Namun timbul suatu pertanyaan, apakah para ulama/guru 

pondok pesantren tersebut sudah mengetahui dan memahami apa itu bank syariah, apa 

saja akad-akad yang ditawarkan oleh bank syariah, dan bagaimana sistem 

operasionalnya. Selain itu, sistem operasional yang selama ini telah diterapkan oleh 

perbankan syariah dalam menjalankan dan mengelola produk-produknya, khususnya 

produk mudharabah di perbankan syariah apakah sudah benar menurut guru Pondok 

Pesantren Nurul Iman. 

Untuk mengetahui jawaban dari berbagai macam persoalan tersebut, maka 

penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Persepsi Guru Pondok 

Pesantren Nurul Iman Seberang Kota Jambi Terhadap Produk Mudharabah di 

Perbankan Syariah”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah guru Pondok Pesantren Nurul Iman Seberang Kota Jambi mengetahui 

tentang produk Mudharabah di Perbankan Syariah? 

2. Bagaimana persepsi guru Pondok Pesantren Nurul Iman Seberang Kota Jambi 

terhadap produk Mudharabah di Perbankan Syariah? 
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3. Apakah terdapat perbedaan persepsi guru Pondok Pesantren Nurul Iman Seberang 

Kota Jambi terhadap produk Mudharabah di Perbankan Syariah? 

C. Fokus Penelitian 

Mengingat begitu luasnya permasalahan perbankan syariah, serta terbatasnya 

kemampuan dan dana yang tersedia. Maka dalam penelitian ini penulis hanya 

menfokuskan permasalahan pada persepsi guru Aliyah dan Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Nurul Iman Seberang Kota Jambi terhadap produk Mudharabah di Perbankan 

Syariah dalam bentuk penyaluran dana (pembiayaan Mudharabah). 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Ingin mengetahui apakah guru Pondok Pesantren Nurul Iman Seberang Kota Jambi 

mengetahui tentang produk Mudharabah di Perbankan Syariah. 

b. Ingin mengetahui bagaimana persepsi guru Pondok Pesantren Nurul Iman Seberang 

Kota Jambi terhadap produk Mudharabah di Perbankan Syariah. 

c. Ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi guru Pondok Pesantren Nurul 

Iman Seberang Kota Jambi terhadap produk Mudharabah di Perbankan Syariah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi guru Pondok Pesantren Nurul Iman Seberang Kota Jambi dapat lebih 

mengetahui dan memahami tentang produk Mudharabah di Perbankan Syariah. 

b. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi 

mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah. 

c. Sebagai wahana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang 

persepsi guru terhadap perbankan syariah khususnya dalam hal pembiayaan 

Mudharabah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN 

A. Landasan Teori 

1. Persepsi 

Persepsi berasal dari bahasa Inggris yakni perception yang berarti penglihatan, 

daya memahami dan menanggapi sesuatu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), persepsi ialah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan, atau 

merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.8 

Persepsi merupakan hal yang dapat mempengaruhi sikap, dan sikap akan dapat 

menentukan perilaku seseorang. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa persepsi 

akan mempengaruhi perilaku seseorang atau perilaku merupakan cerminan dari persepsi 

yang dimilikinya. Dalam pembahasan ini, persepsi yang dimaksud adalah tanggapan 

guru pondok pesantren Nurul Iman Terhadap Produk Mudharabah di Perbankan Syariah. 

2. Pesantren 

Para ahli mendefinisikan pesantren melalui beberapa pendekatan, diantaranya, 

Ziemek memberikan definisi berdasarkan sifat subjek yang menyatakan bahwa kata 

pesantern berasal dari kata “santri” sehingga pesantern mengandung arti “tempat para 

santri”. Sedangkan kata santri berasal dari suku kata sant yang berarti “manusia baik”, 

dan tra yang berarti “suka menolong”.9 

Dhofer lebih memilih pendefinisian pesantren berdasarkan kemampuan subjek, 

bahwa santri berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang 

mengetahui buku-buku suci agama atau seorang sarjana ahli kitab agama Hindu. Kata 

shastri sendiri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, 

atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.10 

Kedua pendapat tersebut pada dasarnya memiliki kebenaran, namun pendapat 

yang kedua tampak lebih mendekati kesesuaian dengan kehidupan pesantren, bahwa 

istilah santri sangat dekat kondisinya dengan orang yang mengetahui dan memahami 

ilmu-ilmu agama, sehingga pesantren adalah tempat bagi orang-orang yang mempelajari 

dan mendalami ilmu-ilmu agama. 

Pada umumnya istilah pesantren hanya dikenal oleh masyarakat di Jawa, 

sedangkan di tempat lain dikenal dengan sebutan yang berbeda. Pesantren di Jambi 

disebut Madrasah. 

                                                 
8  Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3, cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 863. 

9  Ziemek, Pesantren Islamische Bilding in Sozialen Wandel (Pesantren dalam Perubahan Sosial), alih bahasa Buthce B. Sandjojo, 

(Jakarta: P3M, 1986), hal. 99. 

10   Dhofer, Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai, cet. 1, (Jakarta: LP3ES, 1984), hal. 18. 



 

7  

3. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah 

Terdapat beberapa prosedur dalam pembiayaan mudharabah di perbankan 

syariah. 

a. Prosedur Umum Pembiayaan Mudharabah 

1) Tahap Permohonan Pembiayaan 

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Pada tahap ini 

calon nasabah datang ke bank untuk mendapatkan informasi mengenai kemungkinan 

memperoleh pembiayaan mudharabah. Calon nasabah dihadapkan kepada Account 

officer (A/O) atau analisis pembiayaan untuk diberi penjelasan.  

2) Tahap Analisa Pembiayaan 

Analisa pembiayaan ini dilakukan oleh A/O. Analisa ini dilakukan terhadap 

seluruh aplikasi permohonan pembiayaan. Analisa dilanjutkan terhadap aspek-aspek 

calon nasabah. Seperti aspek manajemen, pemasaran, teknis, keuangan, legalitas usaha 

dan data agunan. Dari analisa tersebut dapat disimpulkan layak atau tidaknya pemohon 

pembiayaan. Hasil analisa yang dilakukan oleh A/O diuraikan melalui memorandum 

analisis pembiayaan dan tanda tangan oleh A/O untuk kemudian diajukan kepemimpin 

seksi. Bila disetujui oleh pemimpin seksi, memorandum tersebut langsung diajukan 

kepemimpin cabang.11 

3) Tahap Keputusan Pembiayaan 

Tahap selanjutnya adalah pengambilan keputusan terhadap permohonan 

pembiayaan yang diajukan. Pengambilan keputusan untuk kantor cabang syari’ah 

dilakukan oleh pemimpin cabang selaku Decision Maker.  

4) Tahap Pelaksanan Akad 

Tahap ini merupakan perealisasian pembiayaan, di mana nasabah berhak untuk 

mendapatkan pembiayaan.  

b. Prosedur Khusus Pembiayaan Mudharabah 

1) Jangka waktu pembiayaan Mudharabah berdasarkan kesepakatan, jika terjadi wan-

prestasi terhadap kepatuhan kesepakatan, maka bank dapat membuat addendum, 

jika dilihat adanya itikad baik dari nasabah untuk melunasi. Jika bank membuat 

addendum, maka nasabah harus membayar lagi biaya administrasinya. 

2) Apabila sebelum jangka waktu yang ditetapkan nasabah sudah dapat mengembalikan 

seluruh pokok modal dan bagi hasil, maka berakhirlah akad kerjasama. 

3) Adanya monitoring yaitu adanya upaya pengamanan yang diberikan oleh bank 

dengan jalan terus memantau dan mengikuti jalannya perusahan nasabah, baik 

secara langsung maupun tidak langsung guna menghindari terjadinya penyimpangan-

penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinnya kebijaksanaan pembiayaan 

                                                 
11  Ibid. 
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yang telah ditetapkan serta memberikan saran dan konsultasi agar perusahaan 

nasabah berjalan dengan baik.12  

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang berhubungan dengan perbankan syariah di Indonesia sudah 

cukup banyak yang secara sederhana memberikan gambaran tentang perilaku dan 

persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Penelitian tersebut menunjukkan adanya 

keberagaman persepsi masyarakat terhadap bank syariah, dari penelitian tersebut 

mengindikasikan bahwa masyarakat belum memahami keberadaan bank syariah. 

Hendri pada tahun 2010 meneliti persepsi siswa Madrasah Aliyah Negeri 

Cendekia Jambi terhadap perbankan syariah. Penelitian ini membandingkan persepsi 

antara siswa kelas X, XI, dan XII pada Madrasah Aliyah Negeri Cendikia Jambi. Hasil 

dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara siswa 

MAN Cendikia Jambi yang berasal dari kelas X (sepuluh), XI (sebelas), dan XII (dua 

belas) terhadap perbankan syariah.13 

Selanjutnya, penelitian yang berhubungan dengan Pondok Pesantren Nurul Iman 

sudah ada sebelumnya, Kasful Anwar US pada tahun 2010 meneliti tentang 

Kepemimpinan Kiyai Pesantren (studi pada pondok pesantren di Kota Jambi). Penelitian 

ini membahas tentang perbandingan gaya kepemimpinan kiyai pesantrten Nurul Iman, 

pesantren As’ad, dan PKP Al-Hidayah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat 

perbedaan gaya yang diterapkan oleh para kiyai tersebut dalam memimpin 

pesantrennya.14 

Dengan mempertimbangkan penelitian Hendri dan Kasful Anwar US, penulis 

tertarik untuk meneliti kembali tentang persepsi masyarakat terhadap keberadaan 

perbankan syariah. Akan tetapi perbedaannya adalah pada obyek penelitian dan jenis 

penelitian. Penelitian sebelumnya menempatkan pelajar atau siswa sebagai obyek 

penelitian dan penelitian tersebut bersifat kuantitatif, sedangkan penelitian ini 

menempatkan guru Pondok Pesantren Nurul Iman sebagai obyeknya dan penelitian ini 

bersifat kualitatif. Selanjutnya penelitian sebelumnya membahas tentang gaya 

kepemimpinan kiyai Pondok Pesantren Nurul Iman, sedangkan penelitian ini membahas 

tentang persepsi guru Pondok Pesentren Nurul Iman terhadap produk mudharabah di 

perbankan syariah. 

                                                 
12 http://ulfatrenijuliana.blogspot.com/2009/06/konsep-mudharabah-musyarakah-dan-aplikasinya-di-perbankan-syariah, akses 24 Maret 

2017. 

13  Hendri, Persepsi Siswa Madrasah Aliyah Negeri Cendekia Jambi Terhadap Perbankan  Syariah, Skripsi Institut Agama Islam Negeri 

Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2009, hlm. 83. 

14  Kasful Anwar US, Kepemimpinan Kiyai Pesantren (studi pada pondok pesantren di Kota Jambi), Disertasi Universitas Pendidikan 

Indonesia Bandung, 2010, hlm. 334. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriftif 

yaitu untuk mempelajari aspek siapa, apa, bilamana, dan bagaimana dari suatu topik.15 

Melalui pendekatan ini diharapkan agar dapat memberikan gambaran dan jawaban 

mengenai persepsi guru Pondok Pesantren Nurul Iman seberang Kota Jambi terhadap 

produk mudharabah di perbankan syariah. 

B. Situasi dan Subjek Penelitian 

1. Situasi Penelitian 

Pada penelitian kualitatif, pemilihan setting mutlak diperlukan. Setting penelitian 

ideal adalah yang memungkinkan peneliti dapat memasukinya, kemudian menjalin 

hubungan secara akrab dengan subjek penelitian, informan maupun key informan. 

Setting penelitian ini adalah Pondok Pesantren Nurul Iman Seberang Kota Jambi. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber 

informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Dalam sebuah penelitian, 

subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, 

itulah data tentang variabel yang penelitian akan amati.16  

Subjek dari penelitian ini adalah kepala madrasah, majelis guru, dan pegawai 

yang ada di lngkungan tersebut, serta orang-orang yang ada kaitannya dengan penelitian 

ini. Karena subjek penelitian merupakan populasi yang akan diteliti dan tidak 

memungkinkan untuk dijadikan informan secara keseluruhan, maka perlu diambil sampel 

dari populasi yang ada sebagai informan dalam penelitian ini. Teknik sampling yang 

digunakan dalam penentuan sampel adalah dengan menggunakan purposive sampling 

(pengambilan sampel bertujuan). 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer 

dan data sekunder yaitu: 

1. Data primer, merupakan data penelitian yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya17. Data primer dalam 

                                                 
15  Muhammad. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 88. 

16  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka cipta, 2010), hal 175 

17  Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Yogyakatrta: UPP AMP YKPN, 2006), hal 102. 
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penelitian ini adalah jawaban guru atas pernyataan-pernyataan dari pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. 

2. Data sekunder, merupakan data penelitian yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 

jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain18. Data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari sumber lain, diantaranya dari jurnal, artikel, buku, dan instansi yang 

terkait atau yang erat hubunganya dengan penelitian ini. 

Sedangkan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah kepala 

madrasah, majelis guru, dan pegawai yang ada di lngkungan tersebut, serta orang-orang 

yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisa suatu data yang diperoleh 

maupun informasi yang ada di lapangan, maka penulis menggunakan metode: 

1. Observasi 

Secara Psikologis, observasi merupakan pengamatan yang meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap suatu objek tertentu dengan menggunakan seluruh alat 

indra, atau pengamatan yang dilakukan secara langsung19. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui dengan jelas situasi dan kondisi Pondok Pesantren Nurul Iman Seberang 

Kota Jambi. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu.20 Dalam pengertian lain, wawancara yaitu pengumpulan data berbentuk 

pengajuan pertanyaan secara lisan untuk mengumpulkan data yang akurat untuk 

keperluan proses pemecahan masalah tertentu.21 

Melalui wawancara, maka penulis melakukan dialog langsung dengan para 

responden yang ada di Pondok Pesantren Nurul Iman Seberang Kota Jambi, yaitu 

memberikan beberapa pertanyaan yang diperlukan, kemudian mencatat hasil wawancara 

guna untuk memperoleh suatu gambaran permasalahan yang diteliti. 

3. Dokumentasi 

Pengumpulan data melalui dokumentasi diperlukan seperangkat alat atau 

instrumen yang memadu untuk pengambilan data-data dokumen. Teknik dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung 

keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan 

                                                 
18  Ibid. 

19  Suharsimi Arikunto, Op. Cit,  hal. 146. 

20  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, cet-10 (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 231. 

21  Muhammad, Op. Cit, hal. 151. 
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sesuai dengan masalah penelitian.22 

Dokumen juga merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian 

dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh 

adanya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut.23 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data 

yang ada. Terdapat tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang diperoleh di lapangan 

jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat dan dirinci. Semakin lama peneliti di 

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.24  

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau 

menyajikan data melalui uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka 

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.25 

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/Pembuktian) 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan 

valid. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.26 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deSkripsi atau gambaran suatu objek yang 

                                                 
22 Ibid. hal. 152. 

23 Sugiyono, Op. Cit, hal. 240. 

24 Ibid. hal. 247. 

25 Ibid. hal. 249. 

26 Ibid. hal. 252. 
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sebelumya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif.27 

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, 

karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan masih 

berkembang setelah penelitian berada di lapangan.28  

F. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan 

melalui sumber lainnya. Denzin yang dikutip oleh Lexy J. Moleong membedakan empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik, dan teori.29 

Teknik triangulasi ini dimaksudkan untuk membandingkan atau memeriksa reaksi 

yang ditimbulkan oleh pihak pondok pesantren mengenai persepsi mereka terhadap 

produk mudharabah di perbankan syariah. 

G. Rencana dan Waktu Penelitian 

1. Rencana Penelitian 

Rencana penelitian yang berjudul “Persepsi Guru Pondok Pesantren Nurul Iman 

Seberang Kota Jambi Terhadap Produk Mudharabah di Perbankan Syariah” untuk 

mengetahui apakah guru Pondok Pesantren Nurul Iman Seberang Kota Jambi 

mengetahui tentang produk Mudharabah di Perbankan Syariah, bagaimana persepsi 

mereka, dan apakah terdapat perbedaan persepsi mereka terhadap produk mudharabah 

di perbankan syariah. 

2. Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian yang diberikan penulisan untuk melakukan penelitian 

yaitu selama 3 bulan, dari tanggal 01 Maret 2017 sampai 01 Juni 2017. Hal ini 

sebagaimana dengan dinyatakan dalam surat izin penelitian nomor:  05/  /2017 yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi melalui Kesbangpol Kota Jambi. 

Adapun jadwal penelitian yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini untuk lebih 

jelasnya sebagaimana dalam tabel di bawah ini: 

 

 

                                                 
27 Ibid. hal. 253. 

28 Ibid. 

29 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal .329-330 
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Tabel 1: Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 

Tahun 2020 

Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Studi pendahuluan                     

2. Pengajuan judul                     

3. Pembuatan proposal                     

4. Konsultasi Pembimbing                     

5. Seminar proposal                     

6.  
Revisi draf proposal 
setelah seminar 

                    

7. 
Pengesahan judul dan 
surat izin riset 

       
 

             

8. Pengumpulan data                     

9. Penulisan draf Skripsi                     

10. 
Bimbingan dan 
perbaikan 

                    

11. Ujian Munaqasah                     

12. Perbaikan dan penjilidan                     

13. Penyerahan                      
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

 Kegiatan lembaga keuangan tidak dapat terlepas dari uang, uang telah lama 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam 

menggerakan perekonomian.1 Bank merupakan nyawa dalam menggerakkan 

perekonomian. Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.2 Pada dasarnya tujuan dari 

adanya bank adalah untuk melancarkan sistem pembayaran, melalui penciptaan produk 

dan jasa keuangan bank demi terciptanya akses yang lebih fleksibel dalam berbagai 

transaksi ekonomi.3 

 Menurut UU No. 10 Tahun 1998 bank sebagai agent of trust, agent of 

development, serta agent of service maka dapat dikatakan bahwa dasar operasibank 

adalah kepercayaan, baik kepercayaan masyarakat terhadap perbankan maupun 

sebaliknya.4 Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuanganyang menjual 

kepercayaan dan jasa, setiap bank berusaha sebanyak mungkinmenarik nasabah baru 

memperbesar dananya dan juga memperbesar pemberian pinjaman dan jasa – jasanya.  

 Di Indonesia sistem perbankan yang digunakan adalah dual banking sistem 

dimana beroperasi dua jenis usaha bank yaitu bank syariah dan bank konvensional. 

Prinsip Bank Syariah adalah wadi’ah tertara pada Surat An-Nisa ayat 58: 

َ يَأُْمُرُكْم أَْن تُؤَ  َ  تَْحُكُموا بِاْلعَدِْل ۚ إِنَّ َن النَّاِس أَنْ تُْم بَيْ َكمْ دُّوا اْْلََمانَاِت إِلَٰى أَْهِلَها َوِإذَا حَ إِنَّ َّللاَّ ا يَِعُظُكْم بِِه ۗ َّللاَّ  نِِعمَّ

َ َكاَن َسِميعًا بَِصيًرا  إِنَّ َّللاَّ

Artinya:Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat.5 

                                                 
1 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ( Jakarta: Kencana, 2009), hal. 1. 

2 Kuntari Darsih, Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return On Asset Perbankan (Studi Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2007-2013), Jurnal, 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jr4lVVdUvs0J:eprints.uny.ac.id/16810/1%2520full.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk,  

diakses pada 21 November 2015 

3 Ibid. 

4 UU No. 10 Tahun 1998 

5Departement Agama, Al-Qur’an Terjemahan (Jakarta:Pustaka Agung Harapan 2006) 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jr4lVVdUvs0J:eprints.uny.ac.id/16810/1%2520full.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk
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 Dalam suasana perkembangan yang sangat pesat, maka perbankan syariah 

mempunyai potensi dan peluang yang lebih besar dalam peranannya sebagai sumber 

pembiayaan bagi hasil perekonomian. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran 

kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan 

dana maupun penyaluran dananya, penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat 

dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuanganya. Laporan keuangan 

bank berupa neraca memberikan informasi kepada pihak di luar bank, misalnya bank 

sentral, masyarakat umum, dan investor, mengenai gambaran posisi keuangannya, yang 

lebih jauh dapat digunakan pihak eksternal untuk menilai besarnya risiko yang ada pada 

suatu bank.6 

 Pada dasarnya kegiatan penghimpunan dana, maupun penyaluran dana pada 

suatu laporan keuangan telah tercantum pada Surat Al-Baqarah Ayat 282: 

ى  ْن يَْكتَُب أَْب َكاتٌِب أَ نَُكْم َكاتٌِب بِاْلعَدِْل َوال يَ ْليَْكتُْب بَيْ بُوهُ وَ اْكتُ فَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تَدَايَْنتُْم بِدَيٍْن إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ

ُ فَْليَْكتُْب َوْليُْمِلِل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَ  َ  تَّقِ َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ  ْبَخْس ِمنْهُ َشيْئًاَربَّهُ َوال يَ  َّللاَّ

Artinya:Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk 
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis 
di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk 
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia 
menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia 
bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari 
padanya.7 
 
 Risiko kredit atau risiko pembiayaan dalam perbankan Syariah, yang berkaitan 

erat dengan kepercayaan masyarakat, nasabah,dan pemerintah. Risiko ini berasal dari 

pendanaan berbasis syirkah(mudharabah) dan disalurkan bersifat investasi yang 

menguntungan dan berupa pendapatan tetap/berbasis bagi hasil. Maka bank harus 

mempunyai asset likuid yang tergolong non-earning asset (aset yang tidak 

menghasilkan) yang mengganggu profitabilitas bila bank mempunyai asset likuid yang 

besar. Namun, profitabilitas yang tinggi bersifat earning asset (aset yang menghasilkan), 

bila aset jangka panjang dan operasi bank ditopang dengan dana yang baru akan 

menimbulkan risiko jika dana tidak dapat ditarik kembali serta pembiayaan dapat 

terganggu akibat tidak tersedianya dana baru yang diharapkan.8 

                                                 
6 Andri, loc cit., hal 94 

7Departement Agama, Al-Qur’an Terjemahan (Jakarta:Pustaka Agung Harapan 2006 

8 Mei Anggraini, Analisis Pengaruh Financing To Deposits Ratio (Fdr) Dan Loan ToAssets Ratio (Lar) Terhadap Profitabilitas Perbankan 

Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2009-2013), Jurnal Naskah Publikasi Ekonomi Islam, 

http://eprints.ums.ac.id/.../1/naskah%20publikasi.pdf, diakses pada 21 November 2015 

http://eprints.ums.ac.id/.../1/naskah%20publikasi.pdf
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 Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil 

pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Ukuran profitabilitas pada 

industry perbankan yang digunakan pada umumnya adalah Return on Equity (ROE) dan 

Return on Assets (ROA). Return on Assets (ROA) memfokuskan kemampuanperusahaan 

untuk memperoleh earning dalam operasinya, sedangkan Return onEquity (ROE) hanya 

mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut.9 

 Sehingga dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. 

ROA dipilih sebagai ukuran kinerja bank. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. 

Pertama, ROA dapat digunakan untuk mengukur seberapabaik kemampuan bank dalam 

mengatur aset yang dimilikinya secarakeseluruhan. Rasio ini sekaligus merupakan 

indikator efisiensi manajerial bank yang mengindikasikan kemampuan manajeman dalam 

mengelola asetasetnya untuk memperoleh keuntungan.10Valentina Flamini et al dalam 

IMF Working Paper, menyatakan bahwa ROA tends to tell howeffectively an organization 

is taking earning adventage of its base assets.This used to be the most popular way of 

comparing banks to each other andto monitor their own performance from period to 

period11.Jadi, selainberguna untuk mengetahui tingkat efisiensi pengelolaan aset 

dalammenghasilkan laba, ROA juga menjadi rasio populer untuk membandingkankinerja 

antar bank dari satu periode ke periode berikutnya.12 

 Return On Assets (ROA) adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat 

efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank. Semakin besar ROA 

menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat kembalian (return) 

semakin besar. Menurut Penelitian Samir Abderrazek Srairi yang dalam penelitiannya 

tentang factors influencing the profitability of conventional and islamic bank in GCC 

countries menyebutkan sebagian rasio keuangan yang mempengaruhi ROA adalah 

Equity Asset Ratio (EAR) rasio ini menunjukkan jumlah modal sendiri yang tertanam 

dalam perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan.13Penelitian Srairi 

yang menunjukkan bahwa EAR memiliki pengaruh yang positif terhadap ROA karena 

dengan posisi permodalan yang sehat bank mampu mengejar peluang bisnis lebih 

efektif, mendapat biaya lebih untuk pinjaman dan membayar lebih sedikit untuk deposito 

karena mereka menghadapi risiko kebangkrutan yang lebih rendah.14 

                                                 
9 Indra Kurnia, Loc., Cit. 

10 Mudrajad Kuncoro. Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: BPFE 2008,hal 234 

11 Valentina Flamini et al, The Determinants of Commercial Bank Profitability in Sub-Saharan Africa , 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp0915.pdf, Diakses pada 21 januari 2017 

12Kuntari Darsih,Loc., Cit. 

13Samir Abderrazek Srairi, Factors Influencing the Profitability of conventional and Islamic commercial Banks in Gcc countrie,Jurnal 

Naskah Publikasi Ekonomi Islam, 

http://server1.docfoc.com/uploads/Z2015/12/30/ypCVAnS3Qu/f059d2e48129020f4ddaca01a6d8f153.pdf,diakses pada 27 febuari 2017. 

14 Samir Abderrazek Srairi, Loc. Cit. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp0915.pdf
http://server1.docfoc.com/uploads/Z2015/12/30/ypCVAnS3Qu/f059d2e48129020f4ddaca01a6d8f153.pdf,diakses
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 Dalam penelitian A. Susty Ambarriani juga menyatakan bahwa Equty Assets 

Ratio (EAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat efisiensi perbankan 

Indonesia. EAR sebagai indicator peranan pemilik terhadap peningkatan efisiensi sebuah 

bank berpengaruh positif karena semakin tinggi motivasi pemiliki atas kelangsungan 

usaha banknya, makaakan mempengaruhi pihak manajemen mengelola bank secara 

professional sehingga kinerja dan efisiensi meningkat. 

 Hasil penelitian Gul et al tentang factors affecting bank profitability in Pakistan 

menunjukkan bahwa variabel Firm size dan Loan To Assets Ratio memiliki pengaruh 

positif terhadap ROA, sedangkan Equity Assets Ratio (ROA) memiliki pengaruh negative 

terhadap ROA, karena jumlah sendiri yang tertanam diperusahaan tidak mempengaruhi 

tingkat kinerja keuangan faktor Loan to Assets ratio yang lebih dominan mempengaruhi 

ROA.15 Loan to Assets Ratio (LAR) digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi permintaan kredit/pembiayaan melalui jaminan sejumlah aset yang dimiliki. 

Rasio ini merupakan perbandingan seberapa besar kredit yang diberikan bank 

dibandingkan dengan besarnya total aset yang dimiliki bank. Menurut penelitian dari Mei 

Anggraini LAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada perbankan Syariah 

di Indonesia.,16 karena semakin besar kredit yang disalurkan maka semakin rendah risiko 

kredit yang mungkin dihadapi karena kredit yang  disalurkan didanai dengan aset yang 

dimiliki dan akan semakin baik  kinerja keuangan.17 

 Selain itu Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan 

bertindak selaku perantara bagi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, bank harus 

selalu berada ditengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana 

dapat ditampung dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Pihak Ketiga (DPK) 

merupakan pangsa pasar dana pihak ketiga yang dihimpun oleh masing-masing bank 

secara indvidu. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Adapun dana pihak ketiga diperoleh 

dengan menjumlahkan giro, tabungan dan deposito.18 

 Pada penelitian Bambang sudiyatno tentang Analisis Pengaruh Dana Pihak 

Ketiga, BOPO, CAR dan LDR terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Perbankan yang 

Go Public Di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukan bahwa Dana pihak Ketiga (DPK) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA). Berarti semakin banyak 

dana pihak ketiga yang  dihimpun bank, maka semakin tinggi kinerja bank (ROA).19 

                                                 
15 Indra Kurniawan, Loc., Cit. 

16 Mei Anggraini, Op, Cit, Jurnal Ekonomi. 

17Ibid. 

18 Bambang sudiyatno, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Bopo, Car Dan Ldr Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan 

Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia (Bei) (Periode 2005-2008), Jurnal, diakses pada 30 juli 2017, hal. 4 

19 Ibid. 
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 Berbeda dengan hasil penelitian Yoli Lara Sukma tentang Pengaruh Dana Pihak 

Ketiga, Kecukupan Modal dan Resiko Kredit Terhadap Profitabilitas menunjukan Dana 

Pihak ketiga tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada perbankan, hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar dana pihak ketiga yang dimiliki oleh suatu bank, 

belum tentu mencerminkan laba yang besar yang akan diperoleh bank tersebut.20 

Adapun data tentang dinamika pergerakan rasio keuangan pada Bank Syariah Mandiri 

yang tercatat pada website resmi adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 

Pergerakan Rasio Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri21 

Rasio% 2011 2012 2013 2014 2015 

ROA 1,58% 2,07% 1,42% 0,17% 0,53% 

EAR 6,31% 7,71% 7,6% 7,37% 8% 

LAR 19,93% 18,83% 16,81% 15,44% 18,63% 

DPK 73,3% 
91% 

 
68,8% 80.5% 94,5% 

 

 Berdasarkan data tabel 1 di atas menunjukkan bahwa keseluruhan rasiomargin 

laba (ROA) mengalami pertumbuhan yang tidak setabil atau mengalami fruktuasi di 

disetiap tahunnya. Return on Assets (ROA) yang merupakan salah satu rasio margin 

laba mengalami peningkatan sebesar 0,49% dari tahun 2011 ke tahun 2012, tahun 2013 

ROA mengalami penurunan 0,65% dari tahun 2012. Pada tahun 2014 ROA jauh 

menurun dari tahun 2013 yaitu sebesar 1,25% dan pada tahun 2015 ROA mengalami 

kenaikan sebesar 0,36% dari tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank dalam 

memperoleh keuntungan yang tidak stabil terlihat dari penurunan dan peningkatan yang 

terjadi di setiap tahunnya. ROA rata - rata yang telah dicapai dinyatakan belum cukup 

baik, karena angka tersebut belum semua mencapai standar untuk ukuran – ukuran bank 

di Indonesia yaitu 1,5%.22 

 Proksi permodalan yang dilihat dari Equity to Total Assets Ratio (EAR) sebagai 

indikator peranan shareholder terhadap efisiensi bank mengalami peningkatan yang tidak 

stabil selama tahun 20011 – 2015. Pada tahun 2012 rasio EAR mengalami peningkatan 

sebesar 1,4% dari tahun 2011. Tahun 2013 EAR mengalami penurunan sebesar 0,11%. 

                                                 
20 Yoli Lara Sukma, Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Resiko Kredit Terhadap Profitabilitas, Jurnal,, diakses pada 30 

juli 2017, hal. 18 

21Data yang diolah oleh penulis. 

22 Standar BI untuk Rasio Return On Asett bedasarkan Peraturan Bank Indonesia No 6/10/PBI/2004 
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Pada tahun 2014 EAR mengalami penurunan sebesar  0,23%, dan pada tahun 2015 

EAR mengalami peningkatan sebesar 0,63%.  

 Proksi kredit dengan menggunakan jaminan sejumlah aset dapat dilihat dari 

penurunan LAR dari tahun 2011 – 2015. Pada tahun 2012 LAR mengalami penurunan 

sebesar 1,1% dari tahun 2011. Kemudian pada tahun 2013 LAR menunjukkan 

penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,02%. Dan pada tahun 2014 LAR 

mengalami Penurunan dari tahun 2013 sebesar 1,37 dan pada tahu 2015 mengalami 

kenaikan sebesar 3,41%. Penurunan yang terjadi ini tidak menunjukkan penurunan 

secara signifikan.   

 Pada tahun 2011 – 2012 Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan  

17,7% yang signifikan, pada tahun 2013 DPK menurun seiring dengan penurunan nilai 

ROA. Pada tahun 2014 DPK meningkat  sebesar 11,7%  tetapi nilai ROA menurun 

sebesar 1,25%  

 Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa keuangan di Bank Syariah 

Mandiri belum stabil, pada tahun 2012 ROA meningkat menjadi 2,07% dan besar EAR 

mencapai 7,71%, dan pada tahun 2015 ROA menurun nilai ROA sebesar 0,53% 

sedangkan EAR meningkat sebesar 8%. ROA meningkat di tahun 2012 nilainya sebesar 

2,07%, sedangkan pada LAR di tahun 2012 LAR menurun sebesar 1,1% dari tahun 

sebelumnya. ROA menurun pada tahun 2014 nilainya sebesar 0,17% sedangkan pada 

tahun 2014 DPK meningkat. 

 Berdasar latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan terjadinya research gap 

antara teori yang biasanya diterapkan pada industri perbankan dengan kondisi empiris 

perusahaan perbankan yang ada selama periode 2011 –2015, dan adanya perbedaan 

hasil penelitian terdahulu. Sehingga penelitian ini diberi judul: “Pengaruh Equity Asset 

Ratio, Loan to Assets Ratio danDana Pihak Ketiga terhadap Kinerja Keuangan (Studi 

Kasus Bank Syariah Mandiri di Indonesia)”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Dari hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian tentang 

pengaruh variabel Equity Asset Ratio, Loan to Assets Ratio dan Dana Pihak 

Ketiga terhadap profitabilitas atau kinerja keuangan. 

2. Terjadi Fluktuasi atau adanya ketidakstabilan peningkatan Retrun On Asset 

(ROA)  pada Bank Syariah Mandiri dan nilai Retrun On Asset (ROA) pada Bank 

Syariah Mandiri tidak semua mencapai standar Bank Indonesia pada tahun 2011-

2015. 
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3. Kenaikan nilai Equity Asset Ratio (EAR) yang diikuti dengan penurunan nilai 

Return On Assets (ROA). Idealnya kenaikan nilai Equity Asset Ratio (EAR) akan 

diikuti dengan kenaikan nilai Return On Assets (ROA). 

4. Penurunan nilai Loan to Assets Ratio (LAR) yang diikuti dengan kenailkan nilai 

Return On Assets (ROA). Idealnya penurunan nilai Loan to Assets Ratio (LAR) 

akan diikuti dengan penurunan nilai Return On Assets (ROA). 

5. Terjadi Fluktuasi pada peningkatan nilai Equity Asset Ratio, Loan to Assets Ratio 

dan Dana Pihak Ketiga di Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2015. 

C. Pembatasan Masalah 

 Dengan keterbatasan pengetahuan, waktu, dana dan agar pembahasan tidak 

meluas dan tepat sasaran, maka perlu penulis memberikan pembatasan untuk 

masalah yang ada pada penelitian ini yaitu hanya membahas tentang faktor yang 

mempengaruhi Kinerja keuangan yang di dalam penelitiah ini dihitung dengan 

Profitabilitas dengan menggunakan Return on Asset (ROA). Penelitian ini dibatasi 

pada rasio keuangan yang mempengaruhi kinerja keuangan (ROA) yaitu Equity 

Assets Ratio (EAR), Loan To Assets Ratio (LAR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK).Dan 

penelitian dibatasi hanya pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia tahun 1999– 2016. 

 
D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kondisi kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri di Indonesia tahun 

1999-2016? 

2. Apakah Equity Assets Ratio, Loan To Assets Ratio dan Dana Pihak Ketiga 

berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kinerja keuangan Bank 

Syariah Mandiri di Indonesia tahun 1999-2016? 

3. Faktor manakah yang paling dominan antara Equity Assets Ratio, Loan To Assets 

Ratio dan Dana Pihak Ketigadalam mempengaruhi kinerja keuanganBank Syariah 

Mandiri di Indonesia tahun 1999-2016? 

 
 

E. TujuandanKegunaanPenelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Kondisi kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri di Indonesia tahun 1999-

2016. 

b. Pengaruh Equity Assets Ratio, Loan To Assets Ratiodan Dana Pihak Ketiga 

secara parsial dan simultan terhadap Kinerja KeuanganBank Syariah Mandiri 

di Indonesiatahun 1999-2016. 
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c. Faktor yang dominan antara Equity Assets Ratio, Loan To Assets Ratiodan 

Dana Pihak Ketiga dalam mempengaruhi kinerja keuanganBank Syariah 

Mandiri di Indonesia tahun 1999-2016. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Bank 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama dalam rangka 

memaksimumkan kinerja perusahaan untuk memperoleh laba. 

b. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan 

dalam memilih bank yang sehat terutama untuk melakukakan proses 

transmisi dana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI, KARANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN DAN 
PENELITIAN YANG RELEVAN 

 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Keuangan 

 Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi 

efisien dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. 

Dengan pengukuran kinerja keuangan inidapat dilihat prospek pertumbuhan dan 

perkembangan keuangan perusahaan dan mengandalkan sumber daya yang dimilikinya. 

Perusahaan dikatakan berhasil apabila perushaan telah mencapai suatu kinerja tertentu 

yang telah di terapkan.52  

 Pengukuran kinerja keuangan adalah penting sebagai sarana aatau indicator dalam 

rangka memperbaiki kegiatan operasional perusahaan.53 Dengan perbaikan kinerja 

operasional diharapkan bahwa perusahaan dapat mengalami pertumbuhan keuangan 

yang lebih baik dan juga dapat bersaing dengan perusahaan lain lewat ofisien dan 

efektifitas.54 

 Menurut Kasmir, kinerja bank merupakan ukuran keberhasilan bagidireksi bank 

tersebut, sehingga apabila kinerja itu buruk maka tidak mungkin paradireksi ini akan 

diganti. Bank perlu dinilai kesehatannya, tujuannya adalah untukmengetahuikondisi bank 

tersebut yang sesungguhnya,apakah dalam keadaansehat, kurang sehat, atau mungkin 

sakit. Apabila kondisi bank tersebut dalamkondisi sehat, maka perlu dipertahankan 

kesehatannya. Akan tetapi jikakondisinya dalam keadaan tidak sehat maka segera perlu 

diambil tindakan untukmengobatinya. Dari penilaian kesehatan bank ini pada akhirnya 

akan ketahuan kinerja bank tersebut.55 

Islam sudah mengajarkan bahwa kinerja harus dinilai, terlihat pada surah at-Tawbah ayat 

105: 

ُ َعَملَكُْم َوَرسُولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن ۖ َوَستَُردُّوَن إِلَ َوقُِل اْعَملُوا فََسيَرَ  َملُونَ تَعْ  ٰى َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشهَهاَدةِ فَيُنَب ِئُكُْم بَِما كُْنتُمْ ى َّللاه  

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 
(Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 
kamu apa yang telah kamu kerjakan. 56 

                                                 
52 Hery, Analisis Laporan Keuangan Integrated And Comprehensive Edition (Jakarta: Kompas Gramedia, 2016), hal. 25 

53 Sofyan Syafri Harahaf, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hal. 29 

54 Ibid. 

55 Ibid. 

56 Departement Agama, Al-Qur’an Terjemahan (Jakarta:Pustaka Agung Harapan 2006 
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 Penilaian kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan tindakanevaluasi atas 

kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain.Bagi investor 

informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan untukmelihat apakah mereka 

akan mempertahankan investasi mereka di perusahaantersebut atau mencari alternatif 

perusahaan lain. Selain itu adanya informasi mengenai kinerja perusahaan dapat 

memperlihatkan kepada share holder dan stake holder secara umum bahwa perusahaan 

memiliki kredibilitas baik di matamereka. 

 Pengukuran kinerja perbankan yang paling tepat adalah dengan mengukur 

kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba atau profitdari berbagai kegiatan yang 

dilakukan. Sebagaimana umumnya tujuan perusahaanadalah untuk mencapai nilai yang 

tinggi, dimana untuk mencapai nilai tersebutperusahaan harus dapat secara efisien dan 

efektif mengelola berbagai kegiatannya.57  

 Menurut Munawir perbankan merupakan bisnis jasa yang bergabung dalam industry 

“kepercayaan” dan mempunyai rasio-rasio keuangan yang khas. Berikut merupakan rasio 

perbankan yang dapat menghitung kinerja keuangan terdiri dari tiga kelompok rasio yaitu 

rasio likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio profitabilitas.58 

a. Analisis Ratio Likuiditas 

 Merupakan gambaran kemampuan suatu perusahan memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya secara tepat waktu sehingga likuiditas sering disebut dengan short 

term liquidity. Beberapa Rasio Likuiditas yang sering dipergunakan dalam kinerja suatu 

bank antara lain adalah sebagai berikut:  

1) Quick Ratio  

 Quick ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban terhadap para pedosan (pemilik simpan giro, tabungan dang 

deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank. Rumus untuk 

mencari quick rayio sebagai berikut:  

Quick ratio= cash assettotal depositx 100% Nilai standar tingkat kesehatan Bank 

Indonesia pada quick ratio sebesar 15%-20%.  

2) Banking ratio  

 Banking ratio bertujuan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan 

membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. 

Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah, karena jumlah data 

yang digunakan utuk membiayai kredit semakin besar. Demikian pula sebaliknya. 

Rumusan untuk mencari banking ratio sebagai berikut:  

                                                 
57Ibid. 

58 Munawir, Analisis Laporan keuangan (Yogyakarta: Liberty 2001), hal.63 
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=total loanstotal deposit x 100%  

Nilai standar tingkat kesehatan Bank Indonesia pada banking ratio sebesar 75%-85%  

 

3) Loan to Deposit Ratio(LDR)  

 LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana 

yang diterima oleh bank. Rasio ini menunjukan salah satu penilaian likuiditas bank dan 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

=total loanstotal deposit+equity x 100%  

Loan to deposit ratio tersebut menyatakan seberapa jarak kemampuan Bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan 

kredit yang diberikan sebagai sumber lukiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut 

memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas Bank yang bersangkutan. 

Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlkan untuk membiayai kredit menjadi 

semakin besar. Rasio ini juga indicator kerawanan dan kemampuan dari suatu Bank. 

Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari loan to deposit ratio 

suatu Bank adalah sekitar 80%. Namun, batas tolereransi berkisar anatar 85% dan 

110%.  

4) Loan to asset ratio (LAR)  

Loan to asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas 

Bank yang menunjukkan kemampuan Bnak untuk memenuhi permintaan kredit dengan 

menggunakan total asset yang dimiliki Bank.  

Semakin tinggi rasio ini, tingkat likuiditasnya semakin kecil karena jumlah asset yang 

diperlukan untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar, rasio ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

=jumlah kredit yang diberikan : jumlah asetx100% 

b. Analisis Rasio Rentabilitas  

 Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan 

oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalm hubungannya dengan 

penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik 

menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Rasio 

profitabilitas suatu bank antara lain sebagai berikut:  

1) Return on assets (ROA)  

 Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan, semakin besar ROA suatu bank, 
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semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik 

pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Dalam penilaian standar tingkat 

kesehatan Bank Indonesia pada return on asset (ROA) sebesar 0,5%-1,25%. Rasio ini 

dapat dirumuskan sebagai beikut:  

=laba bersih : total aktivax100%  

2) Return on Equity (ROE)  

 ROE adalah perbandingan antara laba bersih Bank dengan REO modal sendiri. 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

=net incomeequity capitalx100%  

Rasio ini banyak ditamati oleh para pemegang saham bank (baik pemegang saham 

sediri maupun pemegang saham baru). Serta para investor dipasar modal yang ingin 

membeli saham Bank yang bersangkutan (jika Bank tersebut telah go public). Nilai 

standar tingkat kesehatan Bank Indonesia pada REO sebesar 5%-12%.  

3) Rasio Beban Operasional terhadapan pendapatan operasional (BOPO)  

 Rasio BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan 

operasional. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

=biaya (beban operasional)pendapatan operasionalx100%  

Rasio biaya oprasional digunakan untuk mengukur tingkat efisien yang kemampuan 

bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama Bank pada 

prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dana dan 

menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan 

operasional Bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga.  

4) Net Profit Margin (NPM) ratio  

 Net Profit Margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) 

yang diperoleh Bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima kegiatan 

operasionalnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

=laba bersih : pendapatan operasionalx100% 

5) Analisis Rasio Solvabilitas  

 Analisis rasio solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan 

Bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuiditas Bank. Di samping itu, 

rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara volume (jumlah) dana yang 

diperoleh dari berbagai utang (jangka pendek dan jangka panjang) serta sumber-sumber 

lain diluar modal Bank sendiri dengan volume penanaman dana tersebut pada berbagai 

jenis aktiva yang dimilik Bank. 
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2. Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktifitas normal bisnisnya. 

Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan 

keuntungan dengan cara menjual produk (barang dan/atau jasa) kepada para 

pelaggannya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk 

memaksimalkan profit, baik profit jangka pedek maupun profit jangka panjang. 

Menajemen dituntut untuk meningkatkan imbalan hasil (return) bagi pemilik perusahaan, 

sekaligus juga meningkatkan kesejateraan karyawan. Ini semua hanya dapat terjadi 

apabila perusahaan memperoleh laba dalam aktivitas bisnisnya.59 

 Profitabilitas memiliki hubungan kausalitas terhadap nilai perusahaan. Hubungan 

kausalitas ini menunjukkan bahwa apabila kinerja manajemen perusahaan yang diukur 

menggunakan rasio profitabilitas dalam kondisi baik, maka akan memberikan dampak 

positif terhadap keputusan investor di pasar modal untuk menanamkan modalnya dalam 

bentuk penyertaan modal. Demikian halnya juga akan berdampak pada keputusan 

kreditor dalam kaitannya dengan pendanaan perusahaan melalui utang. Profitabilitas 

atau keuntungan merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen.  

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang 

dapat diperoleh perusahaan. Rasio keuntungan dapat diukur dengan beberapa indikator 

yakni:60 

a. Profit Margin 

Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. 

b. Return on Asset (ROA) 

Return on Asset juga sering disebut sebagai rentabilitas ekonomi merupakan ukuran 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki 

oleh perusahaan. Dalam hal ini laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan 

pajak atau Earning Before Interest and Tax (EBIT). 

c. Return on Equity (ROE) 

 Return on Equity (ROE) ini sering disebut dengan rate of return on net worth 

yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri 

yang dimiliki, sehingga ROE disebut juga sebagai rentabilitas modal sendiri. Laba yang 

diperhitungkan adalah laba bersih setelah dipotong pajak atau Earning After Tax (EAT). 

d. Return on Investment (ROI) 

                                                 
59 Hery, Analisis Laporan Keuangan Integrated And Comprehensive Edition, Loc., Cit, hal. 192 

60 Sutrisno, Op., Cit., hal. 222 
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 Return on Investment (ROI) merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang 

dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah 

pajak atau EAT. 

e. Earning Per Share (EPS) 

 Earning Per Share (EPS) merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan per+ lembar saham pemilik. Laba yang digunakan sebagai 

ukuran adalah laba bagi pemilik atau EAT. 

 Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil 

pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Ukuran profitabilitas pada 

industry perbankan yang digunakan pada umumnya adalah Return on Equity (ROE) dan 

Return on Assets (ROA). Return on Assets (ROA) memfokuskan kemampuanperusahaan 

untuk memperoleh earning dalam operasinya, sedangkan Return onEquity (ROE) hanya 

mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis 

tersebut.61Sehingga dalam penelitian ini Return On Assets (ROA)  digunakan sebagai 

ukuran kinerja perbankan. 

3. Return on Asset (ROA) 

 Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan Return On Assets (ROA) dimana 

Return On Assets (ROA) mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola 

asset-asetnyaguna memperoleh keuntungan secara keseluruhan.R asio ini digunakan 

untuk mengukur tingkat imbalan atau perolehan (keuntungan),62 Return on Asset juga 

sering disebut sebagai rentabilitas ekonomi merupakan ukuran kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal 

ini laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau Earning Before 

Interest and Tax (EBIT). 

  Return On Assets (ROA) adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat 

efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. ROA juga 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh (laba) 

secara keseluruhan. selain merupakan ukuran profitabilitas bank ROA sekaligus 

merupakan indikator efisiensi manajerial bank yang mengindikasikan kemampuan 

manajemen dalam mengelola aset-asetnya untuk memperoleh keuntungan.Indikator: 

EBIT dan total aktiva. Rumus yang digunakan untuk menghitung ROA adalah sebagai 

berikut:63 

 

                                                 
61 Indra Kurnia, Loc., Cit. 

62 V Wiratna Sujarweni, Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017), hal. 81 

63 Ibid. 
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    EBIT 

Return on Assets =     x 100% 

   Total Aktiva 

 Sumber dana terbesar bank berasal dari simpanan masyarakat. Maka semakin 

besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank 

tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. 

 

 

4. Equity Assets Ratio (EAR) 

 Equity Asset Ratio (EAR) merupakan Indikator financial yang digunakan untuk 

mengukur keterikatan atau motivasi dari pemilik atas kelangsungan usaha dari bank yang 

bersangkutan. Rasio ini menunjukan besarnya modal sendiri yang digunakan untuk 

menandai seluruh aktiva perusahaa. Indikator: Total ekuitas dan total aset. 

       Total Ekuitas 

Equity Assets Ratio =            x 100% 

       Total Aset 

 Peranan modal dalam perbankan sangat penting karena akan mendukung 

kegiatan operasional bank. Bank harus memiliki modal yang cukup, sehingga pada saat 

kritis bank tetap pada posisi aman karena memiliki cadangan modal. Rasio ini 

menunjukkan jumlah modal sendiri yang tertanam dalam perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan modal perusahaan. modal sendiri maka akan semakin tinggi pula keterikatan 

atau motivasi pemilikatas kelangsungan usaha banknya, Semakin tinggi puporsi modal 

sendiri maka akan semakin tinggi peranan pemilikdalam mempengaruhi manajemen 

peningkatan kinerja atau efisiensi banknyasecara lebih profesional. Sebaliknya, proporsi 

modal sendiri yang relatif rendahakan menyebabkan pemilik tidak merasa terlalu 

dirugikan apabila banknya pailit atau bangkrut. 64 

 Rasio ini juga menunjukkan tersedianya modal untuk menjaga likuiditas( 

protective function) dan kelangsungan operasionalnya sehingga dapat melindungi para 

pemilik modal dari kepailitan atau kebangkrutan. Peranan pemilik mampu mendorong 

pihak manajemen meningkatkan efisiensi kinerja yang akan berimbas pada laba yang 

didapatkan perusahaan (ROA), selain itu adanya modal dapat melindungi nasabah dari 

kerugian yang timbul dan menjaga kepercayaan masyarakat karena adanya modal yang 

tersedia untuk menjaga dana mereka.65 

 Penelitian Srairi yang dalam penelitiannyat entang factors influencing the 

profitability of conventional and islamic bank in GCC countries yang menunjukkan bahwa 

                                                 
64 Ibid. 

65 Faisal Abdullah,  Manajemen Perbankan Edisi Revisi (Malang: UMM, 2003) hal 36 
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EAR memiliki pengaruh yang positifkarena dengan posisi permodalan yang sehat bank 

mampu mengejar peluangbisnis lebih efektif, mendapat biaya lebih untuk pinjaman dan 

membayar lebihsedikit untuk deposito karena mereka menghadapi risiko kebangkrutan 

yang lebihrendah. 

5. Loan to Assets Ratio (LAR) 

 Mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit melalui jaminan 

sejumlah asset yang dimiliki. Rasio ini merupakan perbandingan seberapa besar kredit 

(pembiayaan) yang diberikan bank terhadap total yang dimiliki bank. Indikator: Total 

kredit (pembiayaan) dan Total Aset. 

 

      Total Kredit (pembiayaan) 

Loan to Assets Ratio  =                  x 100% 

     Total Aset 

 Rasio ini merupakan perbandingan seberapa besar kredit (pembiayaan) yang 

diberikan bank dibandingkan dengan besarnya total aset yang dimiliki bank. Semakin 

besar kredit yang disalurkan maka semakin rendah risiko kredit yang mungkin dihadapi 

karena kredit yang disalurkan didanai dengan aset yang dimiliki66 

 LAR mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan dana dengan 

total aset bank. Semakin tinggi kredit meningkatkan pendapatan bagi hasil sehingga 

pengembalian aset akan semakin tinggi dan semakin baik kinerja keuangan.67 Menurut 

penelitian dari Mei Anggraini LAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada 

perbankan Syariah di Indonesia.68 

Dalil dari al-Qur'an, Allah berfirman di dalam surat Al- Ma'idah ayat 2 yang berbunyi: 

ِن   ۡثِم َوٱۡلعُۡدَوٰ    َوتَعَاَونُواْ َعلَى ٱۡلبِر ِ َوٱلتهۡقَوٰىۖ َوََل تَعَاَونُواْ َعلَى ٱۡۡلِ

     
Artinya:"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
janganlah tolong menolong berbuat dosa dan permusuhan." (Q.S. Al- Maidah: 2)69 

Pinjaman sendiri tertera pada hadist riwayat Muslim: 

رواه البخارى و مسلم()  فَإِنه َخْيِر كُْم أ ْحَسنَكُْم قََضا ء    

Artinya:Sesungguhnya di antara orang-orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang 
sebaik-baiknya dalam membayar utang. (HR. Bukhari dan Muslim). 
 

                                                 
66 Ibid hal. 58 

67 Gita Danupranata, Manajemen Perbankan Syariah (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013) 

68 Mei Anggraini, Op, Cit, Jurnal Ekonomi. 

69 Departement Agama, Al-Qur’an Terjemahan (Jakarta:Pustaka Agung Harapan 2006 

http://islamiwiki.blogspot.com/2014/02/dalil-perintah-tolong-menolong-dalam.html
http://islamiwiki.blogspot.com/2013/01/arti-taqwa-menurut-syara-dan-macamnya.html
http://islamiwiki.blogspot.com/2011/03/pembagian-dosa-menurut-pandangan-islam.html
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"Dari Abu Umamah r.a. dari Nabi saw. beliau bersabda: Pinjaman itu harus dikembalikan 

dan orang yang meminjam adalah yang berutang. Dan utang itu dibayar." (H.R. At-

Turmudzi) 

6. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

 Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik 

perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai 

instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank.70 

 Menurut Kasmirdana dana pihak ketiga memiliki kontribusi terbesar dari 

beberapa sumber dana tersebut sehingga jumlah dana pihak ketiga yang berhasil 

dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan 

kredit. Kredit diberikan kepada para debitur yang telah memenuhi syarat-syarat yang 

tercantum dalam perjanjian yang dilakukan antara pihak debitur dengan pihak bank. 

Kasmir mengemukakan bahwa dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank 

dapat berupa giro, tabungan, dan deposito.71 

 Dendawijaya mengungkapkan dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari 

masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank 

(mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Pengukuran dana pihak 

ketiga dapat dihitung dengan menggunakan rumus:72 

    
DPK= Giro + Deposito + Tabungan      
 Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat 

bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangannya, 

merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Menurut UU No. 21 

Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa: 

”Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabahkepada Bank Syariah dan/atau 

UUS berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lainyang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan,atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan 

itu” 

 Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana 

terbesar yang paling diandalkanbank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, 

deposito, dan tabungan. 

 

 

1. Simpana Giro (Demand Deposit) 

                                                 
70 Kuncoro Mudjarad dan Suhardjono,. “Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi” (Yogyakarta:BPFE 2002). 

71 Kasmir. Dasar-dasar Perbankan ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 65 

72 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan  (Bogor: Ghalia Indonesia 2009), hal. 49 

http://islamiwiki.blogspot.com/2014/06/piutang-dan-berhutang-dalam-islam-yang.html
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 Pengertiaan simpanan giro atau yang biasa disebut rekening giro adalah 

simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan 

cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara 

pemindahbukuan.73 Giro juga dapat diartikan sebagai simpanan yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk 

penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau 

bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Untuk 

iru, pemegang rekening giro memperoleh buku cek dan bilyet giro. 

 Pengertian giro (sumber dana jangka pendek) diatas memberikan 

gambaran bahwa giro adalah simpanan masyarakat dalam rupiah atau valuta 

asing pada bank yang transaksinya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, dan cara pembayaran lainnya. Dalam 

perbankan syariah terdapat dua giro syariah, yaitu giro wadiah dan giro 

mudharabah. Giro wadiah adalah giro yang di jalankan bedasarkn akad wadiah, 

yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. 

Giro mudharabah adalah giro yang di jalankan bedasarkan akad mudharabah. 

Dalam hal ini bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelolah dana), 

sedangkan nasabah bertindak sebagai shaibul mal (pemilik dana).74 

2. Simpanan Tabungan  

 Pengertian tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat syrat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.75 

Tabungan juga dapat diartikan sebagai simpanan pihak ketiga dalam rupiah dan 

atau valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 

syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit, tetapi tidak dapat ditari dengan 

cek, bilyet giro atau alat lainya yang dapat dipersakan dengan itu. Bedasarkan 

beberapa pengertian tabungan ( Jangka waktu relative lama) maka dapat 

disimpulkan bahwa tabungan adalah simpanan masyarakat dalam rupiah 

maupun valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat 

yang telah disepakati. Cara penarikan rekening tabungan yang paling banya 

dilakukan saat ini adalah dengan buku tabungan, cash card atau ATM, dan kartu 

debet. 

 Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan 

bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang bedasarkan prinsip 

                                                 
73 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 

74 Karim, Bank Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 177 

75 Undang-Undang Perbankkan Nomor 10 Tahun 1998 



 
 

19 

wadiah dan mudharab. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan 

bedasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan 

setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Tabungan mudharabah adalah 

tabungan yang dijalankan bedasarkan akad mudharabah. Firman Allah SWT 

surah An-Nisa ayat 58: 

َ يَأُْمُركُْم أَْن تَُؤدُّوا اْْلََماَناِت إِلَٰى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النهاِس أَْن تَْحكُُموا بِ   اإِنه َّللاه َ نِِعمه َ  اْلعَْدِل   ِإنه َّللاه يَِعظُكُْم بِِه ۗ إِنه َّللاه

ا  َكاَن َسِميع ا بَِصير 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.76 

  Dalam firman di atas dijelaskan bahwa amanah harus disampaikan pada 

orang yang berhak menerima amanah tersebut misalnya amanah yang diberikan 

pada orang-orang yang dapat dipercaya dan dalam pemberian amanah tersebut 

harus dilakukan secara adil. surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu: 

ا فَْليَُؤد ِ ا َ َربههُ ۗ َوإِْن كُْنتُْم َعلَٰى َسفٍَر َولَْم تَِجُدوا َكاتِب ا فَِرَهاٌن َمْقبُوَضةٌ ۖ فَإِْن أَِمَن بَْعُضكُْم بَْعض  لهِذي اْؤتُِمَن أََمانَتَهُ َوْليَتهِق َّللاه

ُ بَِما تَْعَملُوَن َعِليمٌ َوََل تَْكتُُموا الشهَهاَدةَ   َوَمْن يَْكتُْمَها فَإِنههُ آثٌِم قَْلبُ  هُ ۗ َوَّللاه  

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  

 Surat Al-Baqrah ayat 283 menjelaskan bahwa wadi’ah (simpanan) amanat bagi 

orang yang dititpkan., maka ia wajib menjaganya seperti penjagaan pada 

umumnya dan seperti menjaga haratanya sendiri. Ia wajib mengembalikannya 

ketika diminta oleh yang punya. 

3. Simpanan Berjangka (Time Deposit) 

 Simpanan berjangka merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan 

oleh bank simpanan berjangka mengandung unsure jangka waktu (jatuh tempo) 

lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Pengertian 

                                                 
76 Departement Agama, Al-Qur’an Terjemahan (Jakarta:Pustaka Agung Harapan 2006) 
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deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu bedasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan pihak bank.77 

 Deposito secara lengkap dapat diartikan sebagai simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu pada saat penyerahan 

atas beban rekeningpenarik cek. Cek dapat ditarik atau diterbitkan oleh 

pemegang rekening giro atas unjuk atau atas nama dan tidak dapat dibatalkan 

oleh penarik kecuali cek tersebut dinyatakan hilang atau dicuri dengan bukti 

kepolisian. Jangka waktu pengunjukan agar mendapatkan pembayaran dari bank 

atas cek tersebut adalah selam 70 hari sejak tanggal penarikan. Persaingan yang 

ketat dalam menghimpun dana antar bank telah memunculkan produk-produk 

baru dalam menghimpun dana. Produk-produk baru tersebut antara lain: 

Deposito berjangka, Sertifikat deposito, dan  Deposit On Call.78 

 Deposito syariah contohnya adalah, mudharabah mutlaqah dan 

mudarabah muqayadah. Mudharab Mutlaqah , pemilik dana tidak memberikan 

batasan atau persyaratan tertentu pada bank syariah dalam mengelolah 

investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek 

investasinya.79 Sedangkan Mudharabah Muqayyadah, pemilik dana memberikan 

batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelolah 

investasinya, baik yang berkaitan dengan tepat, cara, maupun objek 

investasinya.80 

B. Kerangka Berfikir 

 Penelitian ini melihat kinerja perusahaan dari sisi profitabilitas atau seberapa 

besar kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Berdasarkan telaah 

pustaka, rasio keuangan perbankan yang sesuai sebagai proksi dari profitabilitas 

adalah Return on Asset (ROA). Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank 

yaitu Equity Assets  Ratio (EAR),Loan toAssets Ratio (LAR) dan Dana Pihak Ketiga 

(DPK). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Undang-undang no 10 Tahun 1998 

78 Frederic F Mishkin, Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Uang (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 99 

79 Karim, Op. Cit., hal. 178 

80 Ibid. hal. 17 
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Grafik Kerangka berfikir Teoristis 
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Keterangan Kerangka Berfikir: 

1. Equity Assets Ratio berpengaruh positif (+) terhadap Return On Assets (ROA) 

2. Loan To Assets Ratio berpengaruh positif (+) terhadap Return On Assets (ROA) 

3. Dana Pihak Ketiga  berpengaruh positif (+) terhadap Return On Assets (ROA) 

4. Equity Assets Ratio, Loan To Assets Ratio dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh 

positif (+) terhadap Return On Assets (ROA) 

Equity Asett ratio (EAR) menunjukkan jumlah modal sendiri yang tertanam dalam 

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan, peranan modal dalam 

perbankan sangat penting karena akan mendukung kegiatan operasional bank. 

Semakin tinggi proporsi modal sendiri maka semakin tinggi pula keterikatan atau 

motivasi pemilik atas kelangsungan usaha banknya, sehingga akan semakin tinggi 

peranan pemilik dalam mempengaruhi manajemen peningkatan kinerja atau 

efisiensi banknya secara lebih profesional untuk mendapatkan keuntungan yang 

maksimal. Sebaliknya proporsi modal sendiri yang relatif rendah dapat 

menyebabkan pemilik tidak terlalu merasa dirugikan apabila banknya pailit.81 

 Seperti halnya penelitian Srairi yang dalam penelitiannya tentang factors 

influencing the profitability of conventional and islamic bank in GCC countries yang 

menunjukkan bahwa EAR memiliki pengaruh yang positifterhadap profitabilitas 

karena dengan posisi permodalan yang sehat bank mampu mengejar peluangbisnis 

lebih efektif, mendapat biaya lebih untuk pinjaman dan membayar lebihsedikit untuk 

deposito karena mereka menghadapi risiko kebangkrutan yang lebihrendah.82 

                                                 
81 A. Susty Ambarriani, Faktor-faktor yang mempengaruhi efisien perbankan di Indonesia ( MODUS VOL 15 (1)), hal. 37 

82 Samir Abderrazek Srairi, Factors Influencing the Profitability of conventional  and Islamic commercial Banks in Gcc countrie, 

Jurnal Naskah Publikasi Ekonomi 

Islam,http://server1.docfoc.com/uploads/Z2015/12/30/ypCVAnS3Qu/f059d2e48129020f4ddaca01a6d8f153.pdf 
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 Loan To Asset Ratio (LAR) merupakan perbandingan seberapa besar kredit yang 

diberikan bank dibandingkan dengan besarnya total aset yang dimiliki bank. 

Semakin besar kredit (pembiayaan) yang disalurkan maka semakin rendah risiko 

kredit (pembiayaan) yang mungkin dihadapi karena kredit (pembiayaan) yang 

disalurkan didanai dengan aset yang dimiliki83, maka akan membuat kinerja 

keuangan semakin baik. Dalam penelitian Gul et al tentang factors affecting bank 

profitability in Pakistan menunjukkan bahwa variabel size dan LAR memilikipengaruh 

positif terhadap ROA, sedangkan EAR memiliki pengaruh negativeterhadap ROA..84 

 Dana pihak ketiga merupakan alat bagi investor dan user lainnya untuk melihat 

kinerja keuangan suatu bank. Dana pihak ketiga ini menggambarkan seberapa 

besar kepercayaan nasabah untuk menyimpan sebagian dana (uang) yang 

dimilikinya pada suatu perusahaan perbankan. Semakin tinggi dana pihak ketiga 

suatu bank, maka semakin besar kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut, 

sehingga dana yang dialokasikan untuk kegiatan operasional bank seperti 

pemberian kredit juga akan meningkat.85 

 Pada penelitian Bambang sudiyatno tentang Analisis Pengaruh Dana Pihak 

Ketiga, BOPO, CAR dan LDR terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Perbankan 

yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukan bahwa Dana pihak 

Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA). 

Berarti semakin banyak dana pihak ketiga yang  dihimpun bank, maka semakin 

tinggi kinerja bank (ROA).86 

C. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada 

penelitian.87 Hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara dari 

permasalahan penelitian yang akan dibuktikan dengan data empiris.88 Berdasarkan 

pada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian serta telaah 

pustaka seperti yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

(Ho : р= 0) : Tidak terdapat pengaruh antara Equity Assets  Ratio (EAR), Loan to 

Assets Ratio (LAR) dan Dana Pihak Ketiga terhadap Return on Asset 

(ROA). 

                                                 
83Ibid. 

84 Indra Kurniawan, Loc., Cit. 

85 Yoli, Op. Cit, hal. 9 

86 Bambang, Loc, Cit. 

87 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 64. 

88 Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Bekasi: Gramata Publishing, 2013) , hal 97 
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(Ha : р=0): Terdapat pengaruh antara Equity Assets  Ratio (EAR), Loan to Assets 

Ratio (LAR)  dan Dana Pihak Ketigaterhadap Return on Asset (ROA). 

1) Equity Assets Ratio (EAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 

2) Loan. To Assets Ratio (LAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ROA. 

3) Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positifdan signifikan terhadap ROA 

4) Equity Assets  Ratio (EAR),Loan to Assets Ratio (LAR)dan Dana Pihak 

Ketigaberpengaruh secara simultan terhadap ROA. 

D. Penelitian yang Relevan 

 Analisis pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, yaitu : 

1. Susty Ambarriani (2003) dalam Faktor – faktor yang Mempengaruhi Efisiensi 

Perbankan di Indonesia dengan menggunakan variabel independen FCR, EAR, 

CCR, TDR dan ROA sebagai variabel dependennya. Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitiannya adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya 

menunjukkan pengaruh EAR dan TDR berpengaruh positif terhadap ROA, namun 

FCR dan CCR tidak berpengaruh terhadap efisiensi perbankan. Variabel yang juga 

digunakan dalam penelitian ini adalah EAR. 

2. Samir Abderrazek Srairi (2009) melakukan penilitian tentang Factors Influencing The 

Profitability of Conventional and Islamic Bank in GCC Countries dengan 

menggunakan variabel independen internal factors (EAR, LDR, LAR, total liabilities 

to total assets, BOPO, size), external factors (inflation rate, GDP, growth rate of 

money supply),  Financial Industry (credit to GDP, stock market capilatization to 

GDP, assets of three largest bank to total assets) dan variabel dependen yang 

digunakan adalah Return on Assets (ROA). Teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis statistik deskriptif dan regresi berganda. Hasil dari penelitiannya adalah 

BOPO memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, EAR memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, LAR memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ROA, dan firm size memiliki pengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap ROA. 

3. Bambang Sudiyatno dan Jati Suroso (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh 

dana pihak ketiga, BOPO, CAR, dan LDR terhadap kinerja keuangan perbankan 

pada sektor perbankan yang go public di BEI. Variabel independen yang digunakan 

adalah DPK, BOPO, CAR dan LDR, sedangkan variabel dependen yang digunakan 

adalah ROA. Teknik analisis yang digunakan adalah yaitu analisis regresi linier 

berganda, uji asumsi klasik, dan uji goodness of fit. Hasil dari penelitiannya adalah 

DPK memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, BOPO memiliki 
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pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, CAR memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA dan LDR memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap ROA. Variabel yang digunakan juga dalam penelitian ini adalah BOPO. 

4. Sehrish Gul, Faiza Irshad, dan Khalid Zaman (2011) melakukan penelitian tentang 

factors affecting bank profitability in Pakistan dengan  variabel independen size, 

capital, loan, deposits, GDP, inflation rate, marketcapitalization dengan variabel 

dependen ROA, ROE, ROCE, and NIM. Penelitiannya menggunakan analisis 

statistik deskriptif dan analisis regresi berganda dengan metode the pooled ordinary 

least square (POLS). Hasil penelitiannya adalah size memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA, capital memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap ROA, loan memiliki pengaruh positif dan signifikan. 

Dari waktu ke waktu penelitian  terhadap kinerja keuangan dilakukan untuk 

memahami bagaimana variabel ini dapat secara konsisten dipengaruhi oleh faktor – 

faktor tertentu dengan berbagai macam variabel yang telah dipakai pada penelitian 

sebelumnya. Dan pada penelitian yang akan dilakukan kali ini hampir sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Srairi (2009) pada penelitiannya tentang Factors 

Influencing The Profitability of Conventional and Islamic Bank in GCC Countries 

dengan menggunakan variabel independen internal factors (EAR, LDR, LAR, total 

liabilities to total assets, BOPO, firm size), external factors (inflation rate, GDP, 

growth rate of money supply), Financial Industry (credit to GDP, stock market 

capilatization to GDP, assets of three largest bank to total assets) dan variabel 

dependen yang digunakan adalah Return on Assets (ROA). 

 Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Srairi (2009) 

yaitu penelitian ini tidak menggunakan BOPO sebagai variabel  independennya dan 

penelitian Sairi hanya menggunakan bank konvensional sebagai sampelnya. Dan 

penelitian ini menggunakan Dana Pihak ketiga sebagai variabel independennya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Kuantitatif yaitu metode yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah di mana data yang diperoleh 

berupa angka-angka (score, nilai) atau pernyataan-pernyataan yang di nilai dan dianalisis 

dengan analisis statistik.89 Penyelesaian penelitian kuantitatif memanfaat fasilitas yang ada yaitu 

Sofwer SPSS for Window 90 dan Sofwer EViews 6. 

B. Populasi dan Sampel 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data time series. Dengan 

demikian penelitian ini tidak melihat populasi dan sampel, karena sumber data dalam  penelitian 

ini adalah laporan keuangan bulanan PT. Bank Syariah Mandiri di Indonesia selama periode 

tahun 1999-2016 yang ada pada website resmi www.banksyariahmandiri.co.id. 

C. Tehnik Pengumpulan Data 

 `Tehnik pengumpulan data yang digunakan terutama dengan cara mengumpulkan 

literatur yang ada yang mempunyai hubungan dengan pembuatan tesis dengan tujuan untuk 

mendapatkan landasan teori dan teknik analisa dalam memecahkan masalah. Tehnik 

pengumpulan data dilakukan dengan mengakses data laporan keuangan perusahaan di situs 

resmi Bank Syariah Mandiri di Indonesia yaitu www.banksyariahmandiri.co.id. 

 Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu mempelajari, 

memahami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasikan hal-hal yang sudah ada untuk 

mengetahui apa yang sudah ada dan apa yang belum ada dalam bentuk jurnal-jurnal atau karya. 

D.  Teknik Analisis Data 

 Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah metode Kuantitatif yaitu metode 

yang mendapatkan hasil dari angka laporan keuangan di website resmi. Penyelasian analisis ini 

dibantu dan dihitung melalui softwer. 

1. Analisis DeSkripsi Kinerja Keuangan 

  Untuk mengetahui kondisi kinerja keuanganan Bank Syariah Mandiri di 

Indonesia selama periode tahun 1999-2016 penulis membatasi dengan menggunakan 

Return On Asset (ROA) sebagai indikator rasio Rentabilitas/Profitabilitas, Equity Assets 

Ratio (EAR) sebagai indikator modal sendiri, dan Loan To Asses Ratio (LAR) sebagai 

indikator Ratio Likuiditas.91 

2. Regresi Linear Berganda 

                                                 
89 Http://www.kamusq.com/2013/06/penlitian-kuantitatif-adalah.html?m=1, diakses pada 25 november 2016 

90 Dwi Priyatno, Mandiri Belajar SPSS (Statistical Product and Service Solution) untuk Analisis Data dan Uji Statistik, (Yogyakarta: MediaKom, 2008), 

hal 1 

91 Munawir, Op.,Cit. hal. 68 

http://www.banksyariahmandiri.co.id/
http://www.banksyariahmandiri.co.id/
http://www.kamusq.com/2013/06/penlitian-kuantitatif-adalah.html?m=1
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  Metode regresi digunakan untuk menguji hubungan sekaligus pengaruh dari 

variable bebas dan variable terikat.92 Metode regresi linear berganda digunakan untuk 

menguji hubungan sekaligus pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas (independent 

variable) terhadap satu variabel terikat (dependent variable).93 Persamaannya sebagai 

berikut:94 

Y = α +β1x1 + β2X2 +β3X3  +€ 

Keterangan: 

Y = Kinerja Keuangan (ROA) 

X1 = Equity Assets Ratio 

X2 = Loan to Assaets Ratio 

X3 = DanaPihak Ketiga 

α= Konstanta 

β1 = Koefisien regresi variabel Equity Assets Ratio 

β2 = Koefisien regresi variabel Loan to Assaets Ratio 

β3 = Koefisien regresi variabel Dana Pihak Ketiga 

€= Pengganggu (error) 

a) Uji T 

   Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara 

parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi 

yang digunakan adalah 0,05.95 

b) Uji F 

   Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang 

digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F 

menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel 

independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.96 

 

c) Koofesien Determinasi(R²) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari 

beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan 

menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh 

perubahan atau variasi pada variabel yang lain. 

3. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analis regresi 

linear berganda yang berbasis ordinary least square (ols). Jadi analisi regresi yang tidak 

                                                 
92 Bambang Juanda, Ekonomimetrika Pemodelan dan Pendugaan, Bogor: IPB PRESS, 2009,  Hlm 49 

93 Supranto, Statistik Pasar Modal (Jakarta: Melton Putra, 1992) hal 218 

94 Aris Ananta, Landasan Ekonometrika, (Jakarta: Gramedia, 1987), hal. 34 

95 http://carapandangku.blogspot.com/2011/07/pengujian-hipotesis-regresi-linier.html diakses pada 04 april 25 Novemberl 2015 

96 Bambang Juanda, Loc, Cit. 

http://carapandangku.blogspot.com/2011/07/pengujian-hipotesis-regresi-linier.html
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bedasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik.97Uji asumsi klasik juga tidak 

perlu dilakukan untuk analisis regresi linear yang bertujuan untuk menghitung nilai pada 

variabel tertentu. Misalnya nilai return saham yang dihitung dengan market model, atau 

market adjusted model. Perhitungan nilai return yang diharapkan dapat dilakukan dengan 

persamaan regresi, tetapi tidak perlu diuji asumsi klasik. 

  Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi dan uji linearitas. Tidak ada ketentuan 

yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi.98 Analisis dapat dilakukan 

tergantung pada data yang ada. Sebagai contoh, dilakukan analisis terhadap semua uji 

asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian dilakukan 

perbaikan pada uji tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan, dilakukan pengujian pada uji 

yang lain.99 

a) Uji Normalitas 

 Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji 

normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Sering 

terjadi kesalahan yang jamak yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing 

variabel. Hal ini tidak dilarang tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai 

residualnya bukan pada masing-masing variabel penelitian. 

 Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi 

normal atau diambil dari populasi normal.100  Teknik pengujian normalitas data didalam 

penelitian ini menggunakan Chi Kuadrad (X²) dilakukan dengan cara membandingkan kurve 

normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul (B) dengan kurve normal baku/standar 

(A). Jadi membandingkan antara (B : A), bila B berbeda secara signifikan dengan A, maka B 

merupakan data yang berdistribusi normal.101 

b) Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara 

variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang 

tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya menjadi terganggu. 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara beberapa 

atau semua variable yang menjelaskan dalan model regresi. Jika dalam model terdapat 

                                                 
97 Albert Kurniawan, Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis (Bandung: Alabeta, 2014), hal. 156 

98 Bambang Kustianto,  Statistika Untuk Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010) 

99 Ibid. 

100 http://www.statistikian.com/2013/01/uji-normalitas.html?m=1 diakses pada 2 april 2015 

101 Sugiono, Op., Cit., hal. 78. 

http://www.konsultanstatistik.com/search/label/Normalitas
http://www.konsultanstatistik.com/search/label/Multikolinearitas
http://www.konsultanstatistik.com/2011/07/regresi-dan-korelasi.html
http://www.statistikian.com/2013/01/uji-normalitas.html?m=1
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multikolinearitas maka model tersebut memiliki kesalahan standar yang besar sehingga 

koefesien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan yang tinggi.102 

c) Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastistas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari 

residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi 

persyaratan adalah mana terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan 

pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas.103 

 Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan 

memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik 

didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, 

menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Uji statistik 

yang dapat digunakan adalah uji Glejser, uji Park atau uji White 

d) Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan 

satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtut waktu. Model regresi yang 

baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi.104 

E. Hipotesis Statistik 

 Hipotesis pada dasarnya merupakan proporsi atau anggapan yang mengkin benar dan 

seringng digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan ataupun 

untuk dasar penelitian lebih lanjut. Hipotesis statistik pada penelitian ini adalah: 

1. Ha : μEAR  ≠  μ ROA 

Ho : μEAR  =  μ ROA 

2. Ha : μLAR  ≠  μ ROA 

Ho : μLAR  =  μ ROA 

3. Ha : μDPK ≠  μ ROA 

Ho : μDPK =  μ ROA 

4. Ha : μ EAR, LAR, DPK ≠  μ ROA 

Ho : μEAR, LAR, DPK  =  μ ROA 

F. Rencana Dan Waktu Penelitian 

Tabel 2 
Rencana dan Waktu Penelitian 

No Kegiatan 

Tahun 2020 

Januari Febuari Maret April dst <6 bulan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

1 Pengajuan judul x                  

                                                 
102 http://tesisdisertai.blogspot.ru/2009/12/uji-multikolinearitas.html?m=1diakses pada 25 November 2015 

103 Albert., Op., Cit. hal. 158 

104 Ibid. 

http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/uji-heteroskedastisitas-dengan-glejser.html
http://tesisdisertai.blogspot.ru/2009/12/uji-multikolinearitas.html?m=1
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No Kegiatan 

Tahun 2020 

Januari Febuari Maret April dst <6 bulan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

2 
Pembuatan 
Proposal 

x x x                

3 
Perbaikan 
proposal dan 
seminar 

   x               

4 Surat izin Riset        x           

5 Pengumpulan data         x          

6 Pengelolaan data          x x x       

7 
Pembuatan 
Laporan 

           x       

8 
Bimbingan 
perbaikan 

            x      

9 
Agenda  ujian 
Skripsi 

             x     

10 Penjilidan                  x 

 



 

 
 

 


