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Abstract: The purposes of this study were to inverstigate how  Sharia lmages, sharia Understanding, profit sharing
level, and sharia saving type  influeced  on the trust level of  sharia financial  statement partially, and How  Sharia
Images together with sharia Understanding profit sharing level, and syaria saving ·type  influenced on the trust
level of sharia financial statement.  This study associative research methodology,  The data  used are primary  data
and secondary  data.  The methods used for collecting  the data were the literature search, questionnaires, and
documentation. The data were analyzed  by using qualitative analysis and  quantitative analysis. The result showed
that the sharia Images together with shariah understanding,  and the profit sharing level  and the shariah saving
type signifacantly influenced on the trust of Islamic financial statements.

Keywords: shariah images, sharia understanding, profit sharing level, shariah saving type and  sharia financial
report

Abtsrak: Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  pengaruh  images  syariah,  pemahaman  syariah,  tingkat
bagi hasil, dan jenis  tabungan syariah secara parsial  terhadap tingkat kepercayaan  laporan keuangan syariah pada
bank, serta untuk mengetahui pengaruh images syariah,  pemahaman syariah, tingkat bagi basil, dan jenis tabungan
syariah    secara    bersama    terhadap    tingkat  kepercayaan  laporan  keuangan  syariah  pada  bank  syariah.  Variabel
bebasnya  adalah  images syariah, pemahaman syariah, tingkat bagi hasil, dan jenis tabungan syariah, dan variabel
terkaitnya  adalah  tingkat  kepercayaan  laporan  keuangan  syariah.  Jenis  penelitian  yaitu  asosiatif  .  Data  yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  dengan
menggunakan  teknik  penelusuran  literature, kuesioner dan dokumentasi . Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif . Hasil penelitian menunjukan bahwa images syariah,
pemahaman  syariah,  tingkat  bagi  hasil,  dan  jenis  tabungan  syariah  secara  parsial  tidak  berpengaruh  signifikan
terhadap  tingkat  kepercayaan  laporan  keuangan  syariah,  dan  images  syariah,  pemahaman  syariah,  tingkat  bagi
hasil,  dan  jenis  tabungan  syariah  secara  bersama  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepercayaan  laporan
keuangan  syariah.

Kata kunci : images  syariah,  pemahaman  syariah,  tingkat  bagi  basil,  dan  jenis  tabungan  syariah  dan
laporan  keuangan  syariah.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan  perbankan  syariah  telah
memberi  pengaruh  luas  terhadap  upaya

perbaikan ekonomi umat dan kesadaran baru untuk
mengadopsi dan ekspansi lembaga keuangan Islam.
Krisis  perbankan  yang  terjadi  pada  tahun  1997
telah  membuktikan  bahwa  bank  yang  beroperasi
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dengan  prinsip  syariah  dapat  bertahan  ditengah
gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi.
Sedangkan bank yang menerapkan bunga bank tidak
mampu bertahan. Bank–bank itu mengalami negative
spread yaitu tingkat suku bunga pinjaman yang lebih
rendah dari pada tingkat suku bunga tabungan, karena
di satu pihak harus membayar bunga deposito yang
sangat tinggi (pernah mencapai 62%), pada dipihak
lain bunga kredit hanya dapat dibebani tingkat bunga
yang lebih rendah dari tingkat deposito (kurang lebih
hanya mencapai 35%).

Sutan  (2009:2021)  Dalam  keadaan
perbankan  harus  hidup  dari  bunga  deposito
yang sangat tinggi seperti itu, maka hanya bankbank
yang tidak melakukan kegiatan berdasarkan bunga,
tetapi berdasarkan prinsip bagi hasil atau profit and
loss sharing principle, yang tidak terkena negative
spread.

Perbankan syariah merupakan bagian dari
sistem  ekonomi  Islam.  Ekonomi  Islam  bersifat
muamalah,  artinya  ekonomi  Islam  selalu
berhubungan  dengan  manusia. Perbankan  syariah
telah menunjukan eksistensinya sebagai bagian dari
kehidupan ekonomi. Namun seiring dengan pesatnya
perkembangan bank syariah dan jumlah aset dari bank
syariah  tersebut,  terdapat  berbagai  kendala  yang
dihadapi dalam tingkat kepercayaan, seperti kendala
yang  bersifat  internal,  dimana perbankan  syariah
memiliki masalah meliputi: pemahaman akan esensi
perbankan  syariah  yang  masih  kurang,  adanya
orientasi bisnis dan usaha yang  lebih diutamakan,
kualitas  serta  kuantitas  sumber  daya yang  belum
memadai.

Kendala eksternal yaitu bank syariah menilai
bahwa pembiayaan dengan sistem bagi hasil (equity
financing) memiliki resiko tinggi dalam hal kerugian
yang dapat terjadi dalam kurun waktu pembiayaan
tersebut sehingga dapat menurunkan laba perusahaan
karena pembiayaan bagi hasil tidak hanya bersifat
berbagi  keuntungan,  akan  tetapi  juga  berbagi
kerugian.  Pertumbuhan  perbankan  syariah  yang
sangat pesat tidak dapat dilepaskan dari peranan  bank
yang  telah  menyentuh  sendisendi  bank  sebagai
lembaga kepercayaan yang merupakan bagian dari

sistem  perbankan  syariah,  dimana  tingkat
kepercayaan  syariah  terlihat  dari  market share
perbankan syariah, yang tetap terjaga dan ratarata
di atas 25%, dari sisi aset.

Pembentukan standar akuntansi perbankan
syariah  terpisah  dari  PSAK  59  berisikan  tentang
aturan perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran,
penyajian dan pengungkapan) transaksi khusus yang
berkaitan dengan aktivitas bank syariah. Akuntansi
perbankan  syariah  memiliki  perbedaan  mendasar
dengan perbankan konvensional. Perbedaan paling
prinsip di antaranya: bank syariah beroperasi atas
konsep pembagian keuntungan dan atau kerugian,
tidak  menggunakan  bunga  sebagai  alat  untuk
memperoleh  pendapatan  maupun  membebankan
biaya atas penggunaan dana karena bunga merupakan
riba yang diharamkan. Selain itu, bank syariah dapat
melakukan  transaksi  yang  tidak  mungkin  dapat
dilakukan oleh bank konvensional.

Penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2008)
yang  berjudul  Pengaruh  Pemahaman  Syariah
Terhadap  Perilaku  Nasabah  Pada  PT.  Bank
Muamalat Cabang Kota Palembang berkesimpulan
bahwa  secara  parsial  pemahaman  syariah  tidak
berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  perilaku
nasabah. Secara simultan memiliki pengaruh secara
signifikan terhadap perilaku nasabah.

Lain  halnya  dengan  penelitian  yang
dilakukan oleh Wieke Rosalina (2009) yang berjudul
Pengaruh  Tingkat  Bagi  Hasil  dan  Suku  Bunga
Deposito  Bank Umum  Syariah dan  Konvensional
Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Perbankan di
Kota Palembang berkesimpulan bahwa secara parsial
tingkat  bagi  hasil  dan  suku  bunga  deposito  bank
umum syariah dan konvesional  tidak berpengaruh
secara siginifikan terhadap jumlah simpanan deposito.

Secara  simultan  tingkat  hasil  (equity
financing) memiliki risiko tinggi dalam hal kerugian
yang dapat terjadi dalam kurun waktu pembiayaan
tersebut sehingga dapat menurunkan laba perusahaan
karena pembiayaan bagi hasil tidak hanya bersifat
berbagi  keuntungan,  akan  tetapi  juga  berbagi
kerugian.  Pertumbuhan  perbankan  syariah  yang
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sangat pesat tidak dapat dilepaskan dari peranan  bank
yang  telah  menyentuh  sendisendi  bank  sebagai
lembaga kepercayaan yang merupakan bagian dari
sistem  perbankan  syariah,  dimana  tingkat
kepercayaan  syariah  terlihat  dari  market share
perbankan syariah, yang tetap terjaga dan ratarata
di atas 25%, dari sisi aset.

Sudut  pandang  images  syariah  satu  tahun
penuh  qomariah  harus  berlalu  sebelum  kekayaan
tertentu layak untuk zakat, laporan akuntansi untuk
masa  tertentu  sehingga  sampai  menunjukan  pada
jumlah  yang  wajib  dizakati.  Dalam  pemahaman
syariah harus dapat menghargai waktu, ikhlas, jujur,
komitmen, berani, disiplin, dan tanggung jawab itu
merupakan  nilainilai  kehidupan  bertujuan  dari
implementasi syariah. Tingkat bagi hasil salah satu
utama yang harus diterapkan dalam mekanisme bank
syariah yang harus menerapkan bagi hasil yang sesuai
dalam ketentuan Islam, dimana konsumsen melihat
bahwa  bagi  hasil  merupakan  imbalan  jasa  yang
diberikan  nasabah  bank  syariah.  Jenis  tabungan
syariah  pada  dasarnya  sama  seperti  bank
konvensional  ada  tabungan,  giro,  deposito  tetapi
penerapan yang dilakukan bank syariah sesuai syariat
Islam  yang  menerapkan kesepakatan  nasabah dan
bank.

Penilaian  ini  pada  bank  syariah  seberapa
besar bank syariah tersebut melakukan pembiayaan

bersifat bagi hasil dengan menggunakan R (Ratio).
Selanjutnya, bank dapat dikatakan sehat apabila dapat
menjaga keamanan dana masyarakat yang dititipkan
kepada mereka, dapat berkembang dengan baik serta
mampu  memberikan  keuntungan  yang  berarti
terhadap perkembangan ekonomi nasional. Praktik
ekonomi syariah belum memiliki standar akuntansi
yang  dijadikan  acuan,  selama  lembaga  keuangan
syariah  (bank  syariah)  masih  diarahkan  untuk
mengacu pada PSAK 27 tentang accounting theory.

Laporan  keuangan  perbankan  merupakan
sarana  yang  digunakan  oleh  pihakpihak  yang
berkepentingan  untuk  mengetahui  kinerja  dan
kesehatan dari suatu bank. Tata cara penilaian tingkat
kesehatan  bank  tersebut  diatur  dalam  UU  No.10
Tahun 1998.

Berdasarkan  hasil  survei  pendahuluan
dari beberapa alasan yang di jawab pada bank syariah
dalam  variabel  dalam  penelitian  yang  sedang
dilakukan,  dapat  disimpulkan  bawah  setiap  bank
syariah  lebih  mengutamakan  kepercayaan
nasabahnya dengan menerapkan bagi hasil yang tidak
terlalu  tinggi  dan  dibagi  sama  rata  antara  dapat
memperlihatkan laporan keuangan setiap tahunnya
yang  mudah  diakses  dalam  website  masing
masing  pada  setiap  bank  syariah  di  kota
Palembang  dapat  dilihat  pada  tabel  1  sebagai
berikut:

Tabel 1: Survei Pendahuluan

             Sumber: Peneliti, 2015
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Berdasarkan  survei  pendahuluan  dari
beberapa alasan yang di jawab pada nasabah bank

Berdasarkan  survei  pendahuluan  tabel  2
diatas  alasan  nasabah  pada  bank  syariah  di  kota
Palembang, dapat disimpulkan bahwa nasabah bank
syariah telah memandang baik atau sudut pandangan
bank  syariah  di  nasabah  telah  baik  dan  dapat
kepercayaan penyajian  laporan keuangan  syariah.
Berdasarkan  fenomena dan  latar belakang  diatas,
maka  Peneliti  merumuskan  bagaimana  pengaruh
images  syariah,  pemahaman  syariah,  tingkat  bagi
hasil  dan  jenis  tabungan  syariah  terhadap  tingkat
kepercayaan  pada  perbankan  syariah  pada  bank
syariah di kota Palembang.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Images Syariah

Swiswantoro  (2008:17)  Images  Syariah
merupakan suatu penilaian dalam masyarakat yang
mengutamakan keagamaan yang telah diatur Allah
SWT  dengan  sebagai  umat  manusia  mengikuti
menjalani ketaatan yang telah di atur sedemikian rupa
dalam pandangan atau  images  syariah  ini. Prinsip
syariah di Indonesia sudah bukan merupakan hal yang
asing lagi, kini banyak suatu program yang mengikuti

syariah di kota Palembang dapat dilihat pada tabel
2 sebagai berikut :

syariah, upaya dalam pengembangan  ini kini  juga
sedang  dilengkapi  dengan  penyusunan  standar
akuntansi  syariah.  Images  syariah,  realitas  sosial
tidak independen dari para aktor sosialnya.

Realities diciptakan aktoraktor sosial seperti
yang  terlihat  dalam  Al-Quran surat  Al-Baqarah
(170,256), Al-Maidah (104), ini merupakan hakikat
manusia pada dasarnya berkehendak bebas. Ayatayat
tersebut secara implicit menandai bahwa beberapa
individu benarbenar telah mengkontruksikan sistem
sosialekonomi yang didasarkan pada keyakinan palsu
mereka. Sistem itu nyata dan secara membabi buta
diikuti oleh individuindividu yang lain, dan dianggap
sudah ada pada generasi selanjutnya. Pada sisi lain,
Tuhan  memerintahkan  individuindividu,  melalui
Muhammad SAW, untuk mendekontruksi sistem itu.
Yang pertama dan di refleksikan dari kualitas batin
individu.

2.2 Hubungan Images Syariah Terhadap
Tingkat Kepercayaan Laporan  Keuangan
Perbankan Syariah.

Syafi’i  (2009:  8992)  Hubungan  images

       Sumber: Peneliti, 2015

Tabel 2: Survei Pendahuluan
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syariah  terhadap  tingkat  kepercayaan  laporan
keuangan  syariah  adalah  suatu gambaran  syariah
yang harus ditingkatkan dalam pandangan nasabah
bahwa images syariah memberikan penerapan yang
sesuai dengan syariat Islam dan aturanaturan dalam
Islam akan dapat meningkatkan kepercyaan laporan
keuangan  syariah.  Images  syariah  memberikan
pandangan  dan  pemikiran  yang  baik yang  sesuai
dengan apa yang diterapkan dalam syariah bahwa
laporan  keuangan  bank  syariah  harus
mengungkapkan  informasi  umum mengenai  bank
syariah  tentang  tanggungjawab  dan  kewenangan
bank syariah.

2.3 Toeri Pemahaman Syariah

Badroen (2009:2829) Pemahaman syariah
merupakan  kumpulan  aturanaturan  ajaran
(doktrin) dan nilainilai yang dapat menghantarkan
manusia  dalam  kehidupannya  menuju  tujuan
kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat.
Ada  ciri  khas  etos  kerja  syariah  yang
dapat diakomodir  dari  implementasi  nilai  syariah
dalam  AlQur’an  dan  Hadits,  diantaranya
menghargai  waktu,  ikhlas,  jujur,  komitmen  kuat,
istikomah, disiplin dalam bekerja, konsekuen dan
berani tantangan, disiplin, kreatif, percaya diri dan
ulet, bertanggungjawab, bahagia karena melayani,
memiliki harga diri, memiliki jiwa kepemimpinan,
berorientasi  pada masa depan, hidup hemat,  jiwa
wirausaha,  insting  bertanding  dalam  kompetisi
kebaikan, keinginan mandiri, selalu belajar, orientasi
pada produktivitas, perkaya jaringan silaturrahmi,
semangat  perantauan  dan  semangat  perubahan.

Badroen  dkk  (2009:34),  pemahaman  itu
diletakkan  sebagai  regulator  kehidupan  guna
mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh tingkah
laku  manusia  yang  cenderung  egoistis  dan  liar.
Qardawi  (2008:121) Pemahaman Islam secara tegas
telah memisahkan antara nilainilai dan perilaku. Di
antara    normanorma  atau  nilainilai  kepahaman
syariah itu adalah sebagai berkut :

a) Larangan  memperdagangkan  barangbarang
haram.

b) Bersikap benar, amanah, dan jujur.

c) Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
d) Menerapkan kasih  sayang dan  mengharamkan

monopoli.
e) Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
d) Berpegang  pada  prinsip  bahwa  bekal  menuju

akhirat.

2.4 Hubungan Pemahaman Syariah Terhadap
Tingkat Laporan Keuangan  Perbankan
Syariah

Badroen (2009:42) Hubungan pemahaman
syariah  terhadap  tingkat  kepercayaan  laporan
keuangan  syariah  merupakan  penerapan  yang
didasari pemahaman dan nilainilai syariah yang akan
dapat meningkatkan laporan keuangan syariah yang
sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Pemahaman
syariah memberikan kesabaran, kejujuran, komitmen
dan  disiplin  kepada  nasabah  bahwa  syariah
menerapkan  caracara yang  sesuai dengan  syariat
Islam  dan  meningkatkan  pelayanan  terbaik  bagi
nasabah dan penyajian laporan keuangan.

2.5 Teori Bagi Hasil

Muhammad (2008:18) Bagi hasil menurut
terminologi  asing  dikenal  dengan  profit sharing.
Profit sharing  dalam  kamus  ekonomis  diartikan
sebagai  pembagian  laba,  secara  definitive profit
sharing sering diartikan “distribusi beberapa bagian
dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.”
Lebih lanjut dikatakan bahwa hal itu dapat berbentuk
suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada
laba yang diperoleh pada tahun – tahun sebelumnya,
atau  dapat  berbentuk  pembiayaan  mingguan  atau
bulanan.

Syafi’i (2009:101) Bagi hasil adalah untuk
mengetahui  berapa  besar  biaya  riil  yang  harus
dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana
yang  diperlukan.  Ibdi  (2008:19)  Inti  mekanisme
investasi bagi hasil pada dasarnya adalah  terletak
pada  kerjasama  yang  baik  antara  shahibul maal
dengan  mudharib.  Kerja  sama  atau  partnership
merupakan karakter bagi masyarakat ekonomi Islam.
Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua
lini  kegiatan  ekonomi,  yaitu  produksi,  distribusi
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barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama
dalam  ekonomi  Islam  adalah  qirad  atau
mudharabah.

Napier (2008:7072) penjelasan tentang teori
klasik yang menyatakan bahwa tabungan merupakan
fungsi dari tingkat bunga dapat mewakili teori bagi
hasil terhadap jumlah simpanan di bank syariah jika
dilihat  dari  sudut  pandang  perilaku  konsumen.
Artinya, terdapat hubungan yang positif antar tingkat
bagi hasil yang ditawarkan dengan jumlah simpanan
yang ada di bank syariah. Semakin tinggi tingkat bagi
hasil  yang  ditawarkan,  maka  akan  semakin  besar
jumlah simpanan yang ada di bank syariah.

2.6 Hubungan Tingkat Bagi Hasil Terhadap
Tingkat Kepercayaan Laporan Keuangan
Perbankan  Syariah

Syafi’i (2009:101) Bagi hasil adalah untuk
mengetahui  berapa  besar  biaya  riil  yang  harus
dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana
yang diperlukan. Bagi hasil merujuk pada penerapan
laporan  keuangan  syariah  yang  sesuai  dengan
membagi keuntungan sesuai dengan awal kesepakatan
yang  telah  ditetapkan.  Bank  syariah  secara  riil
berprinsip  pada  bagi  hasil  dengan  menerapkan
kepercayaan nasabah dimana bank syariah menjaga
bagi hasil  yang  rendah  jangan  sampai  meningkat
setiap  tahunnya  yang  dapat  dilihat  pada  laporan
keuangan syariah, sehingga nasabah akan memiliki
persepsi positif  tentang kepercayaan yang menuju
kepuasan yang tinggi pada bank syariah.

2.7 Teori Jenis Tabungan Syariah

Syafi’i  (2009  :  6783) Ada   dua   jenis
tabungan  di   bank  syariah  yaitu   :  dengan  akad
Wadi’ah  (titipan)  dan  akad  Al-Mudharabah.
Walaupun jenis tabungan  di bank konvensional sama
dengan syariah yaitu : giro, tabungan dan deposito
namun mempunyai perbedaan prinsipil.

a. Giro  :  Nasabah  yang  membuka  rekening  giro
berarti melakukan akad wadi’ah ‘titipan’. Dimana
ada dua macam yaitu : wadi’ah  yadud  amanah
adalah  titipan  yang  dilakukan  dengan  kondisi

penerima titipan (Bank)  tidak wajib pengganti jika
terjadi  kerugian  dan  Wadi’ah Yadudh
Dhamanah  adalah  titipan  yang   dilakukan
dengan  penerima  titipan  bertanggung   jawab
atas  nilai  (bukan fisik)  dari uang yang
dititipkan.

Pada  dasarnya giro  berdasarkan  wadi’ah  ini 
tidak mendapatkan keuntungan bahkan nasabah
membayar bank karena  telah  menyimpan
uangnya  agar   aman.  Namun  tidak  menutup
kemungkinan  bank  dapat   memberikan  bonus
kepada nasabah bonus ini tidak boleh dijanjikan
dimuka  dilakukan  karena  sama  dengan
bunga.

b. Tabungan  :    Akad  yang   dilakukan  oleh
bank syariah dalam  tabungan ada dua  macam
yaitu  :   Wadi’ah  dan  mudharabah.  Tabungan
yang  menggunakan  prinsip  wadi’ah  artinya
tabungan  ini  mendapatkan  keuntungan
karena titipan, dan dapat diambil sewaktuwaktu
dengan menggunakan buku tabungan atau kartu
ATM.
Sedangkan  tabungan  yang  menerapkan
akad  Mudharabah  mempunyai  keuntungan
meliputi:

1) Keuntungan  dari   dana   yang   digunakan
harus  dibagi  antara  pemilik  uang dan
mudharib (bank).

2) Adanya tenggang   waktu  antara   dan  yang
diberikan dan pembagian keuntungan.

c. Deposito  :  Deposito  dalam   bank  syariah
ditetapkan sebagai akad Mudharabah.

2.8 Hubungan Jenis Tabungan Syariah Terhadap
Tingkat Kepercayaan Laporan Keuangan
Perbankan  Syariah

Syafi’i (2009: 96) tabungan merupakan suatu
titipan  (wadi’ah)  yang  benar  dijaga  oleh
pihak bank (mudharib) yang dikelola sesuai dengan
kesepakatan awal yang sesuai dengan syariat Islam
yang  akan  meningkatkan  laporan  keuangan  dan
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menjaga kepercayaan nasabah. Tabungan dapat di
kelola secara titipan atau akad (dana yang dikelola)
sesuai kesepakatan antara pemilik uang dan pihak
bank,  yang  akan  menghasilkan  laba  dengan
menerapkan  penyajian  laporan  keuangan  syariah
relevan dan transaksi yang jelas sesuai dengan sistem
dan nilai teori akuntansi.

2.9 Teori Tingkat Kepercayaan Terhadap
Laporan Keuangan Perbankan Syariah

Pertumbuhan perbankan syariah yang sangat
pesat tidak dapat dilepaskan dari peranan bank yang
telah menyentuh sendisendi bank sebagai lembaga
kepercayaan  yang  merupakan  bagian  dari  sistem
perbankan  syariah,  dimana  tingkat  kepercayaan
syariah terlihat dari market share perbankan syariah,
yang tetap terjaga dan ratarata di atas 25%, dari sisi
aset.

Heri  (2009:72)  Laporan keuangan  syariah
adalah untuk menyediakan  informasi, menyangkut
posisi  keuangan,  kinerja  serta  perubahan  posisi
keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi
sejumlah  besar  pemakai  dalam  pengambilan
keputusan ekonomi. Laporan keuangan syariah pada
dasarnya  sama  dengan  tujuan  laporan  keuangan
secara  umum  yaitu  menyediakan  informasi  yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan
posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat
bagi  sejumlah  pemakai  dalam  pengembalian
keputusan  ekonomi.  Namun  laporan  keuangan
syariah memiliki beberapa tambahan yaitu :

1) Mengenai kepatuhan keuangan terhadap prinsip
syariah,  pendapatan  dan pengeluaran yang tidak
sesuai  dengan  prinsip  syariah  dan  bagaimana
pendapatan  tersebut  diperoleh  serta
penggunaanya.

2) Informasi untuk membantu pihak terkait dalam
menentukan perkembangan keuangan dan pihak
lainnya.

3)  Informasi membantu mengevaluasi pemenuhan
keuangan terhadap tanggung jawab amanah dalam
mengamankan  dana,  menginvestasinya  pada

tingkat keuntungan yang rasional, serta tingkat
keuntungan  investasi  yang  diperoleh  pemilik
investasi.

Sri (2009:93) tujuan dalam laporan keuangan
syariah yaitu :

a) Meningkatkan  kepatuhan  terhadap  prinsip
syariah  dalam  semua  transaksi  dan  kegiatan
usaha.

b)  Informasi  kepatuhan  entitas  syariah  terhadap
prinsip syariah,    serta  informasi asset, ekuitas,
dan  income  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip
syariah  bila  ada  bagaimana  perolehan  dan
penggunaanya.

c)  Informasi  untuk  membantu  mengevaluasi
pemenuhan  tanggung  jawab  entitas  syariah
terhadap  amanah  dalam  mengamankan  dana,
menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang
layak.

d) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi
yang  diperoleh  penanaman  modal dan  pemilik
dana syariah temporer, dan informasi mengenai
pemenuhan obligation fungsi sosial entitas syariah
termasuk  pengelolahan  dan  penyaluran  zakat,
infak, sedekah, dan wakaf.

Napier  (2008:99100)  Tujuan  laporan
keuangan AAOIFI  (Accounting and Auditing
organization for Islamic Financial Institutions)
yaitu :

1)  Memberikan  informasi  tentang  kepatuhan
lembaga keuangan syariah terhadap syariah Islam,
termasuk  informasi  tentang  pemisahan  antara
pendapatan dan pengeluaran yang boleh dan tidak
menurut syariah Islam.

2) Memberikan  informasi  tentang  sumber  daya
ekonomi  dan    kewajiban  lembaga  keuangan
syariah.

3) Memberikan informasi kepada pihak yang terkait
dengan penerimaan dan penyaluran zakat pada
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lembaga keuangan syariah.

4) Memberikan informasi untuk mengestimasi arus
kas yang dapat direalisasikan, waktu realisasi dan
risiko  yang  mungkin  timbul  dari  transaksi
dengan  lembaga  keuangan  syariah  serta
pelaksanaan tanggung jawab sosial dari  lembaga
keuangan syariah.

5) Memberikan  informasi  agar pengguna  laporan
keuangan  dapat  menilai  dan  mengevaluasi
lembaga keuangan syariah apakah telah menjaga
dana  serta  melakukan  investasi  dengan  tepat
memperoleh imbal hasil yang memuaskan.

2.10 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat
Kepercayaan Laporan Keuangan Syariah

(a) Images Syariah : Swiswantoro (2008:11)
Images  Syariah  merupakan  suatu  penilaian
dalam  masyarakat  yang  mengutamakan
keagamaan yang telah diatur Allah SWT dengan
sebagai  umat  manusia  mengikuti  menjalani
ketaatan  yang  telah  di  atur  sedemikian  rupa
dalam  pandangan  atau  images  syariah  ini.
Suatu laporan yang di hasilkan di masa tertentu
yang  akan  berpengaruh  kepada  tingkat  hasil
laporan  yang  dapat  membandingkan  dengan
prinsipprinsip syariah masingmasing. Sehingga
dengan  cukup  meyakinkan  assumsi  dapat
diterima  sesuai  dalam  images  syariah,
walaupun didasarkan alasan yang berbeda.

(b) Pemahaman Syariah Badroen (2009:103)
Pemahaman syariah merupakan kumpulan aturan
aturan ajaran (doktrin) dan nilainilai yang dapat
menghantarkan  manusia  dalam  kehidupannya
menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia
maupun  akhirat.  Dimana  pemahaman  syariah
seseorang di dukung dengan pengetahuan tentang
apa dan bagaimana syariah tersebut. Perbedaan
pemahaman berpengaruh terhadap meningkatnya
laporan keuangan syariah dimana  cara seseorang
mengetahui  sistem  perbankan  syariah  dan
berminat kedalam syariah.

(c) Bagi Hasil Muhammad (2008:23)

Bagi  hasil  dilihat  dari  sudut pandang  perilaku
konsumen. Artinya,  terdapat  hubungan  yang
positif antar tingkat bagi hasil yang ditawarkan
dengan  jumlah  simpanan  yang  ada  di  bank
syariah. Semakin tinggi tingkat bagi hasil yang
ditawarkan,  maka  akan  semakin  besar  jumlah
simpanan  yang  ada  di  bank  syariah  dan
sebaliknya.  Ini  merupakan  pengaruh
kepercayaan  nasabah  terhadap  bagi  hasil
yang  diterapkan  dalam  bank  syariah.  Dampak
yang dihasilkan dari tinggi atau rendahnya akan
berpengaruh pada laporan keuangan.

(d) Jenis Tabungan Syariah : Syafi’i (2009:88)
Jenis  tabungan  syariah  dibedakan  dalam
beberapa  bagian  tetapi  persamaannya  dalam
sistem  bagi  hasil  atau  keuntungan,  ketikan
seseorang dilihat bagaimana sistem syariah  itu
berjalan  dengan  baik  mereka  akan
membandingkan sistem bank konvensional dan
bank syariah.

2.11 Penelitan Sebelumnya:

Elfira  (2008)  menggambarkan  terdapat
hubungan yang kuat dan positif  antara hubungan.
Pemahaman  Syariah  dapat  kita  lihat  dari  hasil
penelitian yang nilai 0.000>0.05 serta mempunyai
nilai  correlation  0.873  atau  87.3%.  Selanjutnya
Rosalina  (2009)    menjelaskan  terdapat  hubungan
tingkat bagi hasil terhadap jumlah simpanan deposito
yang dapat dilihat dari penelitian yang mempunyai
nilai probabilitas 0.000>0.05 serta mempunyai nilai
correlation 0.64 atau 64%.

Sedangkan  Subaweh  (2011)  Menjelaskan
pemahaman  syariah  terhadap  kolektabilitas  pada
nasabah lembaga keuangan syariah di bank syariah
kota Palembang telah memadai, dimana pemahaman
syariah  pada  nasabah  terhadap  lembaga
keuangan  syariah.  Penggunaan  dokumen  catatan
keaslian dan kebenaran dokumen.

2.12 Hipotesis

Terdapat  pengaruh    images  syariah,
pemahaman  syariah,  tingkat  bagi  hasil  dan  jenis
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tabungan  syariah  terhadap  tingkat  kepercayaan
laporan pada bank syariah di kota Palembang.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian  :

Jenis penelitian  ini adalah penelitian asosiatif
yaitu  untuk  mengetahui  hubungan  variabel
images  syariah,  pemahaman  syariah,  tingkat  bagi
hasil  dan  jenis  tabungan  syariah  terhadap  tingkat
kepercayaan laporan keuangan.

3.2 Lokasi Penelitian :

Penelitian  ini  dilakukan  pada  lembaga
bank  syariah  di  kota    Palembang  yaitu  Bank
Sumsel  Babel  Syariah,  Bank  Syariah  Mandiri,
Bank  BRI  Syariah,  Bank  Muamalat,  Bank  BNI
Syariah dan Bank BTN Syariah.

3.3 Populasi dan Sampel

Sugiyono  (2012:80)  Populasi  merupakan
wilayah generalisasi  yang  terdiri  atas obyek  atau
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan  kemudian  ditarik  kesimpulan.  Sugiyono
(2012:8185)  Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah
dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi
tersebut.

Untuk  menentukan  sampel  dari  populasi
digunakan  perhitungan  maupun  acuan  tabel  yang
digunakan  para  ahli.  Jumlah  Bank  Sumsel  Babel
Syariah 3092 nasabah, BNI Syariah 2482 nasabah,
BRI Syariah 2047 nasabah, Bank Mandiri Syariah
2606 nasabah, Bank Muamalat 1753 nasabah, Bank
BTN  Syariah  2406  nasabah,  setiap  bank  yang  di
ambil hanya dari 10% setiap nasabah, yang dalam
setiap utama nasabah hanya 10 orang. Sampel dalam
penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan
Probability Sampling  adalah  salah  satu  metode
pengambilan sampel yang memberikan peluang yang
sama  bagi  setiap  unsur  (anggota)  untuk  dipilih
menjadi  anggota  sampel. Teknik dalam penelitian

ini Peneliti menggunakan Simple Random Sampling
(Sampel Acak Sederhana).

Pengambilan  populasi  didalam  sampel
dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata
yang ada dalam populasi sehingga peneliti memiliki
kebebasan untuk memilih siapa saja nasabah yang
ditemui sebagai sampel. Berdasarkan teori tersebut,
maka Peneliti mengambil sampel sebanyak 60 orang
nasabah yang  terdiri 10 orang nasabah pada bank
syariah di kota Palembang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Karateristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini
terdiri  dari  10  (sepuluh)  orang  yang  menjadi
responden  nasabah  bank  syariah  di  kota
Palembang.

Kuisoner yang di distribusikan oleh penelitian
ke masingmasing bank syariah di kota Palembang
sebanyak  6  rangkap  kuisioner  sehingga  jumlah
kuisioner yang disebarkan sebanyak 60 kuisioner.
Selama proses pengumpulan kuisioner ada 2 bank
syariah yang tidak mengembalikan kuisioner dan 4
bank syariah yang menerima kuisioner sehingga total

kuisioner yang dikembalikan 40 kuisioner.

Tabel 3: Populasi dan Sampel

      Sumber: Peneliti, 2015
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                           Tabel 4: Bank Syariah Berskala Besar di Kota Palembang

                Sumber : Peneliti, 2015

dengan  bank  syariah  karena  masih  menganggap
bahwa  bank  syariah  sama  saja  dengan  bank
konvensional menggunakan bunga, mengembangkan
lembaga bank syariah dan sistem perbankan syariah
yang  sehat  berdasarkan  prinsip  efisien  dan
keadilan  mampu  meningkatkan  partisipasi
masyarakat  sehingga  membuat  usahausaha
ekonomi  rakyat  antara  lain  memperluas
jaringan  lembaga  perbankan  syariah  ke  daerah
daerah terpencil.

4.2 Pengujian  Validitas dan Reliabilitas Data

Pembahasan  yang dilakukan  pada  bab  ini
mengenai  pengaruh  images syariah,  pemahaman
syariah, tingkat bagi hasil, dan jenis tabungan syariah
terhadap tingkat laporan keuangan syariah pada bank
syariah  di kota  Palembang.  Seperti  yang  telah  di
uraikan  pada  babbab  terdahulu.  Unsur  yang
digunakan untuk mengetahui terdapatnya pengaruh
images  syariah,  pemahaman  syariah,  tingkat  bagi
hasil, dan  jenis  tabungan syariah  terhadap  tingkat
laporan  keuangan  syariah,  maka  Peneliti
menggunakan pengujian statistik. Adapun pengujian
yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Uji Validitas :

Uji  validitas  dilakukan  terhadap  item
item  pertanyaan  dari  masingmasing  variabel
yang  ada  pada  kuisioner.  Uji  validitas  dilakukan
untuk  mengetahui  sejauh  mana  itemitem  yang

No. Nama Bank Syariah                  Kembali     Tidak Kembali

 1. Bank Sumsel Babel Syariah            

 2. Bank Syariah Mandiri                    

 3. Bank BRI Syariah                          

 4. Bank Muamalat 

 5. Bank BNI Syariah                          

 6. Bank BTN Syariah 

            Jumlah                         40 Orang         20 Orang

Kuisioner yang harus diisi oleh responden
sebanyak 34 pertanyaan yang terdiri dari 4 variabel,
yaitu  variabel  Images  Syariah  (X

1
)  terdiri  dari  7

pertanyaan, variabel Pemahaman Syariah (X
2
) terdiri

dari 6 pertanyaan, variabel Tingkat Bagi Hasil (X
3
)

terdiri dari 6 pertanyaan, variabel Jenis Tabungan
Syariah  (X

4
)  terdiri  dari  6  pertanyaan.  Tujuan

diberikannya  pertanyaan  tersebut  adalah  untuk
mengetahui pengaruh Images Syariah, Pemahaman
Syariah, Tingkat  Bagi  Hasil  dan  Jenis Tabungan
Syariah  terhadap  Tingkat  Kepercayaan  Laporan
Keuangan  Syariah  pada  Bank  Syariah  di  Kota
Palembang. Data yang telah diperoleh dan diberi skor,
penelitian  kemudian  menyusun  ke dalam  tabulasi
untuk  memudahkan  penelitian  dalam  melakukan
analisis pada penelitian ini.

Pada tahap awal tabulasi setelah melakukan
pembagian  kuisioner  adalah  pemberian kode  dari
tanggapan yang diberikan responden. Variabel Images
Syariah (X

1
), Pemahaman Syariah (X

2
), Tingkat Bagi

Hasil (X
3
) dan Jenis Tabungan Syariah (X

4
) diberikan

penilaian yaitu sangat setuju, setuju, raguragu, tidak
setuju, dan sangat tidak setuju.

Tujuan bank  syariah adalah meningkatkan
kualitas  sosial  ekonomi  masyarakat  sehingga
kian  berkurang  kesenjangan  sosial  ekonomi
melalui peningkatan kerja, meningkatkan partisipasi
masyarakat  dalam  proses  pembangunan  bidang
ekonomi  keuangan  yang  selama  ini  diketahui
masih cukup masyarakat yang enggan berhubungan
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membentuk  konsep  yang  telah  di  susun  dapat
mewakili  variabel  penelitian.  Sebuah  konsep
dikatakan  dapat  mewakili  variabel  r  hitung
dari  tiap  butir  pertanyaan  atau  pertanyaan  lebih
besar dari  r  tabel  (product moment)   nilai  r untuk
populasi (N) sebanyak dengan tingkat kepercayaan
80% atau 20% adalah 0.3044. Jadi, apabila r hitung
lebih  besar  dari  0.3044  maka  pernyataan  atau
pertanyaan tersebut dianggap valid. Sebaliknya, jika
r hitung lebih kecil dari 0.3044 maka pernyataan atau
pertanyaan tersebut dianggap tidak valid. Pengujian
validitas ini dilakukan menggunakan program SPSS
for  window  versi  21 dan  diperoleh  hasil  sebagai
berikut:

1) Variabel Images Syariah (X
1
)

Swiswantoro  (2008:17)  Images  Syariah
merupakan  suatu  penilaian  dalam  masyarakat
yang  mengutamakan  keagamaan  yang  telah
diatur Allah SWT dengan sebagai umat manusia
mengikuti menjalani ketaatan yang telah di atur
sedemikian  rupa  dalam  pandangan  atau
images syariah ini. Prinsip syariah di Indonesia
sudah  bukan  merupakan  hal  yang  asing  lagi,
kini  banyak  suatu  program  yang  mengikuti
syariah, upaya dalam pengembangan ini kini juga
sedang dilengkapi  dengan  penyusunan  standar
akuntansi syariah. Hasil pengujian validitas dari
butir  pernyataan  dan  pertanyaan  dalam
variabel Images Syariah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang
dilakukan terhadap butir pernyataan dan pertanyaan
dari variabel images syariah didapatkan hasil bahwa

       Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

butir pernyataan dan pertanyaan dinyatakan valid dari
ke 7 pernyataan dan pertanyaan dinyatakan valid.

2) Variabel Pemahaman Syariah (X
2
)

Badroen  (2009:2829)  Pemahaman  syariah
merupakan  kumpulan  aturanaturan  ajaran
(doktrin)  dan  nilainilai  yang  dapat
menghantarkan  manusia  dalam  kehidupannya
menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia
maupun akhirat. Hasil  pengujian  validitas dari
butir pernyataan dan pertanyaan dalam variabel
pemahaman syariah adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang
dilakukan terhadap butir pernyataan dan pertanyaan
dari variabel pemahaman syariah didapatkan hasil
pernyataan dan pertanyaan dinyatakan valid dari ke
6 pernyataan dan pertanyaan dinyatakan valid.

3) Variabel Tingkat Bagi Hasil (X
3
)

Muhammad  (2008:18)  Bagi  hasil  menurut
terminologi asing dikenal dengan profit sharing.
Profit sharing dalam kamus ekonomis diartikan
sebagai pembagian laba, secara definitive profit
sharing sering  diartikan  “distribusi  beberapa
bagian dari  laba  pada  para pegawai  dari  suatu
perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan bahwa hal
itu  dapat  berbentuk  suatu  bonus  uang  tunai
tahunan  yang  didasarkan  pada  laba  yang
diperoleh pada tahun –  tahun  sebelumnya,  atau
dapat  berbentuk  pembiayaan  mingguan  atau
bulanan.  Hasil  pengujian  validitas  dari  butir
pernyataan  dan  pertanyaan  dalam  variabel
tingkat bagi hasil adalah sebagai berikut :

Tabel 6: Hasil Pengujian Validitas Variabel X
2

        Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel 5 : Hasil Pengujian Validitas Variabel X
1
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Heri (2009:72) Laporan keuangan syariah adalah
untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi
keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan
suatu  entitas  syariah  yang  bermanfaat  bagi
sejumlah  besar  pemakai  dalam  pengambilan
keputusan ekonomi. Hasil pengujian validitas dari
pernyataan dan pertanyaan dalam variabel tingkat
kepercayaan laporan  keuangan  syariah  adalah
sebagai berikut:

Berdasarkan  hasil  pengujian  variabel  yang
dilakukan terhadap pernyataan dan pertanyaan dari
variabel tingkat kepercayaan laporan keuangan syariah
dapat dihasilkan bahwa pernyataan dan pertanyaan
dinyatakan valid dari ke 9 pernyataan dan pertanyaan
dinyatakan valid.

Berdasarkan  hasil  pengujian  validitas  yang
dilakukan terhadap pernyataan dan pertanyaan dalam
semua variabel (X

1
, X

2
, X

3
, X

4
, dan Y), didapatkan

seluruh pernyataan dan pertanyaan yang benarbenar
valid. Variabel X

1
 memiliki 7 pernyataan yang valid,

variabel X
2
 memilki 6 pernyataan yang valid, variabel

X
3
  memiliki  6  pernyataan  yang  valid,  variabel  X

4

memiliki 6 pernyataan yang valid dan pada variabel
Y  diketahui  bahwa  terdapat  9  pernyataan  yang
memiliki status valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji  reliabilitas  adalah  pengujian  dengan  cara
mengkorelasikan  skor  ganjil  dan  skor  genap.
Hasil pengujian reliabilitas menerangkan bahwa

Tabel 7: Hasil Pengujian Validitas Variabel X
3

   Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015
Tabel 9: Hasil Pengujian Validitas Variabel Y

      Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Berdasarkan hasil pengujian validitas variabel
yang dilakukan terhadap pernyataan dan pertanyaan
dari variabel tingkat bagi hasil didapatkan hasil bahwa
butir pernyataan dan pertanyaan dinyatakan valid dari
ke 6 pernyataan dan pertanyaan.

4) Variabel Jenis Tabungan Syariah (X
4
)

Syafi’i (2009: 96) tabungan merupakan  titipan
(wadi’ah)  dijaga  oleh  pihak  bank  (mudharib)
yang  dikelola  dengan  kesepakatan  awal  yang
sesuai  dengan  syariat  Islam  yang  akan
meningkatkan  laporan  keuangan  dan  menjaga
kepercayaan nasabah. Hasil pengujian validitas
variabel tabungan syariah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang
dilakukan terhadap pernyataan dan pertanyaan dari
variabel  jenis  tabungan  syariah  didapatkan  hasil
bahwa pernyataan dan pertanyaan dinyatakan valid
dari ke 6 pernyataan dan pertanyaan dinyatakan valid.

5) Variabel Tingkat Kepercayaan Laporan
Keuangan Syariah (Y)

 Tabel 8: Hasil Pengujian Validitas Variabel X
4

     Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015
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alat  ukur  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
rel iabel apabi la ni lai  Cronbach’s Alpha  item  >
nilai  alpha  maka  reliabel,  sedangkan  jika
Cronbach’s Alpha item  < nilai alpha maka  tidak
reliabel.  Dwi  (2009:99)  reliabel  kurang dari  0.6
adalah kurang baik, sedangkan > 0.6 adalah baik.
Dari  program  SPSS  yang  digunakan  hasil  yang
diperoleh dalam pengujian reliabilitas ditunjukkan
dalam tabel dibawah ini:

Berdasarkan  hasil  pengujian  reliabilitas,
nilai  Cronbach’s Alpha dari  masingmasing
variabel  lebih  besar  dari  nilai  r product moment
(r tabel).  Oleh  karena  itu,  seluruh  pernyataan  dan
pertanyaan  dari  masingmasing variabel  dinyatakan
pernyataan yang valid, variabel X

4
 reliabel.

Berdasarkan  hasil  pengujian  validitas  dan
reliabilitas, maka dapat dipastikan beberapa pertanyaan,
yang  lolos  dalam  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas,
merupakan data yang valid dan reliabel. Data yang valid
dan reliabel tersebut baru dapat digunakan sebagai data,
yang akan diolah untuk melakukan analisis pada tahap
berikutnya.

c. Uji Asumsi Klasik

Untuk  melihat  apakah  hasil  regresi  untuk  suatu
konsep  sudah  memenuhi  Best Linier Unbiased
Estimator  (BLUE)  atau  tidak,  maka  perlu
dilakukan  uji  asumsi  klasik  dengan  beberapa
macam pengujian, yaitu:

1) Uji Normalitas Data,
2) Uji Autokorelasi,
3) Uji Multikolinieritas
4) Uji Heterokedastitas.

1) Uji Normalitas Data

Uji  Normalitas  Data  dilakukan  menggunakan
uji  kolmogrovsmirnov  untuk  menguji  apakah
dalam metode regresi, variabel independen dan
dependen mempunyai distribusi normal atau tidak
dengan  alpha  0.05,  berikut  merupakan
tabel  hasil  pengujian  normalitas  dengan
menggunakan program SPSS versi.21dapat dilihat
pada gambar 12 berikut:

Berdasarkan  gambar  12  di  atas  dapat
disimpulkan bahwa grafik normal P-P plot terlihat
titiktitik  menyebar  disekitar  garis  diagonal  dan
penyebarannya mengikuti arah diagonal, maka grafik
menunjukkan  bahwa  model  regresi  layak  dipakai
karena memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Autokorelasi

Pelanggaran  terhadap  asumsi  ini  berakibat
interval  keyakinan  terhadap  estimasi  menjadi
melebar  sehingga  uji  signifikansi  tidak  kuat.
Jika nilai Durbin Watson (DW) berkisar antara
2  sampai  +2  menunjukan  tidak  terjadi
autokorelasi.

Berdasarkan hasil pengujian di atas, nilai DW
adalah 1.720 yang berarti nilai  tersebut  berada di
antara 2 sampai +2 jadi dapat disimpulkan bahwa
tidak terdapat gejala autokorelasi pada model dalam
penelitian ini.

Gambar 12: Hasil Pengujian Normalitas Data

    Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel 10: Hasil Pengujian Reliabilitas

        Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015
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Uji  multikolinieritas  dilakukan  dengan
cara  mencari  nilai Variance Inflation
Floor (VIF)  yang  dibantu  dengan
program  SPSS  versi.  21  dapat  dilihat
dengan  hasil  pada  tabel  12  sebagai
berikut :

4) Uji Heterokedastitas

Sebuah parameter dalam suatu penelitian
bersifat BLUE, maka parameter  tersebut
harus memiliki varian yang konsisten. Jika
varian  tidak  konsisten  maka  dapat
disimpulkan  bahwa  suatu  parameter
memiliki gejala heterokedastitas.

3) Uji Multikolinieritas

Indikasi  gejala  multikolinieritas  dapat  dilihat
dari nilai R Square (R2) yang tinggi uji F yang
signifikan namun banyak koefisien dengan uji T
yang mempunyai nilai tidak signifikan.

Hasil  output coefficients  diatas,
menggambarkan nilai VIF masingmasing variabel
pada kolom output coefficient  untuk  variabel  X

1

sebesar 2.028, X
2
 sebesar 2.596, X

3
 sebesar 3.391,

dan X
4
 sebesar  2.391, tidak ada yang melampaui 5

sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi
persoalan multikolinieritas antar variabel bebas dalam
penelitian ini.

Tabel 11: Hasil Pengujian Autokorelasi

                       Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel 12: Hasil Pengujian Multikolinieritas

                Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015
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Gejala heterokedastitas dapat dideteksi dengan
cara melihat R2 yang sangat kecil dari uji t dan
uji  f  yang  tidak  signifikan  dapat  dilihat  pada
gambar 14 berikut:

Berdasarkan  hasil  pengujian
heterokedastitas dengan menggunakan program SPSS
versi.21  gambar  14  di  atas,  antara  nilai  prediksi
variabel dependen dengan residualnya diperoleh hasil
tidak adanya pola yang jelas dan titiktitik menyebar
di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka
tidak terjadi  heteroskedastisitas.

Hasil  uji  hipotesis  menunjukan  bahwa
diketahui  nilai  F

hitung
  adalah  sebesar  19.  893

sedangkan,  nilai  F
tabel

  untuk  taraf  nyata  (a)
sebesar 5%  df pembilangan  (k=4)  jadi  kI dan  df
penyebut = nkI = (4041) = 35 adalah sebesar 2,87,

Berdasarkan  tabel  13  hasil  uji  hipotesis
tabel  Model Summary diperoleh  nilai  R Square
(R2)  sebesar  0.695  atau  69.5%.  Hasil  ini  berarti
69.5%  variabel  Tingkat  Kepercayaan  Laporan
Keuangan  Syariah  (Y) diperngaruhi  oleh variabel
Images  Syariah  (X

1
),  Pemahaman  Syariah  (X

2
),

Tingkat Bagi Hasil (X
3
), dan JenisTabungan Syariah

Gambar 14: Pengujian Heterokedastitas

       Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel 13: Koefisien Determinasi

                         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

dengan  kata  lain  F
hitung 

>F
tabel

(19.893  >  2,87  ),
sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H

0 
ditolak

sedangkan H
a 
diterima. Dengan   kata  lain,  Images

Syariah, Pemahaman Syariah, Tingkat Bagi Hasil.
dan  Jenis  Tabungan  Syariah  Terhadap  Tingkat
Kepercayaan  Laporan  Keuangan  Syariah  secara
bersama. Dari hasil uji F juga diketahui bahwa nilai
signifikan  (Sig)  yang  muncul  adalah  0.000  yang
berarti  Sig F (0.000) d” á 0.05,  hal  tersebut
menggambarkan bahwa terdapat variabel terikat.

Maka kesimpulannya Images Syariah (X
1
),

Pemahaman Syariah (X
2
), Tingkat Bagi Hasil (X

3
),

dan  Jenis  Tabungan  Syariah  (X
4
)  berpengaruh

signifikan  secara  bersama  terhadap  Tingkat
Kepercayaan Laporan Keuangan Syariah (Y).  (X

3
)

dan  Jenis  Tabungan  Syariah  (X
4
)  berpengaruh

signifikan  secara  bersama  terhadap  Tingkat
Kepercayaan Laporan Keuangan Syariah (Y).

d. Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)
Uji  ini  bertujuan  untuk  menentukan  proporsi
atau  persentasi  total  variasi  dalam  variabel
terikat  yang  diterangkan  oleh  variabel  bebas.
Apabila analisis yang digunakan adalah regresi
sederhana, maka yang digunakan adalah nilai R
Square. Namun apabila analisis yang digunakan
adalah regresi berganda, maka yang digunakan
adalah Adjusted  R Square. Adjusted R Square
dapat dilihat pada tabel 13 berikut:

(X
4
),  sedangkan  sisanya  30.5%  (100%  69.5%),

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam
penelitian ini.

e. Analisis Regresi Liner Berganda
Analisis  ini  digunakan  untuk  mengetahui  ada
atau  tidaknya  hubungan  atau  berpengaruh
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antara  variabel  yang  lebih  dari  satu  dengan
variabel terikat. Sebelum dilakukan uji hipotesis
mengenai  signifikan  antara  hubungan  variabel
bebas dan variabel terikat maka terlebih dahulu

Dari  hasil  regresi  berganda  yang  peneliti
lakukan  pada  variabel  Images  Syariah  (X

1
),

Pemahaman Syariah (X
2
), Tingkat Bagi Hasil (X

3
),

dan  Jenis  Tabungan  Syariah  (X
4
)  berpengaruh

signifikan  secara  bersama  terhadap  Tingkat
Kepercayaan Laporan Keuangan Syariah (Y). Dapat
digambarkan persamaan  regresi  berganda  sebagai
berikut :

Y = a + b
1
.X

1
+b

2
.X

2
+b

3
.X

3
+b

4
.X

4

Y = 0.58 + 0.219X
2
 + 0.262X

2
 + 0.285X

3
 + 0.220X

4

Dari  persamaan  regresi  tersebut  menggambarkan
bahwa :

1) Pengaruh Images Syariah (X
1
) Secara Parsial

Terhadap Tingkat Kepercayaan Laporan
Keuangan (Y)

Nilai  koefisien  regresi  Images  Syariah  (X
1
)

terhadap  Tingkat  Kepercayaan  Laporan
Keuangan  (Y),  adalah  sebesar  0.219  (21.9%),
berarti bahwa Images Syariah (X

1
) mempunyai

hubungan  terhadap  Tingkat  Kepercayaan
Laporan  Keuangan  (Y),  yaitu  sebesar  21.9%,
artinya jika ada peningkatan  Images  Syariah
(X

1
)  sebesar  100%  maka  akan  meningkatkan

Tingkat  Kepercayaan  Laporan  Keuangan  (Y)
sebesar  21.9%,  begitu  juga  sebaliknya  jika
penurunan  Images Syariah  (X

1
)  sebesar  100%

diketahui  apakah  sebuah  model  memilki
hubungan yang linier. Setelah melakukan regresi
dengan SPSS versi. 21 dengan hasil pada tabel
14 sebagai berikut :

maka  akan  menurunkan Tingkat  Kepercayaan
Laporan  Keuangan  (Y)  sebesar  21.9%.  Jadi
Images  Syariah  berhubungan  positif  secara
parsial terhadap Tingkat Kepercayaan Laporan
Keuangan. Hasil ini diperjelas dari pembahasan
sebelumnya yaitu bahwa semakin tinggi Images
Syariah  yang  dimiliki  maka  akan  semakin
berkualitas juga Tingkat Kepercayaan Laporan
Keuangan yang dihasilkan.

2) Pengaruh Pemahaman Syariah (X
2
) Secara

Parsial Terhadap Tingkat Kepercayaan
Laporan Keuangan (Y)

Nilai  koefisien  regresi  Pemahaman  Syariah
(X

2
) secara parsial terhadap Tingkat Kepercayaan

Laporan  Keuangan  (Y)  adalah  sebesar  0.262
(26.2%)  berarti  Pemahaman  Syariah  (X

2
)

mempunyai  hubungan  terhadap  Tingkat
Kepercayaan  Laporan  Keuangan  (Y),  yaitu
sebesar  26.2%,  artinya  jika  ada  peningkatan
Pemahaman  Syariah  (X

2
)  sebesar  100%, maka

akan    meningkatkan  Tingkat  Kepercayaan
Laporan  Keuangan  (Y)  sebesar  26.2%
sebaliknya,  jika  ada  penurunan  Pemahaman
Syariah  (X

2
)  sebesar  100%,  maka  akan

menurunkan  Tingkat  Kepercayaan  Laporan
Keuangan (Y) sebesar 26.2%. Jadi pemahaman
syariah  berhubungan  positif  secara  parsial
terhadap tingkat kepercayaan laporan  keuangan

Tabel 14: Hasil Uji Regresi

    Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015
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syariah.  Hasil  ini  diperjelas  dari  pembahasan
sebelumnya  yaitu  semakin  nasabah  akan
pemahaman syariah maka akan semakin objektif
dan  berkualitas  juga  tingkat  kepercayaan
laporan keuangan syariah.

3) Pengaruh Tingkat Bagi Hasil (X
3
) Secara

Parsial Terhadap Tingkat Kepercayaan
Laporan Keuangan (Y)

Nilai  koefisien  regresi  Tingkat  Bagi  Hasil
(X

3
)(X

2
)  secara  parsial  terhadap  Tingkat

kepercayaan  Laporan  Keuangan  (Y)  adalah
sebesar  0.262  (26.2%)  berarti  Pemahaman
Syariah  (X

2
)  mempunyai  hubungan  terhadap

Tingkat  Kepercayaan  Laporan  Keuangan  (Y),
yaitu  sebesar  26.2%,  artinya  jika  ada
peningkatan Pemahaman Syariah (X

2
).

4) Pengaruh Jenis Tabungan Syariah (X
4
) Secara

Parsial Terhadap Tingkat

Nilai koefisien regresi Jenis Tabungan Syariah
(X

4
)  secara  parsial  terhadap  Tingkat

Kepercayaan  Laporan  Keuangan  (Y)  adalah
sebesar  0.220  (22%)  berarti  jenis  tabungan
syariah  (X

4
)  mempunyai  hubungan  terhadap

Tingkat  Kepercayaan  Laporan  Keuangan  (Y),

      Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

a) Pengaruh Images Syariah (X
1
) Secara Parsial

Terhadap Tingkat Kepercayaan Laporan
Keuangan Syariah (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa diketahui

yaitu sebesar 22%, artinya jika ada peningkatan
jenis  tabungan  (X

3
)  sebesar  100%,  maka  akan

meningkatkan  Tingkat  Kepercayaan  Laporan
Keuangan (Y) sebesar 22% sebaliknya, jika ada
penurunan  jenis  tabungan  syariah  (X

4
)

sebesar 100%, maka akan menurunkan Tingkat
Kepercayaan  Laporan  Keuangan  (Y)  sebesar
22%. Jadi  jenis tabungan syariah berhubungan
positif  secara  parsial  terhadap  tingkat
kepercayaan laporan keuangan syariah. Hasil ini
diperjelas  dari  pembahasan  sebelumnya  yaitu
semakin  cukup  dalam  penerapan  perbankan
syariah  pada  tabungan  maka  akan  semakin
berkualitas  juga  tingkat  kepercayaan  laporan
keuangan syariah.

f. Uji Hipotesis

1) Uji Hipotesis Secara Parsial

Untuk  menjawab  permasalahan  yaitu
bagaimanakah  Pengaruh  Images  Syariah  (X

1
),

Pemahaman  Syariah  (X
2
), Tingkat  Bagi  Hasil

(X
3
),  dan  Jenis Tabungan  Syariah  (X

4
)  secara

parsial  terhadap Tingkat Kepercayaan Laporan
Keuangan  Syariah  (Y),  maka  hasilnya  diuji
dengan menggunakan uji t, dapat dilihat dari tabel
15 berikut:

nilai  t
hitung

  untuk variabel  Images  Syariah  (X
1
)

sebesar 1.624 sedangkan t
tabel 

 dengan taraf nyata
(á) sebesar 0.05 (5%) serta df = nkI = 35 adalah
sebesar  2,0301.  Jadi dapat disimpulkan bahwa
H

01.1
diterima  dan  H

a1.1
ditolak  karena,  nilai

Tabel 15: Hasil Uji t
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t
hitung 

(1.624) <t
tabel 

(2,0301). Hasil uji hipotesis
individual  untuk  variabel  images syariah  (X

1
)

menunjukan  bahwa  variabel  tersebut  tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
terikat  (Y).  Hal  ini  menggambarkan  dengan
diterimanya  H

a1.1 
dan  ditolaknya  H

01.1 
serta

signifikan  X
1 

sebesar  0.113,  karena  nilai  t
sig<0.05 = 0.113>0.05  berarti  tidak  dapat
berpengaruh  secara  signifikan.  Maka
kesimpulannya images syariah tidak berpengaruh
signifikan  secara  parsial  terhadap  tingkat
kepercayaan laporan keuangan syariah.

Hasil  ini  dapat  diperjelas  dari  penjelasan
nasabah  mengenai  images syariah  dalam
pandangannya,  beberapa  nasabah  belum
mengetahui  secara  luas  dalam  penerapan  yang
ada  di  bank  syariah,  hal  ini  dapat  dilihat  dari
banyaknya images syariah belum diterapkan secara
benar dan ternyata dalam hasil jawaban responden
yang  dapat  dilihat  pada  pembahasan  kuisoner
sebelumnya, masih saja ada terdapat responden belum
mengetahui gambaran pada bank syariah yang telah
ditetapkan.

Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa
Swiswantoro  (2008:1719)  Images  Syariah  tidak
berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Tingkat
Kepercayaan Laporan Keuangan  Syariah, melalui
tiga  indikator  yaitu  Aql  (akal)  tidak  akan
berpengaruh  terhadap  kepercayaan  laporan
keuangan  syariah  karena  setiap  pemikirian  tidak
dapat  mengatur  pemikiran  yang  diinginkan. Aqlb
(hati)  tidak  berpengaruh  terhadap  kepercayaan
laporan  keuangan  syariah  yang  mana  keinginan
seseorang dalam memilih sesuatu sesuai dengan yang
dirasakan.  Nafas  (jiwa)  dalam  sudut  pandang
syariah tidak harus memiliki jiwa yang tegas maupun
yang baik untuk memilih atau menilai dengan sesuatu
ini  tidak berpengaruh  dalam kepercayaan  laporan
keuangan syariah.

b) Pengaruh Pemahaman Syariah (X
2
) Secara

Parsial Terhadap Tingkat Kepercayaan
Laporan Keuangan Syariah (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa diketahui

nilai  t
hitung

  untuk variabel  Pemahaman  Syariah
(X

2
) sebesar 1.726 sedangkan t

tabel 
 dengan taraf

nyata (á) sebesar 0.05 (5%) serta df = nkI = 35
adalah sebesar  2,0301.  Jadi  dapat disimpulkan
bahwa H

01.2 
diterima dan H

a1.2 
ditolak karena, nilai

t
hitung 

(1.726) < t
tabel 

(2,0301).

Hasil  uji  hipotesis  individual  untuk  variabel
pemahaman  syariah  (X

2
)  menunjukan  bahwa

variabel  tersebut  tidak  berpengaruh  secara
signifikan terhadap variabel terikat (Y). Hal ini
menggambarkan  dengan  diterimanya  H

o1.2 
dan

ditolaknya H
a1.2

serta signifikan X
1 
sebesar 0.093,

karena  nilai  t sig<0.05 = 0.093>0.05
berarti tidak dapat berpengaruh secara signifikan.
Maka kesimpulannya pemahaman syariah tidak
berpengaruh  signifikan  secara parsial  terhadap
tingkat kepercayaan laporan keuangan  syariah.

Hasil  ini dapat diperjelas dari penjelasan
nasabah mengenai pemahaman syariah dalam bank
syariah, beberapa nasabah belum mengetahui secara
luas dalam penerapan yang ada di bank syariah, hal
ini dapat dilihat dari banyaknya pemahaman syariah
belum diterapkan secara benar dan ternyata dalam
hasil  jawaban  responden  yang  dapat  dilihat  pada
pembahasan kuisoner sebelumnya, masih saja ada
terdapat  responden belum  mengetahui  sistem  dan
peraturan yang diterapkan pada bank syariah yang
telah ditetapkan.

Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa
Badroen  (2009:42)  pemahaman  syariah  tidak
berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  tingkat
kepercayaan laporan keuangan syariah, melalui dua
indikator yaitu nilai kepahaman syariah tidak harus
dapat memahami sepenuhnya dapat dilihat cara yang
diterapkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dalam perbankan syariah dan implementasi syariah
bukan hanya untuk menilai peraturan yang diterapkan
oleh perbankan syariah.

c) Pengaruh Tingkat Bagi Hasil (X
3
) Secara

Parsial Terhadap Tingkat Kepercayaan
Laporan Keuangan Syariah (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa diketahui
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nilai t
hitung

 untuk variabel Tingkat Bagi Hasil (X
3
)

sebesar 1.726 sedangkan t
tabel 

dengan taraf nyata
(á)  sebesar  0.05  (5%)  serta  df  =  nkI  =  35
adalah sebesar  2,0301. Jadi dapat disimpulkan
bahwa  H

0  1.3
diterima  dan  H

a1.3 
ditolak  karena,

nilai t
hitung 

(1.620) < t
tabel 

(2,0301).

Hasil  uji  hipotesis  individual  untuk  variabel
Tingkat Bagi  Hasil  (X

3
)  menunjukan  bahwa

variabel  tersebut  tidak  berpengaruh  secara
signifikan  terhadap  variabel  terikat  (Y) hal  ini
menggambarkan  dengan  diterimanya  H

o1.3
dan

ditolaknya  H
a1.2 

serta  signifikan  X
1 

sebesar
0.113,  karena  nilai  t sig<0.05= 0.114>0.05
berarti  tidak  dapat  berpengaruh  secara
signifikan. Maka  kesimpulannya Tingkat  Bagi
Hasil  (X

3
)  tidak berpengaruh  signifikan  secara

parsial  terhadap Tingkat Kepercayaan Laporan
keuangan Syariah.

Hasil  ini  dapat  diperjelas  dari  penjelasan
nasabah mengenai Tingkat Bagi Hasil dalam bank
syariah,  beberapa  nasabah  belum  mengetahui
secara  luas  dalam  penerapan bagi  hasil  yang  ada
di  bank  syariah yang  yakin menggunakan  syariat
Islam, hal ini dapat dilihat dari banyaknya  tingkat
bagi hasil belum diketahui secara keseluruhan oleh
nasabah  dan  ternyata  dalam  hasil  jawaban
responden  yang  dapat  dilihat  pada  pembahasan
kuisoner  sebelumnya,  masih  saja  ada  terdapat
responden  belum  mengetahui  peraturan  dan
keuntungan yang diperoleh nasabah, yang diterapkan
pada bank syariah yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Ibdi
(2008:23) Tingkat  Bagi  Hasil  tidak  berpengaruh
secara  signifikan  terhadap Tingkat  Kepercayaan
Laporan Keuangan Syariah, melalui dua  indikator
yaitu  persentase  bagi  hasil  bukan  hanya  menjadi
pokok  utama  dalam  mencari  keuntungan  tetapi
kepercayaan dan keadilan dalam bagi hasil yang adil
antar  nasabah  dan  pihak  bank  yang  tidak  akan
mempengaruhi tingkat kepercayaan laporan keuangan
syariah. Bagi hasil tidak memerlukan jangka waktu
yang  lama  tetapi  sesuai  dengan  proses  dan
prosedur  yang  telah disepakati  oleh  nasabah  dan
pihak bank.

d) Pengaruh Jenis Tabungan Syariah  (X
4
) Secara

Parsial Terhadap Tingkat Kepercayaan
Laporan Keuangan Syariah (Y)

Variabel  Jenis Tabungan Syariah    (X
4
)  sebesar

1.380  sedangkan  t
tabel 

dengan  taraf  nyata  (á)
sebesar 0.05 (5%) serta df = nk1 = 35 adalah
sebesar  2,0301.  Jadi dapat disimpulkan bahwa
H

01.4 
diterima dan H

a1.4 
ditolak karena, nilai t

hitung

(1.380) <t
tabel 

 (2,0301). Hasil  uji  hipotesis
individual  untuk  variabel  Jenis  Tabungan
Syariah  (X

4
)  menunjukan  bahwa  variabel

tersebut  tidak  berpengaruh  secara  signifikan
terhadap  variabel  terikat  (Y)  hal  ini
menggambarkan  dengan  diterimanya  H

01.4 
dan

ditolaknya  H
a1.4 

serta  signifikan  X
1 

sebesar
0.113,  karena  nilai  t sig<0.05 = 0.176>0.05
berarti  tidak  dapat  berpengaruh  secara
signifikan. Maka kesimpulannya jenis tabungan
syariah    (X

4
)  tidak  berpengaruh  signifikan

secara  parsial  terhadap  tingkat  kepercayaan
laporan keuangan syariah.

Hasil  ini  dapat  diperjelas dari  penjelasan
nasabah  mengenai  jenis  tabungan  syariah  dalam
bank syariah, beberapa nasabah belum mengetahui
secara  luas  dalam  penerapan  bagi  hasil  yang
ada  pada  tabungan  syariah  masih  menggunakan
sistem  bunga  sama  seperti  bank  konvensional
atau  di  bank  syariah  yang  telah    menggunakan
syariat Islam, hal  ini dapat dilihat dari banyaknya
jenis  tabungan  syariah    belum  diketahui  secara
keseluruhan oleh nasabah dan ternyata dalam hasil
jawaban  responden  yang  dapat  dilihat  pada
pembahasan kuisoner sebelumnya, masih saja ada
terdapat responden belum mengetahui peraturan dan
keuntungan yang diperoleh nasabah, yang diterapkan
pada bank syariah yang telah ditetapkan.

Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa
Syafi’i (2009:6763) Jenis Tabungan Syariah tidak
berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Tingkat
Kepercayaan Laporan Keuangan  Syariah, melalui
tiga  indikator yaitu giro,  tabungan, deposito  tidak
berpengaruh  dalam  tingkat  kepercayaan  laporan
keuangan syariah karena giro yang ditetapkan sama
saja dengan peraturan dalam setiap bank hanya saja
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keuntungan yang diperoleh disepakati oleh nasabah
untuk memberikan imbalan.

2) Uji Hipotesis Secara Bersama

Untuk  menjawab  permasalahan  yaitu

Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa
diketahui  nilai  F

hitung
  adalah  sebesar  19,893,

sedangkan nilai F
tabel

 untuk taraf nyata (á) sebesar
5%  serta  df  pembilang  (k=4)  jadi  kI  =  1  dan  df
penyebut = nkI = 4041 = 35 adalah sebesar 2,64,
dengan kata lain F

hitung
>F

tabel
(19,893> 2,64), sehingga

dapat disimpulkan bahwa H
0
 ditolak sedangkan H

a

diterima.  Dengan  kata  lain,  Images Syariah,
Pemahaman  Syariah,  Tingkat  Bagi  Hasil,  Jenis
Tabungan  Syariah  berpengaruh  terhadap Tingkat
Kepercayaan  Laporan  Keuangan  Syariah  secara
simultan. Dari hasil uji F juga diketahui bahwa nilai
signifikasi (Sig) yang muncul adalah sebesar 0,000,
yang berarti sig F (0,000) < á (0,05), hal  tersebut
menunjukkan bahwa terdapat signifikasi yang kuat
terjadi  pada  pengaruh  variabel  bebas  terhadap
variabel terikat. Maka kesimpulannya images syariah
(X

1
), pemahaman syariah (X

2
), tingkat bagi hasil (X

3
),

jenis tabungan syariah (X
4
) berpengaruh signifikan

secara simultan terhadap tingkat kepercayaan laporan
keuangan syariah (Y).

Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa
Syafi’i (2009) dimana images syariah, pemahaman
syariah,  tingkat bagi hasil,  jenis  tabungan syariah
signifikan  secara  simultan  berpengaruh  terhadap
tingkat  kepercayaan  laporan  keuangan  syariah.

bagaimanakah  Pengaruh  Images  Syariah
X

1
),  Pemahaman  Syariah  (X

2
),  Tingkat  Bagi

Hasil  (X
3
)  dan  Jenis Tabungan  Syariah  (X

4
)

secara  bersama  terhadap Tingkat  Kepercayaan
Laporan Keuangan Syariah (Y), maka hasilnya
diuji dengan menggunakan uji F berikut:

Sehingga sudut pandang bank syariah dalam laporan
keuangan mempunyai kepercayaan yang baik.

5. SIMPULAN

Images Syariah (X
1
), Pemahaman Syariah

(X
2
), Tingkat Bagi Hasil (X

3
) dan Jenis Tabungan

Syariah  (X
4
)  secara  parsial  tidak  berpengaruh

signifikan terhadap Tingkat Kepercayaan Laporan
Keuangan Syariah.   Namun secara parsial Images
Syariah (X

1
), Pemahaman Syariah (X

2
), Tingkat Bagi

Hasil (X
3
) dan Jenis  Tabungan Syariah (X

4
) secara

parsial  berhubungan  signifikan  terhadap Tingkat
Kepercayaan Laporan Keuangan  Syariah (Y) pada
nasabah  bank  syariah,  sedangan  secara  stimultan
Images Syariah, Pemahaman Syariah, Tingkat Bagi
Hasil, dan Jenis   Tabungan Syariah secara bersama
berpengaruh    signifikan    terhadap    Tingkat
Kepercayaan Laporan Keuangan Syariah.
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