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MOTTO 

 

Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu 

dustakan ? 

(Qs. Ar-Rahman : 25) 

 

Dan Allah memberikan rizki dari arah 

yang tidak disangka-sangka. Barang 

siapa yang bertawakal kepada Allah 

niscaya Allah akan mencukupkan 

keperluannya. 

(Qs. At-Thalaq : 3) 

 

Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% 

keringat. Tidak ada yang dapat 

menggantikan kerja keras. 

Keberuntungan adalah sesuatu yang 

terjadi ketika kesempatan bertemu 

kesiapan. 

(Thomas Alfa Edison) 
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Kita tidak bisa mengubah masa lalu, 

tapi masa depan ada digenggaman 

kita. 

(Huo An) 
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ABSTRAK 

 

 

Dian Andri Amono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas 

Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2009-2013. Skripsi. Program Studi 

Manajemen. Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2016. 

Bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat terlebih 

setelah disahkannya undang-undang perbankan syariah pada tahun 2008 dan 2009 

yang memberikan kepastian hukum sehingga meningkatkan aktivitas pasar 

keuangan syariah. Perkembangan bank syariah terjadi pada segi jumlah, aset, 

kantor, nasabah dan pembiayaannya. Keadaan ini membuat bank syariah semakin 

bersaing untuk meningkatkan kinerjanya dan semakin memperhatikan kebijakan-

kebijakan yang ditetapkan. Salah satu kebijakan yang sangat diperhatikan oleh 

bank syariah adalah kebijakan terkait rasio keuangannya seperti CAR, NPF, 

BOPO serta FDR untuk meningkatkan profitabilitasnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas bank syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan 

permodalan, kualitas aktiva, efisiensi serta likuiditas sebagai faktor-faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas, dan digunakan return on asset (ROA) sebagai rasio 

profitabilitasnya. 

Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang laporan 

keuangannya selama tahun 2009-2013 dipublikasikan di website masing-masing 

Bank Umum Syariah. Sampel diambil dengan metode pursposive sampling, yaitu 

dengan cara mengambil sampel dari populasi Bank Umum Syariah berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan. 

Hasil analisis regresi linier berganda secara parsial menunjukan bahwa 

CAR berpengaruh positif terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif terhadap 

ROA, namun NPF dan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. 

 

Kata kunci : Profitabilitas, CAR, NPF, BOPO, FDR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (financial 

intermediaries) yang menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana (surplus 

unit) kepada pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) pada waktu yang 

ditentukan  (Dendawijaya, 2009 : 14). Undang-undang No. 10 tahun 1998 

tentang perbankan, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pasal 5 undang-

undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu 

bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut dalam 

menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank 

konvensional dan bank syariah. 

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 

antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan 

kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah 

(Rivai et.al., 2007 : 733). Perbedaan utama bank syariah dengan bank 

konvensional terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank 
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konvesional beroperasi berdasarkan bunga, sedangkan bank syariah 

berdasarkan bagi hasil, ditambah jual beli dan sewa. 

Bank syariah di Indonesia pada awalnya dikembangkan sebagai 

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 syariah dalam Islam. Secara filosofis bank syariah adalah 

bank yang aktivitasnya meninggalkan riba. Dengan demikian, penghindaran 

bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi 

dunia Islam. Oleh karena itu, didirikan mekanisme perbankan yang bebas 

bunga (bank syariah). 

Perkembangan bank syariah di Indonesia sebenarnya tidak terlepas 

dari perkembangan bank syariah di dunia. Bank umum syariah yang pertama 

kali beroperasi di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

yang mulai beroperasi pada Mei 1992, kemudian disusul oleh PT. Bank 

Syariah Mandiri pada 1 November 1999 (Rivai et.al., 2007 : 740). 

Selanjutnya bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat 

terlebih setelah disahkannya undang-undang perbankan syariah pada tahun 

2008 dan 2009 yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan 

aktivitas pasar keuangan syariah (IAEI, 2012 : 3). Berikut ini adalah tabel 

perkembangan bank syariah di Indonesia : 
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Tabel 1 

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 

Perkembangan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BUS 5 6 11 11 11 11 

Jaringan Kantor 

BUS 

581 711 1.215 1.401 1.745 1.998 

UUS 27 25 23 24 24 23 

Jaringan Kantor 

UUS  

241 287 262 336 517 590 

Rekening BUS 

dan UUS (Rb) 

597,39 686,53 865,92 1.399,3 2.512,2 3.485,1 

Sumber : LPP 2012, LPKS 2013 

Dari Tabel 1 diatas terjadi peningkatan jumlah bank umum syariah 

yang signifikan. Pada tahun 2009 terdapat 6 BUS menjadi 11 BUS pada 

tahun 2010. Peningkatan bank umum syariah ini diikuti oleh terus 

bertambahnya jumlah kantor yang signifikan pula, pada tahun 2009 

berjumlah 711 kantor menjadi 1.215 kantor pada 2010 dan pada tahun 2012 

terdapat 1.745 kantor serta menjadi 1.998 kantor pada tahun 2013. Sementara 

itu jumlah unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional 

mengalami fluktuasi, pada tahun 2009 terdapat 25 UUS menjadi 23 UUS 

pada tahun 2010 dan pada tahun 2012 terdapat 24 UUS serta bertambah 

menjadi 23 UUS pada tahun 2013. Fluktuasi ini diikuti pula oleh jumlah 

kantor yang ada, berkurangnya jumlah kantor terjadi pada tahun 2010 

menjadi 262 yang semula pada tahun 2009 terdapat 287 kantor. Namun pada 

tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan meskipun tidak 

sebanyak jumlah kantor yang dimiliki oleh bank umum syariah. 

Seiring dengan perkembangan bank syariah yang bersamaan dengan 

peningkatan jumlah kantornya diberbagai tempat, jumlah nasabah yang 

dimilikinya pun terus mengalami peningkatan. Dengan melihat Tabel 1 pada 



4 
 

 
 

tahun 2011 sampai 2013 terjadi peningkatan jumlah nasabah (rekening) bank 

syariah yang signifikan. Pada tahun 2010 terdapat 865,92 ribu nasabah yang 

pada tahun berikutnya (2011) meningkat menjadi 1,3993 juta nasabah dan 

pada tahun 2012 menjadi 2,512 nasabah. Selanjutnya pada tahun 2013 

meningkat menjadi 3,485 juta nasabah. 

Dengan meningkatnya jumlah nasabah, maka aset serta dana pihak 

ketiga bank syariah terus mengalami peningkatan. Peningkatan pada jumlah 

dana pihak ketiga ini akan menyebabkan modal bank syariah meningkat 

sehingga dana pembiayaan yang disalurkan akan meningkat. Ketika terjadi 

peningkatan pada pembiayaan, maka perolehan pendapatan bank akan 

meningkat yang berakibat pada meningkatnya laba bank sehingga 

berpengaruh meningkatkan profitabilitas. Namun, profitabilitas akan turun 

apabila biaya operasional bank tidak efisien dan risiko gagal bayar nasabah 

terhadap bank meningkat. Berikut ini adalah perkembangan aset, dana pihak 

ketiga (DPK), profitabilitas serta variabel lainnya yang berpengaruh terhadap 

profitabilitas dalam bentuk rasio keuangan : 

Tabel 2 

Indikator Utama Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

Indikator Utama 2009 2010 2011 2012 2013 

Total Asset (Rp T) 66,09 97,52 145,47 195,01 242,27 

DPK (Rp T) 52,27 76,03 115,41 147,51 183,53 

CAR (%) 10,77 16,25 16,63 14,14 14,44 

NPF (%) 1,84 1,60 1,34 1,34 1,75 

ROA (%) 1,48 1,67 1,79 2,14 2,00 

BOPO (%) 86,63 86,14 85,42 82,51 83,40 

FDR (%) 89,70 89,67 88,94 99,99 100,32 

Sumber : LPP 2011, LPP 2012 dan LPKS 2013 
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Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah yang cukup signifikan, 

asset dan dana pihak ketiiga (DPK) yang dikelola perbankan syariah turut 

meningkat secara signifikan. Keadaan ini membuat profitabilitas perbankan 

syariah terus mengalami peningkatan mengikuti perkembangannya. Pada 

Tabel 2 tahun 2011 total assetnya mencapai Rp 145,47 triliun dengan dana 

pihak ketiga yang diperoleh 115,41 triliun dan profitabilitas (ROA) mencapai 

1,79% yang pada tahun sebelumnya Rp 97,52 triliun dengan dana pihak 

ketiga 76,03 triliun serta profit (ROA) 1,67%. Sementara itu pada tahun 2012 

meningkat menjadi Rp 195,01 triliun dengan dana pihak ketiga sebesar 

147,51 sedangkan profitabilitasnya (ROA) mencapai 2,14%. Selanjutnya 

pada tahun 2013 asset yang dikelola meningkat menjadi Rp 242,276 trilliun 

dengan dana pihak ketiga meningkat menjadi 183,53 triliun sedangkan 

profitabilitasnya (ROA) mengalami penurunan menjadi 2,00%. 

Seluruh bank di Indonesia diwajibkan menyediakan modal minimum 

sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurutn risiko (ATMR) yang diukur 

dengan capital adequacy ratio (CAR) (Rivai et.al., 2007 : 120). Secara teori, 

semakin besar capital adequacy ratio (CAR) maka keuntungan bank juga 

semakin besar. Hal ini dikarenakan karena semakin besar modal yang dimiliki 

bank maka pembiayaan yang disalurkannya akan semakin besar, sehingga 

pendapatan bank akan meningkat yang berdampak pada meningkatnya 

perolehan laba. Meningkatnya laba bank ini akan meningkatkan profitabilitas 

bank syariah yang diukur dengan return on asset (ROA). Teori ini sesuai 

dengan yang terjadi pada bank syariah tahun 2010 dan 2011 yang pada tahun 
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2010 peningkatan 5,48% CAR diikuti oleh meningkatnya ROA sebesar 

0,19%. Sementara itu pada tahun 2011 modal (CAR) meningkat 0,38% dan 

ROA meningkat 0,12% dari tahun sebelumnya. Namun teori tersebut tidak 

sesuai dengan yang terjadi pada tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2012 

terjadi penurunan modal menjadi 14,14% sedangkan profitabilitas meningkat 

menjadi 2,14. Sementara itu, pada tahun 2013 terjadi kenaikan modal sebesar 

0,30% dari modal tahun sebelumnya dan ROA mengalami penurunan sebesar 

0,14%. 

Adanya pembiayaan yang bermasalah yang diukur dengan non 

performing financing (NPF) mengakibatkan hilangnya kesempatan   

memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan, selain itu risiko 

gagal bayar yang dihadapi bank meningkat sehingga mempengaruhi 

pendapatan dan laba bank yang berakibat pada turunnya profitabilitas yang 

diukur dengan ROA (Dendawijaya 2009 : 82). Pada Tabel 2 NPF tahun 2010 

mengalami penurunan 0,24% dari tahun 2009 yang diikuti oleh kenaikan 

profitabilitas (ROA) sebesar 0,19%. Hal serupa terjadi pula pada tahun 2011 

yaitu penurunan 0,26% NPF dari tahun 2010 diikuti oleh naiknya 

profitabilitas (ROA) sebesar 0,12% dan pada tahun 2013 NPF mengalami 

peningkatan 0,415 diikuti oleh turunnya 0,14% ROA.  Keadaan ini sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Dendawijaya (2009 : 82). Sedangkan 

pada tahun 2012 angka dari rasio ini berlawanan dengan teori yang telah ada, 

yaitu ROA perbankan syariah meningkat 0,35% dari tahun sebelumnya, 
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meskipun NPF perbankan syariah tidak mengalami kenaikan maupun 

penurunan. 

Pada Tabel 2 efisiensi operasional yang diukur dengan BOPO pada 

tahun 2010 sampai 2012 terus mengalami penurunan dan profitabilitas 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009. Secara berurutan tahun 

2010 sampai 2012 adalah 86,63%, 85,42%, dan 82,51% untuk BOPO dengan 

profitabilitas (ROA) 1,67%, 1,79%, dan 2,14%. Keadaan ini sesuai dengan 

teori Dendawijaya (2005 : 121) yang menyatakan bahwa semakin kecil rasio 

BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang 

bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah 

semakin kecil dan profitabilitas meningkat. Namun teori tersebut tidak sesuai 

dengan yang terjadi pada tahun 2013 yaitu penurunan 0,89% BOPO diikuti 

oleh penurunan 0,14% ROA karena berdasarkan teori ketika BOPO turun 

maka profitabilitas yang diukur dengan ROA akan meningkat. 

FDR (financing to deposit ratio) merupakan rasio likuiditas yang 

menunjukkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana 

oleh deposan dengan mengendalikan pembiayaan yang diberikan. Semakin 

tinggi rasio ini memberikan indikasi semakin rendahnya likuiditas bank yang 

bersangkutan. Hal ini dikarenakan jumlah dana yang keluarkan untuk 

pembiayaan meningkat (Dendawijaya 2009 : 116).  Ketika likuiditas menurun 

karena peningkatan pembiayaan, maka pendapatan bank dari pembiayaan 

yang diberikan meningkat sehingga laba yang diperoleh akan meningkat pula. 

Peningkatan laba secara langsung akan meningkatkan profitabilitas bank 
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syariah. Teori ini sesuai dengan yang terjadi pada tahun 2010 dan 2011. Pada 

tahun 2010 terjadi penurunan 0,03% yang diikuti kenaikan ROA sebesar 

0,19%. Selanjutnya FDR tahun 2011 turun 0,79% yang tahun sebelumnya 

89,67% dan ROA mengalami peningkatan 0,12%. Namun teori tersebut 

berlawanan dengan yang terjadi pada tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2012 

FDR meningkat 11,05% dari tahun 2011, namun ROA menunjukan angka 

yang bertambah. Pada tahun selanjutnya yaitu 2013 kenaikan 0,34% FDR 

diikuti oleh turunnya ROA sebesar 0,14%. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia” (Studi pada Bank 

Umum Syariah Tahun 2009-2013). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas disusun identifikasi masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Terdapat pertentangan antara teori dengan fakta yang terjadi pada rasio-

rasio keuangan perbankan syariah di Indonesia. 

2. Bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat terlebih 

setelah disahkannya undang-undang perbankan syariah pada tahun 2008 

dan 2009 yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas 

pasar keuangan syariah. 
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C. Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan terfokus dan tidak meluas, maka 

peneliti membatasi permasalahan yang diteliti sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor yang diteliti adalah permodalan, kualitas aktiva, efisiensi, 

dan likuiditas sebagai variabel independen. Sedangkan untuk variabel 

dependennya adalah profitabilitas. 

2. Bank syariah yang menjadi obyek penelitian adalah Bank Umum Syariah 

di Indonesia yang laporan keuangannya (un-audited) pada tahun 2009 

sampai 2013 dipublikasikan di masing-masing website resmi bank umum 

syariah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dirumuskan permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah permodalan berpengaruh terhadap profitabilitas bank ? 

2. Apakah kualitas aktiva berpengaruh terhadap profitabilitas bank ? 

3. Apakah efisiensi berpengaruh terhadap profitabilitas bank ? 

4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas bank ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai peneliti melalui penelitian ini adalah : 

1. Menguji pengaruh permodalan terhadap profitabilitas bank. 

2. Menguji pengaruh kualitas aktiva terhadap profitabilitas bank. 
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3. Menguji pengaruh efisiensi terhadap profitabilitas bank. 

4. Menguji pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas bank. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat luas. Manfaat yang diharapkan adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 

2009-2013 secara parsial. 

2. Bagi Perusahaan Perbankan 

Menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan khususnya yang 

berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas 

Bank Umum Syariah. 

3. Bagi Akademisi 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

bagi para akademisi serta dapat menjadi referensi dan pertimbangan bagi 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA DAN 

HIPOTESIS 

 

 

 
A. Kajian Teori 

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum 

Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau 

pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 

dengan syariah (Rivai et.al., 2007 : 733). Perbedaan utama bank syariah 

dengan bank konvensional terletak pada landasan operasi yang digunakan. 

Bank konvesional beroperasi berdasarkan bunga, sedangkan bank syariah 

berdasarkan bagi hasil, ditambah jual beli dan sewa (Rivai et.al., 2007 : 

733). 

Menurut Rivai et.al., (2007 : 753 ) secara kelembagaan bank syariah 

di Indonesia dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu : 

a. Bank Umum Syariah (BUS) 

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan 

usaha yang setara dengan bank umum konvensional (Rivai et.al., 2007 : 

754). 
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b. Unit Usaha Syariah (UUS) 

Unit usaha syariah  (UUS) merupakan unit kerja di kantor pusat 

bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari 

kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Dalam organisasi UUS 

berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional yang 

bersangkutan (Rivai et.al., 2007 : 754). 

c. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 

Bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan 

rakyat konvensional (Rivai et.al., 2007 : 753-754). 

 

2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah 

Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan 

disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Rivai et.al., 2007 : 759). 

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip 

(Rivai et.al., 2007 : 759) : 

a. Prinsip keadilan, prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas 

dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati 

bersama antara bank dengan nasabah. 



13 
 

 
 

b. Prinsip kemitraan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpan 

dana, nasabah pengguna dana maupun bank pada kedudukan yang 

sama yaitu sebagai mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, 

kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah 

penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. Dalam hal ini 

bank berfungsi sebagai intermidiary insitution melalui skim 

pembiayaan yang dimilikinya. 

c. Prisnsip ketentraman, produk-produk bank syariah telah sesuai dengan 

prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur 

riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian nasabah akan 

merasakan ketentraman lahir dan batin. 

d. Prinsip transparansi atau keterbukaan, melalui laporan keuangan bank 

yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui 

tingkat keamanan dana dan kualitas manajemennya. 

e. Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak 

membeda-bedakan suku, agama dan ras dengan prinsip Islam sebagai 

“rakhmatan lil ‘alamin”. 

f. Tidak ada riba 

g. Laba yang wajar 

Dengan demikian, dalam operasionalnya bank syariah mengikuti 

norma Islam seperti yang telah dijelaskan diatas. 
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3. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status 

keuangan dari individu, asosiasi atau organisasi bisnis yang terdiri dari 

neraca, laporan laba-rugi dan laporan perubahan ekuitas pemilik (Rivai 

et.al., 2007 : 616). Berbeda dengan laporan keuangan perusahaan, laporan 

keuangan perbankan diwajibkan menyertakan laporan komitmen dan 

kontijensi, yaitu memberikan gambaran, baik yang bersifat tagihan, 

maupun kewajiban pada tanggal laporan (Rivai et.al., 2007 : 616). 

Sementara itu tujuan dari laporan keuangan menurut Rivai et.al., 

(2007 : 616) yaitu : 

a. Memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi 

keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. 

b. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil 

usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu. 

c. Memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk menilai atau menginterprestasikan kondisi dan 

posisi suatu perusahaan. 

d. Memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan yang 

bersangkutan. 

Dalam hal ini bank umum syariah wajib melakukan penilaian tingkat 

kesehatan bank secara triwulanan, yang meliputi faktor-faktor permodalan, 
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kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap resiko pasar dan 

manajemen (Kasmir, 2008 : 201). Penilaian faktor-faktor tersebut terdapat 

dalam laporan keuangan dalam bentuk-bentuk rasio keuangan. 

 

4. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan laba 

secara efektif dan efisien. Efisiensi dan keefektifan bank baru dapat 

diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aset yang 

dimilikinya (Dendawijaya, 2009 : 119). Selain itu, profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba selama 

periode tertentu (Munawir, 2010 : 33). Laba akan diperoleh bank jika 

pendapatan yang dihasilkan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. 

Semakin tinggi pendapatannya dan semakin rendah biaya yang 

dikeluarkan, maka semakin tinggi laba yang diperoleh. Selanjutnya 

semakin tinggi laba atau keuntungan yang diperoleh bank maka semakin 

tinggi profitabilitas bank tersebut (Nurhayati, 2014 : 9). 

Untuk mengukur profitabilitas bank, digunakan rasio profitabilitas 

karena rasio profitabilitas sudah mencakup rasio utang, rasio aktivitas 

maupun rasio likuiditas. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang 

digunakan adalah ROA (return on  asset), yaitu rasio yang menunjukkan 

kemampuan dari keseluruhan asset yang ada dan digunakan untuk 

menghasilkan keuntungan (Brigham and Houston, 2010 : 146). Selain itu, 

menurut Bank Indonesia dalam Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP tanggal 
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31 Mei 2004 ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

menggunakan asset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba kotor, 

semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik pula kemampuan atau 

kinerja bank tersebut. Berdasarkan uraian tersebut dalam penelitian ini 

digunakan ROA untuk mengukur profitabilitas bank. 

 

5. Permodalan 

Penilaian aspek permodalan merupakan penilaian terhadap 

kecukupan modal bank untuk mengantisipasi risiko saat ini dan risiko yang 

akan datang. Modal merupakan aspek penting bagi bank. Hal ini 

dikarenakan beroperasi atau tidaknya dan dipercaya atau tidaknya suatu 

bank salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modal yang 

dimiliki bank (Muhammad, 2005 : 245). 

Kecukupan modal perbankan tidak hanya dihitung dari jumlah 

nominalnya, tetapi dari rasio kecukupan modal atau yang sering disebut 

sebagai capital adequacy ratio (CAR). Rasio tersebut merupakan 

perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut 

risiko (Rivai et.al., 2007 : 120). 

Modal suatu bank pada dasarnya dinilai berdasarkan pemenuhan 

bank yang bersangkutan terhadap Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum 

(KPMM). Pemenuhan ketentuan tersebut dihitung dari rasio modal 

terhadap ATMR. Sesuai dengan ketentuan yang saat ini berlaku, 
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kewajiban pemenuhan modal minimum oleh bank sekurang-kurangnya 

harus 8% (Rivai et.al., 2007 : 120). 

 

6. Kualitas Aktiva 

Dalam menganalisis suatu bank, umumnya perhatian difokuskan 

pada kecukupan modal, namun demikian menganalisis kualitas aktiva 

produktif bank secara cermat tidaklah kalah penting, karena kualitas aktiva 

produktif bank yang tidak baik akan menghapus modal bank. Hal ini 

terkait dengan berbagai permasalahan seperti pembentukan cadangan, 

penilaian aset, pemberian pinjaman kepada pihak terkait dan sebagainya 

(Rivai et.al., 2007 : 120).  

Dalam perbankan konvensional, penilaian terhadap kualitas aktiva 

dilakukan dengan menggunakan rasio non performing loan (NPL) 

terhadap total kredit yang disalurkan untuk menunjukkan kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang dimiliki bank. 

Dalam Surat Edaran BI No. 3/30 DPNP tanggal 14 Desember 2001, 

besarnya NPL yang baik adalah dibawah 5%. Rasio ini diukur dari 

perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan. 

Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dan 

tidak termasuk kepada bank lain. Kategori kredit bermasalah adalah kredit 

dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. 

Apabila dalam bank konvensional penyaluran dananya dinamakan 

kredit (loan), maka dalam bank syariah digunakan istilah pembiayaan 
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(financing). Sehingga untuk mengukur kualitas aktiva produktifnya 

digunakan rasio non performing financing (NPF) terhadap total financing. 

Hal ini dikarenakan pada bank syariah tidak diperbolehkan atau dilarang 

adanya riba yang diperoleh dari kredit namun diperbolehkan pendapatan 

dari bagi hasil melalui pembiayaan yang diberikannya (Antonio, 2001 : 

170). Rasio NPF yang tinggi berarti risiko pembiayaan yang dihadapi bank 

semakin besar dan kualitas aktivanya semakin buruk. Kualitas aktiva yang 

buruk menurunkan laba yang diperoleh bank sehingga profitabilitas bank 

akan turun. 

 

7. Efisiensi 

Penilaian aspek efisiensi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam mengendalikan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga 

pendapatan dari operasionalnya. Bank dikatakan semakin efisien apabila 

biaya yang dikeluarkannya semakin kecil dan pendapatannya semakin 

meningkat. Dalam perbankan yang termasuk kedalam biaya operasional 

adalah semua jenis biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha 

bank. Sedangkan yang termasuk pendapatan operasional adalah semua 

pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha bank (Dendawijaya, 2005 : 

120). Bank disebut efisien apabila mampu mengendalikan dan 

meminimalisir biaya yang dikeluarkannya, serta tidak mengeluarkan biaya 

untuk hal yang tidak diperlukan. 
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Untuk mengukur efisiensi operasional, digunakan rasio BOPO. 

BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan 

operasional dalam mengukur efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasionalnya (Rivai et.al., 2007 : 722). Dengan 

demikian dapat disimpulkan semakin kecil biaya operasionalnya maka 

pendapatannya akan semakin meningkat. Menurut  Dendawijaya (2005 : 

121) semakin kecil rasio ini menunjukkan semakin efisien bank, berarti 

biaya operasional yang dikeluarkan bank semakin kecil dan kemungkinan 

suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil serta profitabilitas 

bank semakin meningkat. 

 

8. Likuiditas 

Likuiditas merupakan masalah yang sangat krusial dalam industri 

perbankan. Dengan demikian, pengelolaan likuiditas yang baik sangat 

menentukan bagi suatu bank, sehingga masalah likuiditas ini harus 

dipantau secara terus-menerus oleh pengawas bank (Rivai et.al., 2007 : 

121). Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan 

bank untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan likuiditas yang 

memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas (Rivai et.al., 2007 

: 722). 

Likuiditas digunakan untuk memastikan dilaksanakannya 

manajemen aset dan kewajiban dalam menentukan dan menyediakan 

likuiditas yang cukup. Bank dikatakan likuid apabila mempunyai alat 
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pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan 

seluruh kewajibannya (Rivai et.al., 2007 : 722). 

Dalam perbankan konvensional, rasio yang digunakan untuk 

mengukur likuiditas adalah loan to deposite ratio (LDR). Sedangkan 

dalam perbankan syariah digunakan financing to deposite ratio (FDR) 

untuk mengukur tingkat likuiditasnya, karena dalam perbankan syariah 

tidak mengenal kredit (loan) melainkan pembiayaan (financing). Pada 

umumnya konsep yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam 

mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan financing to deposite 

ratio (FDR). Financing to deposite ratio yaitu seberapa besar dana 

pihak ketiga bank syariah disalurkan untuk pembiayaan (Muhammad, 

2005 : 265). Bank Indonesia menyatakan suatu bank masih dianggap 

sehat jika rasio FDR nya sebesar 110%. FDR yang tinggi (mencapai 

100% - 110%) berarti bank sangat aktif dalam kegiatan penyaluran 

dana. Sehingga peluang bank semakin besar untuk mendapatkan laba 

yang lebih tinggi, apabila dibandingkan dengan bank yang rasio FDR 

nya rendah. 

  

B. Tinjauan Pustaka 

Sebagai referensi serta rujukan dalam penelitian ini, maka diperlukan 

penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati 

tahun 2014 yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

menyimpulkan bahwa CAR dan NPF tidak berpengaruh terhadap 
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profitabilitas (ROA) bank umum syariah. Sedangkan FDR berpengaruh 

positif terhadap ROA serta BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA bank 

umum syariah di Indonesia. Penelitian ini mengambil sampel pada periode 

2008 sampai 2012. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sasongko (2014) mengenai pengaruh 

risiko kredit, perputaran kas, likuiditas, tingkat kecukupan modal dan 

efisiensi operasional terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI periode 2007-2013 menyatakan bahwa risiko kredit (NPL) 

berpegaruh negatif terhadap profitabilitas, perputaran kas (cash turnover) 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas, likuiditas (LDR) tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas, tingkat kecukupan modal (CAR) 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan efisiensi operasional (BOPO) 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

Ramadhan (2013) melakukan penelitian dengan judul analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia 

menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA, NPF tidak 

berpengaruh terhadap ROA serta BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. 

Obyek penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia periode 2008 sampai 

2012. 

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Urubani (2013) 

menyatakan bahwa risiko pembiayaan (NPF) berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas dan kualitas aktiva produktif (PPAP/AP) berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas. Sedangkan CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap 
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profitabilitas. Obyek penelitian ini adalah bank umum syariah periode 2009 

sampai 2012. 

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2013) yang berjudul faktor-

faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah periode 2008-

2012 menyatakan bahwa FDR dan BOPO berpengaruh negatif. Sedangkan 

NPF dan CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum 

syariah di Indonesia. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Purba (2011) mengenai 

pengaruh kecukupan modal, likuiditas dan efisiensi operasional terhadap 

profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dengan periode penelitian 

tahun 2005 sampai 2011 menyatakan bahwa CAR, FDR dan BOPO secara 

simultan berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan secara parsial CAR 

dan BOPO tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun, FDR 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2010) dengan judul faktor-faktor 

yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia dengan periode 

penelitian tahun 2005-2008 menyatakan bahwa CAR dan FDR tidak 

berpengaruh terhadap ROA pada bank syariah. Sedangkan NPF dan BOPO 

berpengaruh negatif terhadap ROA bank syariah di Indonesia. 
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C. Kerangka Pemikiran 

     Variabel Independen 

 

     H1+ 

          H2+     Variabel Dependen 

                         

     H3+ 

                H4- 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan : 

     = Pengaruh secara parsial 

 

D. Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh Permodalan terhadap Profitabilitas 

Modal merupakan faktor penting bagi bank dalam rangka 

pengembangan usaha dan menampung kerugian. Oleh karena itu, modal 

merupakan benteng pertahanan bank (Rivai et.al., 2007 : 709). Secara teori 

ketika modal bank semakin besar maka dana yang disalurkan untuk 

pembiayaan akan semakin besar pula. Hal ini berdampak pada 

bertambahnya atau meningkatnya perolehan pendapatan bank syariah 

sehingga keuntungan yang diperoleh akan turut meningkat dan berdampak 

positif pada profitabilitas bank. 

Untuk mengukur kecukupan permodalan digunakan capital 

adequacy ratio. Bank Indonesia menetapkan modal minimum (CAR) yang 

Permodalan 

Profitabilitas 

Likuiditas 

Efisiensi 

Kualitas Aktiva 
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harus disediakan bank adalah sebesar 8% dari ATMR (Rivai et.al., 2007 : 

709). Selain digunakan untuk pembiayaan, modal juga digunakan untuk 

menutup atau menghadapi risiko gagal bayar atas pembiayaan yang 

diberikan kepada nasabah sehingga pendapatan dari pembiayaan yang 

diberikan tidak akan berkurang. Dengan kata lain, semakin besar capital 

adequacy ratio (CAR) maka keuntungan bank juga semakin besar dan 

berpengaruh positif terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh 

Sasongko (2014) menyatakan bahwa modal yang diukur dengan CAR 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan periode 2007-2013.  

Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis : 

H1 : Permodalan berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

 

2. Pengaruh Kualitas Aktiva terhadap Profitabilitas 

Adanya pembiayaan bermasalah yang semakin besar dibandingkan 

dengan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan 

untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga 

mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk terhadap ROA 

(Dendawijaya, 2009 : 82). Selain itu, tingginya pembiayaan yang 

bermasalah menunjukkan besarnya risiko pembiayaan yang dihadapi oleh 

bank. Risiko pembiayaan yang diterima oleh bank merupakan salah satu 

risiko usaha yang diakibatkan oleh tidak dilunasinya pembiayaan atau 

investasi yang diberikan bank kepada nasabahnya (Muhammad, 2005 : 

239). Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh 
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bank, mengingat pembiayaan merupakan salah satu pemnyumbang 

pendapatan terbesar bagi bank. 

Kualitas aktiva bank syariah diukur dengan rasio non performing 

financing (NPF). NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan 

pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Selain itu, NPF 

mencerminkan risiko pembiayaan. Semakin tinggi nilai rasio ini 

menunjukkan semakin buruk kualitas aktiva yang dimiliki oleh bank 

(Muhammad, 2005 : 265). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sasongko (2014), Urubani (2013) 

dan Dewi (2010) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia.  

Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis : 

H2 : Kualitas aktiva berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

 

3. Pengaruh Efisiensi terhadap Profitabilitas 

Efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

mengendalikan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga pendapatan dari 

operasionalnya (Dendawijaya, 2005 : 120). Semakin besar biaya 

operasionalnya maka bank dikatakan semakin tidak efisien dalam 

menjalankan operasionalnya. Tingginya biaya operasional yang 

dikeluarkan bank akan mengurangi pendapatan sehingga laba bank turun. 

Hal ini dikarenakan pendapatan operasional bank digunakan untuk 

menutup biaya operasionalnya. 
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Untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

mengendalikan biaya operasionalnya digunakan rasio biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional (BOPO). Semakin kecil rasio ini, berarti 

semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank sehingga 

profitabilitasnya lebih tinggi (Dendawijaya, 2005 : 121). 

Menurut Rivai et.al., (2007 : 722) semakin kecil rasio biaya 

operasional akan lebih baik karena bank yang bersangkutan dapat menutup 

biaya operasional dengan pendapatan operasionalnya sehingga labanya 

meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Sasongko (2014), Nurhayati 

(2014), Urubani (2013) serta Dewi (2010) menyatakan bahwa BOPO 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) perbankan syariah. 

Berdasarkan uraian tersebut maka disusun hipotesis : 

H3 : Efisiensi berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

 

4. Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas 

Risiko likuiditas adalah kemungkinan kerugian yang disebabkan 

usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan  adanya uang kas dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan nasabah. Kemungkinan kerugian terjadi karena 

keharusan menjual aset atau mengumpulkan dana dalam waktu singkat 

untuk menghadapi situasi keuangan tertentu (Rivai et.al., 2007 : 388).  

Apabila semua aset bank merupakan uang kas, maka bank tersebut sangat 

likuid, tetapi tidak profitable. Sebaliknya apabila semua aset bank 

digunakan untuk kredit atau pembiayaan terhadap nasabah maka dapat 
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dipastikan keuntungan yang diperoleh akan besar, tetapi bank tersebut 

tidak likuid (Rivai et.al., 2007 : 390). 

Financing to deposite ratio (FDR) menggambarkan kemampuan 

bank untuk membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah 

penyimpan dengan mengandalkan pinjaman dari sumber likuiditasnya. 

Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank 

tersebut. Oleh karena itu, selain mencerminkan kondisi likuiditas bank, 

rasio ini juga digunakan untuk mengukur tingkat risiko yang menjadi 

beban bank dalam menjalankan usahanya (Suhirman, 2001 : 22). Selain itu 

menurut Dendawijaya (2009 : 116) semakin tinggi rasio ini memberikan 

indikasi semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini 

dikarenakan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit 

semakin besar. Apabila tingkat likuiditas sebuah bank tinggi, maka 

profitabilitas akan menurun dan begitu pula sebaliknya (Muhammad, 2002 

: 228). 

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2013) dan Purba (2011) 

menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

(ROA) bank umum syariah. Penelitian menggunakan data bank umum 

syariah pada tahun 2005-2008. 

Berdasarkan uraian diatas disusun hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Likuiditas berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 
A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis dengan jenis 

penelitian kausal. Penelitian kausal bertujuan untuk menguji pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh permodalan, 

kualitas aktiva, efisiensi dan likuiditas terhadap profitabilitas. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang bersifat historis. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu laporan 

keuangan triwulanan (un-audited) bank umum syariah tahun 2009–2013 yang 

dipublikasikan. Dipilih laporan keuangan bulanan triwulanan karena bank 

umum syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara 

triwulanan (Kasmir, 2008 : 201). 

Sumber data penelitian ini diperoleh dari website resmi masing-masing 

bank umum syariah, yaitu www.brisyariah.co.id, www.syariahmandiri.co.id, 

www.syariahbukopin.co.id, www.megasyariah.co.id serta 

www.bankmuamalat.co.id. Sebagai penunjang digunakan website Bank 

Indonesia (www.bi.go.id) dan Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) serta 

sumber-sumber lain yang dapat mendukung penelitian ini. 

  

http://www.brisyariah.co.id/
http://www.syariahmandiri.co.id/
http://www.syariahbukopin.co.id/
http://www.megasyariah.co.id/
http://www.bankmuamalat.co.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.ojk.go.id/
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan media internet, 

yaitu dengan mengakses website resmi masing-masing perbankan untuk 

mendapatkan laporan keuangan triwulanan bank umum syariah. Sebagai 

penunjang digunakan website Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan Otoritas 

Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) serta sumber-sumber lain yang dapat 

mendukung penelitian ini. Waktu penelitian ini dimulai dari Maret 2015 

sampai Desember 2015. 

 

D. Definisi Operasional 

1. Return On Assets (ROA) 

Return on assets (ROA) merupakan rasio perbandingan antara laba 

sebelum pajak dengan total aset (Rivai et.al., 2007 : 720). Rasio ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh 

keuntungan secara keseluruhan (Rivai et.al., 2007 : 720).  

Berdasarkan SE BI No. 6/23/DPNP dihitung dengan rumus : 

ROA = 
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭
× 𝟏𝟎𝟎% 

Selain itu data rasio keuangan ROA dapat diperoleh dari laporan 

keuangan triwulanan masing-masing bank umum syariah, yaitu melalui 

www.brisyariah.co.id, www.syariahmandiri.co.id, 

www.syariahbukopin.co.id, www.megasyariah.co.id serta 

www.bankmuamalat.co.id. 

http://www.bi.go.id/
http://www.ojk.go.id/
http://www.brisyariah.co.id/
http://www.syariahmandiri.co.id/
http://www.syariahbukopin.co.id/
http://www.megasyariah.co.id/
http://www.bankmuamalat.co.id/
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2. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital adequacy ratio (CAR) merupakan rasio perbandingan antara 

jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) (Rivai, 

et.al., 2007 : 120). Saat ini sekurang-kurangnya harus sebesar 8%. 

 CAR berdasarkan SE BI No. 3/30/DPNP dihitung dengan rumus : 

CAR = 
𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢

𝐀𝐓𝐌𝐑
× 𝟏𝟎𝟎% 

Selain itu data rasio keuangan CAR dapat diperoleh dari laporan 

keuangan triwulanan masing-masing bank umum syariah, yaitu melalui 

www.brisyariah.co.id, www.syariahmandiri.co.id, 

www.syariahbukopin.co.id, www.megasyariah.co.id serta 

www.bankmuamalat.co.id. 

3. Non Performing Financing (NPF) 

Kualitas aktiva bank syariah dihitung berdasarkan SE BI No. 

3/30DPNP dengan rumus : 

NPF = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐢𝐚𝐲𝐚𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐦𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐢𝐚𝐲𝐚𝐚𝐧
× 𝟏𝟎𝟎% 

Selain itu data rasio keuangan NPF dapat diperoleh dari laporan 

keuangan triwulanan masing-masing bank umum syariah, yaitu melalui 

www.brisyariah.co.id, www.syariahmandiri.co.id, 

www.syariahbukopin.co.id, www.megasyariah.co.id serta 

www.bankmuamalat.co.id. 

http://www.brisyariah.co.id/
http://www.syariahmandiri.co.id/
http://www.syariahbukopin.co.id/
http://www.megasyariah.co.id/
http://www.bankmuamalat.co.id/
http://www.brisyariah.co.id/
http://www.syariahmandiri.co.id/
http://www.syariahbukopin.co.id/
http://www.megasyariah.co.id/
http://www.bankmuamalat.co.id/
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4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio ini merupakan perbandingan antara biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan 

bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Rivai et.al., 2007 : 722).  

Berdasarkan SE BI No. 3/30/DPNP dihitung dengan rumus : 

BOPO = 
𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥
× 𝟏𝟎𝟎% 

Selain itu data rasio keuangan BOPO dapat diperoleh dari laporan 

keuangan triwulanan masing-masing bank umum syariah, yaitu melalui 

www.brisyariah.co.id, www.syariahmandiri.co.id, 

www.syariahbukopin.co.id, www.megasyariah.co.id serta 

www.bankmuamalat.co.id. 

5. Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Rasio likuiditas bank syariah dihitung berdasarkan SE BI No. 

10/40/DPM dengan rumus : 

FDR = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐢𝐚𝐲𝐚𝐚𝐧

𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐏𝐢𝐡𝐚𝐤 𝐊𝐞𝐭𝐢𝐠𝐚
× 𝟏𝟎𝟎% 

Selain itu data rasio keuangan FDR dapat diperoleh dari laporan 

keuangan triwulanan masing-masing bank umum syariah, yaitu melalui 

www.brisyariah.co.id, www.syariahmandiri.co.id, 

www.syariahbukopin.co.id, www.megasyariah.co.id serta 

www.bankmuamalat.co.id. 

http://www.brisyariah.co.id/
http://www.syariahmandiri.co.id/
http://www.syariahbukopin.co.id/
http://www.megasyariah.co.id/
http://www.bankmuamalat.co.id/
http://www.brisyariah.co.id/
http://www.syariahmandiri.co.id/
http://www.syariahbukopin.co.id/
http://www.megasyariah.co.id/
http://www.bankmuamalat.co.id/
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E. Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia 

tahun 2009-2013. Populasi adalah 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, 2007 : 61). 

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi 

(Kuncoro, 2010 : 103). Sampel penelitian ini diambil secara non probabilitas 

dengan metode purposive sampling dengan mengambil sampel dari populasi 

berdasarkan suatu kriteria tertentu (Hartono, 2013 : 98). 

Kriteria bank umum syariah yang dapat diambil sebagai sampel adalah : 

1. Bank umum syariah yang mulai beroperasi sebelum tahun 2009. 

2. Bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan 

triwulanannya (Un-audited) secara lengkap dari tahun 2009 sampai tahun 

2013. 

 

F. Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2007 : 4) variabel dependen merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah profitabilitas 

yang diukur dengan ROA (return on asset). 
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2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 

2007 : 4). Variabel bebas dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Permodalan bank (X1) 

b. Kualitas aktiva bank (X2) 

c. Efisiensi bank (X3) 

d. Likuiditas bank (X4) 

 

G. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan 

data dengan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mendapatkan data 

laporan keuangan triwulanan yang dipublikasikan oleh bank umum syariah 

pada tahun 2009 sampai 2013. 

 

H. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka. Sementara itu metode 

analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda, uji asumsi 

klasik dan uji hipotesis yang dibantu dengan program SPSS. Sebelum 

dilakukan analisis regresi berganda, dilakukan pengujian asumsi klasik 

terlebih dahulu. 
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1.  Statistik Deskriptif 

Sebelum dilakukan analisis statistik deskriptif, data outlier dalam 

penelitian ini dihilangkan terlebih dahulu. Statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum range, kurtosis dan 

skewnes (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013 : 19). Namun yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah adanya data yang outlier, deskripsi 

nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi 

(SD) dari data masing-masing variabel. 

 

2. Pengujian Asumsi Klasik 

Untuk mendapatkan penelitian yang baik, sebelum dilakukan uji 

signifikasi terhadap hipotesis dan regresi berganda dilakukan uji asumsi 

klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka 

uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 

2013 : 160). Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas digunakan 

analisis grafik. Analisis grafik merupakan salah satu cara untuk melihat 
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normalitas residual, dengan cara melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Namun demikian apabila hanya dengan 

melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah 

sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat 

normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 

diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis 

diagonal (Ghozali, 2013 : 160-161) 

Pada dasarnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan 

melihat histogram dari residualnya (Ghozali, 2013 : 163). Dasar 

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut : 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 
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b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 

dengan nol (Ghozali, 2013 : 105). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat dari (1) 

nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF). 

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang 

tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance 

yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF =1/tolerance). 

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai 

VIF ≥ 10 (Ghozali, 2013 : 105). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2013 : 139). Untuk menguji 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara uji park 

Uji park mengemukakan metode bahwa variance (s2) merupakan 

fungsi dari variabel-variabel independen yang ditaksir dengan 



37 
 

 
 

menggunakan residual Ut sebagai proksi, sehingga persamaannya 

menjadi : 

LnU2i = α + β LnXi + vi 

Dalam uji park apabila koefisien parameter beta dari persamaan 

regresi tersebut signifikan secara statistik, maka hal ini menunjukkan 

bahwa dalam model empiris yang diestimasi terdapat 

heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan 

secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada model tersebut 

tidak dapat ditolak (Ghozali, 2013 : 141-142). 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 

2013 : 110). Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan 

menggunakan rule of thumb antara -2 dan +2 maka dikatakan tidak 

terjadi autokorelasi (Santoso, 2000 : 144). 

 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Secara umum analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan 

tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau 

nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen 

yang diketahui (Ghozali, 2013 : 95). Dalam analisis regresi selain 
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mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga 

menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen (Ghozali, 2013 : 96). 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil uji regresi yang 

bersifat BLUE (best linier unbiased estimator) dilakukan transformasi data 

variabel independen dan dependen ke dalam bentuk logaritma natural (Ln). 

Hasil uji regresi yang bersifat BLUE (best linier unbiased estimator) akan 

diperoleh apabila tidak terjadi masalah pada uji asumsi klasik. Menurut 

Ghozali (2013 : 145) transformasi data ke dalam bentuk logaritma natural 

(Ln) dapat mengatasi terjadinya masalah uji asumsi klasik khususnya pada 

uji heteroskedastisitas. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah logaritma natural (Ln) double log, sehingga 

persamaannya menjadi : 

LnY = a + b1LnX1 + b2LnX2 + b3LnX3 + b4LnX4 + e 

Dimana : 

LnY     = Logaritma Natural Profitabilitas (ROA) 

a       = Konstanta  

b1,2,3,4      = Koefisien Regresi Variabel 

LnX1      = Logaritma Natural Capital Adequacy Ratio (CAR) 

LnX2     = Logaritma Natural Non Performing Financing (NPF) 

LnX3 = Logaritma Natural Biaya Operasional terhadap 

    Pendapatan Operasional (BOPO) 

LnX4       = Logaritma Natural Financing to Deposite Ratio (FDR) 
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e      = Error (Tingkat Kesalahan) 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikasi Parsial (Uji Statistik -t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013 : 98). 

Adapun hipotesis dalam pengujian ini adalah : 

Ho = tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen 

Ha = variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

dependen 

Dalam penelitian ini tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 

95% atau dengan taraf signifikan 5% (α = 0,05). Adapun ketentuan 

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut : 

Jika nilai sig. (α) > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Jika nilai sig. (α) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

b. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisisen determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 
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dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. (Ghozali, 2013 : 97). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 
A. Deskripsi Data 

Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan 

perbankan yang termasuk dalam kategori bank umum syariah di Indonesia. 

Dari populasi bank umum syariah diambil sampel dengan metode purposive 

sampling dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Bank umum syariah yang memenuhi kriteria pengambilan sampel  

dengan metode purposive sampling yaitu : 

1. PT. Bank BRI Syariah 

2. PT. Bank Muamalat Indonesia 

3. PT. Bank Syariah Bukopin 

4. PT. Bank Syariah Mandiri 

5. PT. Bank Syariah Mega Indonesia 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel atau 

pooled data. Data panel atau pooled data merupakan gabungan dari data 

runtun waktu (time series) dan data antar individu (cross section). Terdapat 5 

bank umum syariah yang menjadi objek penelitian ini dengan lama waktu 

observasi selama 5 tahun (2009-2013) serta menggunakan laporan keuangan 

triwulanan sebagai sumber datanya. Sehingga dalam penelitian ini diperoleh 

100 data (5 tahun x 4 kuartal x 5 bank). Namun terdapat 32 data yang outlier 

dari 100 data tersebut sehingga jumlah data yang digunakan adalah 68. Data 
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outlier adalah data yang memiliki nilai menyimpang jauh dari data-data 

lainnya, sehingga data ini harus dihilangkan karena akan mengakibatkan hasil 

penelitian yang bias. 

Pada tabel deskripsi statistik data di bawah ini menunjukkan nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) serta standar deviasi (SD) 

dari masing-masing variabel dan jumlah data (N) yang digunakan dalam 

penelitian ini. Standar deviasi (SD) menunjukkan sebarapa jauh kemungkinan 

nilai yang diperoleh menyimpang dari nilai yang diharapkan. Semakin besar 

nilai standar deviasi, maka semakin besar kemungkinan nilai riil menyimpang 

dari yang diharapkan. 

Tabel 3 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CAR 68 10,03 45,27 13,6868 4,99987 

NPF 68 1,36 8,86 3,6059 1,28024 

BOPO 68 69,24 95,24 82,3066 6,64744 

FDR 68 78,17 183,25 95,2249 16,20183 

ROA 68 1,04 4,66 2,0678 0,78036 

Sumber : Data sekunder diolah, 2015 

Permodalan yang diukur dengan CAR memiliki nilai minimum 

10,03% dan nilai maksimum yang jauh lebih besar dari nilai minimumnya, 

yaitu 45,27% dengan rata-rata 13,6868%. Sementara itu standar deviasi rasio 

permodalan ini memiliki nilai yang kecil yaitu 4,99987%. Nilai CAR bank 

umum syariah berada diatas Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum (KPPM) 

yang harus disediakan bank yaitu sebesar 8%, sehingga dapat dikatakan 

bahwa semua bank umum syariah yang diteliti memiliki modal yang cukup 

baik. Permodalan bank digunakan untuk mengcover risiko eksposur pada saat 
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ini dan pada masa yang akan datang. Dengan demikian semakin besar 

permodalannya maka risiko pada saat ini dan yang akan datang dapat tercover 

karena risikonya semakin kecil. Selain untuk mengcover risiko, permodalan 

digunakan untuk kegiatan operasional, pembiayaan dan investasi yang akan 

menghasilkan laba.  

Rasio NPF digunakan untuk mengukur kualitas aktiva bank syariah. 

Tingginya nilai NPF menunjukkan besarnya risiko pembiayaan yang dihadapi 

bank. Pada Tabel hasil uji statistik deskriptif, NPF bank umum syariah 

memiliki nilai maksimum 8,46% dan nilai minimum 1,36%. Serta memiliki 

nilai rata-rata NPF yang baik yaitu 3,6059%. Nilai NPF yang baik adalah 

dibawah 5%, sehingga nilai maksimum NPF ini dikatakan buruk. Adanya 

nilai NPF yang buruk dikarenakan kurangnya manajemen pengelolaan 

pembiayaan yang disalurkan kepada nasabahnya sehingga berakibat pada 

tingginya risiko gagal bayar kewajiban nasabah terhadap bank. 

Efisiensi yang diukur dengan BOPO pada Tabel 3 memiliki nilai 

maksimum 95,24%. Nilai BOPO tinggi, disebabkan oleh ketidak efisienan 

bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehingga bank harus 

mengeluarkan biaya operasional yang tinggi. Meskipun begitu, rata-rata bank 

umum syariah di Indonesia beroperasi dengan efisien yang ditunjukkan 

dengan nilai rata-rata BOPO yang baik yaitu 82,3066%. Semakin rendah nilai 

BOPO maka semakin efisien bank dalam kegiatan operasionalnya. 

Rasio FDR menunjukkan kemampuan bank syariah dalam mengelola 

likuiditasnya. Likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam membayar 
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kembali penarikan dana nasabah dengan mengendalikan pembiayaan yang 

diberikan. Rata-rata nilai FDR dari kelima bank umum syariah yang menjadi 

sampel yaitu, 95,22%. Ini berarti bahwa bank umum syariah dikatakan aman 

dari risiko likuidutas karena tidak menggunakan semua dana pihak ketiga 

yang dihimpunnya untuk kegiatan pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini 

menujukkan semakin rendah likuiditas bank. Bank dengan rasio FDR lebih 

dari 100% menunjukkan pengelolaan risiko likuiditas yang kurang baik, 

namun disisi lain rasio FDR bank syariah yang tinggi mencapai lebih dari 

100% menunjukkan bahwa bank syariah sangat aktif dalam kegiatan 

pembiayaan. 

Return on aset (ROA) yang digunakan untuk mengukur profitabilitas 

pada Tabel 3 memiliki nilai minimum yaitu 1,04 dan nilai maksimum 4,66%. 

Dengan nilai rata-rata 2,0678%. Menurut Bank Indonesia nilai ROA yang 

baik adalah diatas 1,22%. Sehingga dari nilai rata-rata tersebut dapat 

dikatakan bahwa rata-rata bank umum syariah yang menjadi sampel memiliki 

nilai ROA yang baik karena dapat mengelola aset yang dimilikinya dengan 

baik. Adanya pengelolaan aset yang baik akan menghasilkan pendapatan 

yang tinggi sehingga laba yang diperoleh akan tinggi pula.  Hal ini 

mengakibatkan semakin tingginya profitabilitas bank syariah. Sedangkan 

nilai minimum ROA yang rendah dikarenakan oleh tingginya biaya 

operasional yang harus dikeluarkan bank umum syariah. Biaya operasional 

yang tinggi akan menurunkan pendapatan bank sehingga laba yang diperoleh 

akan turun yang diikuti oleh turunnya profitabilitas bank umum syariah.  
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B. Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mendapatkan penelitian yang baik, sebelum dilakukan 

analisis regresi linear berganda dilakukan uji asumsi klasik terlebih 

dahulu. Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini : 

a. Uji Normalitas 

Berikut ini adalah hasil uji normalitas grafik normal plot 

dengan menggunakan program SPSS for windows : 

 

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Grafik Normal Plot 
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Dengan melihat grafik normal plot (Gambar 2) disimpulkan 

bahwa tidak terjadi masalah normalitas. Hal ini dikarenakan pada grafik 

normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonalnya, sehingga dapat diambil kesimpulan 

bahwa data dalam penelitian ini memiliki variabel pengganggu atau 

residual yang terdistribusi normal. 

 

b. Uji Multikolonieritas 

Berikut ini adalah Tabel hasil uji multikolonieritas : 

Tabel 4 

Hasil Uji Multikolonieritas 

 

Model 

Colinearity Statistics  

Kesimpulan Tolerance VIF 

LnCAR 0,419 2,388 Tidak terjadi multikoloineritas 

LnNPF 0,831 1,203 Tidak terjadi multikolonieritas 

LnBOPO 0,907 1,103 Tidak terjadi multikolonieritas 

LnFDR 0,423 2,361 Tidak terjadi multikolonieritas 

Sumber : Data sekunder diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel hasil uji multikolonieritas disimpulkan 

bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel independen karena semua 

nilai tolerance > 0,1 dan memiliki nilai variance of inflation (VIF) < 

10. Oleh karena itu, diambil kesimpulan bahwa variabel-variabel dalam 

penelitian ini ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen 

yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol 

(tidak terdapat korelasi). 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji 

park. Berikut ini adalah Tabel hasil uji heteroskedastisitas : 

Tabel 5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park 

Model t Sig. Kesimpulan 

LnCAR -1,779 0,080 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

LnNPF 369 0,176 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

LnBOPO -1,260 0,212 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

LnFDR 1,409 0,164 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber : Data sekunder diolah, 2015 

 

Nilai koefisien (signifikansi) pada Tabel 5 menunjukkan angka 

yang tidak signifikan, yaitu nilai sig. > 0,05 sehingga disimpulkan tidak 

terjadi heteroskedastisitas yang artinya variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap atau disebut homoskedastisitas. 

 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan penggangu pada periode sebelumnya (t-1) 

(Ghozali, 2013 : 110). Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi 

penelitian ini : 

Tabel 6 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model 

 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

 

Kesimpulan 

1 0,356 0,28506 0,623 Tidak terjadi 

autokorelasi 

Sumber : Data sekunder diolah, 2015 
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Pada Tabel 6 menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 0,623 

sehingga disimpulkan tidak terjadi atau bebas dari autokorelasi karena 

memiliki nilai DW diantara -2 dan +2 yang artinya tidak terjadi korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi penelitian ini menggunakan analisis regresi 

logaritma natural (Ln). Setelah dilakukan transformasi data dengan 

logaritma natural (Ln), terdapat 32 data yang outlier sehingga data tersebut 

harus dikeluarkan dari penelitian. 

Dibawah ini adalah tabel hasil uji koefisien logaritma natural (Ln) 

untuk CAR, NPF, BOPO dan FDR terhadap profitabilitas (ROA) sebagai 

variabel dependennya. 

Tabel 7 

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients Beta 

 

t  

 

Sig. 

 

Kesimpulan 

(Constant) 10,105 4,985 0,000 Signifikan 

LnCAR 0,717 3,038 0,003 Signifikan 

LnNPF -0,136 -1,190 0,238 Tidak signifikan 

LnBOPO -2,063 -4,642 0,000 Signifikan 

LnFDR -0,447 -1,157 0,252 Tidak signifikan 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 7 maka diperoleh persamaan regresi logaritma 

natural sebagai berikut : 

ROA =10,105 + 0,717 CAR - 0,136 NPF - 2,063 BOPO - 0,447 FDR + e 

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka : 



49 
 

 
 

a. Nilai konstanta (a) adalah 10,105. Konstanta ini menunjukkan jika 

CAR, NPF, BOPO dan FDR konstan, maka profitabilitas (ROA) bank 

umum syariah akan sebesar 10,105. 

b.  CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Arah hubungan ini diketahui 

berdasarkan koefisien regresi CAR yang memiliki nilai positif yaitu 

0,717 yang artinya setiap peningkatan CAR sebasar 1%, maka akan 

meningkatkan profitabilitas (ROA) sebesar 0,717% dengan asumsi 

variabel lainnya tetap. Serta berpengaruh karena memiliki nilai sig. 

0,003 < 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa permodalan berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas bank. 

c. NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini dikarenakan memiliki 

nilai signifikansi 0,238 > 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa kualitas 

aktiva tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank. 

d. BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Arah hubungan ini 

diketahui berdasarkan koefisien regresi BOPO yang memiliki nilai 

negatif yaitu -2,063 yang artinya setiap peningkatan BOPO sebesar 1% 

akan menurunkan profitabilitas (ROA) sebesar -2,063% dengan asumsi 

variabel lain tetap. Serta dikatakan berpengaruh karena memiliki nilai 

sig. 0,000 < 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa efisiensi berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas bank. 

e. FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini dikarenakan memiliki 

nilai signifikansi 0,252 > 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank. 
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3. Pengujian Hipotesis 

a. Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik –t) 

Uji signifikan parsial atau uji statistik –t digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel independen secara parsial atau secara individu 

terhadap vaiabel dependen. Dibawah ini adalah Tabel hasil uji statistik–

t dengan menggunakan program SPSS 17 : 

Tabel 8 

Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik –t) 

 

Model  

Unstandardized 

Coefficients Beta 

 

t 

 

Sig. 

 

Kesimpulan 

(Constant) 10,105 4,985 0,000 Signifikan 

LnCAR 0,717 3,038 0,003 Signifikan 

LnNPF -0,136 -1,190 0,238 Tidak signifikan 

LnBOPO -2,063 -4,642 0,000 Signifikan 

LnFDR -0,447 -1,157 0,252 Tidak signifikan 

Sumber : Data sekunder diolah, 2015 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Berdasarkan Tabel hasil uji statistik –t diperoleh nilai 

signifikansi capital adequacy ratio (CAR) sebesar 0,003 (<0,05) 

dengan nilai koefisien regresi 0,717 sehingga disimpulkan bahwa Ha 

diterima dan Ho ditolak, yang artinya secara parsial permodalan 

yang diukur dengan capital adequacy ratio (CAR) berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas (ROA). Arah hubungan positif ini 

diperoleh dari koefisien regresi CAR yang bernilai positif (0,717). 

Dengan demikian maka semakin besar permodalan bank maka akan 

meningkatkan profitabilitas bank (ROA). 

CAR digunakan untuk menilai permodalan bank guna 

mengcover eksposur saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di 
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masa yang akan datang sehingga semakin besar permodalan bank 

maka risiko kerugian dimasa yang akan datang dapat tercover dan 

semakin kecil. Keadaan ini sesuai dengan rata-rata permodalan bank 

umum syariah periode 2009-2013 di Indonesia yang tinggi yaitu 

14,7% dan angka ini jauh diatas kewajiban penyediaan modal 

minimum. Selain digunakan untuk mengcover eksposur saat ini dan 

yang akan datang modal bank syariah juga digunakan untuk kegiatan 

pembiayaan. Dengan memanfaatkan potensi pembiayaannya, bank 

akan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan 

sehingga laba bank akan meningkat. Tercovernya risiko dimasa yang 

akan datang serta pengoptimalan pembiayaan menghasilkan laba 

yang meningkat terbukti rata-rata ROA bank umum syariah berada 

pada kategori sehat yaitu 1,5097%. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang diakukan oleh 

Sasongko (2014) yang menyatakan bahwa capital adequacy ratio 

(CAR) secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

(ROA). CAR mencerminkan modal sendiri perusahaan, semakin 

besar CAR maka semakin besar pula kesempatan bank dalam 

menghasilkan laba, karena dengan modal yang besar manajemen 

bank akan leluasa dalam menempatkan dananya ke dalam aktivitas 

investasi yang menguntungkan sehingga akan berdampak secara 

langsung terhadap profitabilitas (ROA) bank. 
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2. Non Performing Financing (NPF) 

Berdasarkan Tabel uji statistik –t diperoleh nilai koefisien 

regresi yang bernilai negatif yaitu -0,136 dengan nilai signifikansi 

variabel NPF sebesar 0,238 > 0,05 sehingga disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian kualitas aktiva yang 

diukur dengan net performing financing (NPF) secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). 

Kondisi bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2009-

2013 memiliki nilai rata-rata NPF yang baik yaitu 3,5111% 

(dibawah 5%) namun memiliki nilai maksimum yang jauh diatas 

ketentuan yang telah ditetapkan. Tingginya nilai NPF menunjukkan 

semakin banyaknya pembiayaan yang bermasalah sehingga 

pendapatan bank syariah akan berkurang yang berakibat pada 

turunnya profitabilitas (ROA). Namun tingginya nilai NPF tidak 

secara langsung menurunkan profitabilitas perusahaan pada periode 

yang sama. Hal ini dikarenakan pengaruh signifikan NPF terhadap 

ROA sangat berkaitan dengan tingkat kemacetan pembiayaan yang 

diberikan bank. Sedangkan pembiayaan dengan kategori kurang 

lancar dan diragukan dapat sewaktu-waktu meningkatkan 

profitabilitas bank dengan waktu pembayaran yang tidak menentu. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Ramadhan (2013) yang menyatakan bahwa non performing 

financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). 
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3. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 

Berdasarkan Tabel hasil uji statistik –t diperoleh nilai 

signifikansi BOPO sebesar 0,000 (<0,05) dengan nilai koefisien 

regresi -2,063 sehingga disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho 

ditolak, yang artinya bahwa secara parsial efisiensi berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas. Serta BOPO berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas (ROA). Arah hubungan ini diperoleh dari 

koefisien BOPO yang bernilai negatif yaitu -2,063. Dengan arah 

hubungan negatif ini maka semakin besar BOPO akan menurunkan 

profitabilitas (ROA) bank umum syariah. 

BOPO bank umum syariah periode 2009-2013 menunjukkan 

nilai rata-rata yang baik (sehat) yaitu 87,0376% dibawah ketentuan 

yang ditelah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 93,52% dengan 

tingkat rata-rata profitabilitas (ROA) yang baik pula yaitu 1,5097%. 

Tingginya beban operasional akan memangkas pendapatan bank 

yang secara langsung akan menurunkan profitabiliats (ROA) bank 

umum syariah. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Sasongko (2014), Ramadhan (2013) dan Damayanti (2013) yang 

menyatakan bahwa biaya operasional pendapatan operasional 

(BOPO) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Semakin 

rendah BOPO menunjukkan semakin tinggi efisiensi operasional 

bank yakni semakin efisien operasional bank dalam menghasilkan 
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keuntungan yang ditunjukkan dengan meningkatnya profitabilitas 

(ROA). Namun sebaliknya, tingginya rasio ini mencerminkan tidak 

efisiennya operasional bank yang ditunjukan dengan tingginya biaya 

operasional yang dikeluarkan sehingga akan berakibat pada turunnya 

profitabilitas (ROA) bank umum syariah. 

 

4. Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Berdasarkan Tabel uji statistik –t diperoleh nilai koefisien 

regresi FDR yang bernilai negatif yaitu -0,447 serta nilai signifikasi  

sebesar 0,252 > 0,05 sehingga disimpulkan bahwa likuiditas yang 

diukur dengan financing to deposit ratio (FDR)  tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas (ROA). 

Meskipun nilai rata-rata rasio financing to deposit ratio (FDR) 

menunjukkan angka yang sehat (rendah) namun ini tidak dapat 

menjadi acuan bahwa bank umum syariah di Indonesia periode 

2009-2013 memperoleh profitabilitas (ROA) yang tinggi. Hal ini 

dikarenakan tidak semua pembiayaan yang diberikan oleh bank 

umum syariah menggunakan dana dari pihak ketiga yang 

berpengaruh terhadap tingkat likuiditas  (FDR) bank. Selain itu, bank 

umum syariah di Indonesia lebih memilih berada pada titik aman 

yang berdampak pada kurang optimalnya pembiayaan yang 

diberikan sehingga secara langsung akan berpengaruh terhadap 

perolehan pendapatan bank. 
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Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Paramitha dkk (2014) dan Musyarofatun (2013) yang menyatakan 

bahwa financing to deposite ratio (FDR) tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA) bank. 

 

b. Hasil Uji Determinasi (R2) 

Uji determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi (R2) menunjukkan seberapa jauh kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (ROA). 

Dibawah ini adalah Tabel hasil uji determinasi (R2) : 

Tabel 9 

Hasil Uji Determinasi (R2) 

Model  R R Square Std. Error 0f the 

Estimate 

1 0,597 0,356 0,28506 

Sumber : Data sekunder diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 9 (hasil uji determinasi) diperoleh nilai 

koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,356. Hal ini berarti bahwa 

35,6% variabel dependen yaitu return on asset (ROA) dapat dijelaskan 

oleh empat variabel independen antara lain modal yang diukur dengan 

capital adequacy ratio (CAR), kualitas aktiva yang diukur dengan non 

performing financing (NPF), efisiensi yang diukur dengan biaya 

operasional pendapatan operasional (BOPO) serta likuiditas yang 

diukur dengan financing to deposite ratio (FDR). Sedangkan sisanya 

sebesar 64,4% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model regresi 
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yang digunakan. Sementara itu,  standar error of the estimate 

digunakan untuk mengukur kesalahan prediksi yang nilainya 0,28506. 

Ini artinya kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi 

profitabilitas adalah sebesar 28,506%. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Permodalan terbukti berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) 

bank umum syariah. Meningkatnya modal yang diukur dengan capital 

adequacy ratio (CAR) meningkatkan profitabilitas bank umum syariah. 

2. Kualitas aktiva yang diukur dengan non performing financing (NPF) tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah. 

3. Efisiensi berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) bank umum 

syariah. Semakin efisien kegiatan operasionalnya maka biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional akan turun sehingga profitabilitas (ROA) 

bank umum syariah akan meningkat. 

4. Likuiditas yang diukur dengan financing to deposit ratio (FDR) tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan tambahan kajian teori 

tentang manajemen keuangan khususnya terkait faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. 
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2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar empiris bagi 

perbankan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan 

capital adequacy ratio (CAR), non performing financing (NPF), biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) serta financing to 

deposite ratio (FDR) dengan tujuan meningkatkan profitabilitas bank 

umum syariah yang diukur dengan return on asset (ROA) sebagai rasio 

keuangannya. 

Capital adequacy ratio (CAR) bank umum syariah pada tahun 2009-

2013 telah berada diatas ketentuan pemenuhan modal minimum yang telah 

ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 8%. Dari hasil penelitian ini 

diantara keempat variabel independen capital adequacy ratio (CAR) 

merupakan variabel yang paling besar memberikan pengaruh bila 

dibandingkan dengan variabel lainnya, hal ini dikarenakan CAR atau rasio 

modal sangat berkaitan erat dengan jumlah modal yang dimiliki bank. 

permodalan digunakan untuk pembiayaan, investasi, pembiayaan 

operasional serta digunakan untuk mengcover resiko dimasa yang akan 

datang. Oleh karena itu, untuk kedepannya diharapkan CAR bank umum 

syariah ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan agar profitabilitas 

(ROA) bank umum syariah dapat terjaga dan terus meningkat. 

Nilai non performing financing (NPF) yang tinggi menunjukkan 

tingginya jumlah pembiayaan bermasalah dan menunjukkan kualitas 

aktiva produktifnya. Keadaan ini akan mengurangi pendapatan bank 
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sehingga tingkat profitabilitas (ROA) bank umum syariah akan menurun. 

Untuk mengatasi hal ini bank umum syariah harus menekan angka NPF 

dengan cara sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Dengan 

demikian pembiayaan hanya akan tersalur pada pembiayaan yang layak 

dan menghasilkan keuntungan. 

Bank umum syariah diharapkan dapat menjaga dan mempertahankan 

efisiensi operasionalnya yang ditunjukkan dengan rendahnya BOPO, 

karena dengan demikian tingkat profitabilitas (ROA) bank umum syariah 

akan terjaga. Tingginya biaya operasional akan menurunkan laba sehingga 

profitabilitas bank umum syariah akan ikut menurun karena berkurangnya 

pendapatan. Dengan keadaan ini diharapkan pihak manajemen perbankan 

dapat menekan angka BOPO dengan semakin mengefisiensikan biaya 

operasional yang dikeluarkan bank umum syariah. 

Financing to deposite ratio (FDR) menunjukkan tingkat likuiditas 

bank umum syariah. Tingginya nilai FDR menunjukkan rendahnya tingkat 

likuiditas yang dimiliki oleh bank umum syariah yang berdampak pada 

besarnya risiko likuiditas yang dimiliki bank. Hal ini akan menyebabkan 

turunnya profitabilitas (ROA) bank umum syariah. Oleh karena itu, 

diharapkan bank umum syariah dapat menjaga dan meningkatkan tingkat 

likuiditasnya guna memperkecil risiko gagal bayar yang dihadapi. Namun 

dalam keadaan ini bank syariah harus tetap mempertimbangkan tingkat 

pembiayaan yang diberikan, karena pembiayaan merupakan salah satu 

sumber pendapatan bank umum syariah. 
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LAMPIRAN   



 
 

 
 

LAMPIRAN 1 

 

Data Rasio Keuangan 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

(dalam persen) 

No.  Nama BUS Tahun Kuartal 

Rata-

Rata 

      1 2 3 4   

1. BRI Syariah 2009 45,27 34,27 23,44 17,04 30,005 

    2010 13,66 25,95 22,07 20,62 20,575 

    2011 21,72 19,99 18,33 14,74 18,695 

    2012 14,34 13,59 12,92 11,35 13,05 

    2013 11,81 15 14,66 14,49 13,99 

2. Syariah 2009 14,73 14 13,3 12,39 13,605 

  Mandiri 2010 12,5 12,43 11,47 10,6 11,75 

    2011 11,88 11,24 11,06 14,57 12,1875 

    2012 13,97 13,66 13,15 13,82 13,65 

    2013 15,29 14,16 14,33 14,1 14,47 

3. Syariah 2009 34,72 27,92 9,04 13,06 21,185 

  Bukopin 2010 13,5 12,24 11,37 11,51 12,155 

    2011 12,12 17,46 11,72 15,29 14,1475 

    2012 14,58 13,25 12,28 26,03 16,535 

    2013 12,63 11,84 11,18 33,16 17,2025 

4. Mega Syariah 2009 12,04 11,45 11,06 10,96 11,3775 

    2010 12,14 12,11 12,36 13,14 12,4375 

    2011 15,07 14,75 13,77 12,03 13,905 

    2012 12,9 13,08 11,16 13,51 12,6625 

    2013 13,49 13,01 13,51 12,99 13,25 

5. Muamalat 2009 12,1 11,16 10,82 11,1 11,295 

    2010 10,48 10,03 14,53 13,26 12,075 

    2011 12,29 11,57 12,36 12,01 12,0575 

    2012 12,06 12,02 13,22 11,7 12,25 

    2013 12,02 12,41 12,75 15,87 13,2625 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

2. Non Performing Financing (NPF) 

(dalam persen) 

No.  Nama BUS Tahun 

 

Kuartal  

Rata-

Rata 

      1 2 3 4   

1. BRI Syariah 2009 8,46 6,82 4,01 3,2 5,6225 

    2010 3,48 3,39 3,37 3,19 3,3575 

    2011 2,43 3,4 2,8 2,77 2,85 

    2012 3,31 2,88 2,87 3 3,015 

    2013 3,04 2,89 2,98 4,06 3,2425 

2. Syariah 2009 5,81 5,35 5,87 4,87 5,475 

  Mandiri 2010 4,08 4,13 4,17 3,52 3,975 

    2011 3,3 3,49 3,21 2,42 3,105 

    2012 2,52 3,04 3,1 2,82 2,87 

    2013 3,44 2,9 3,4 4,32 3,515 

3. Syariah 2009 2,33 2,18 3,14 3,25 2,725 

  Bukopin 2010 4,32 3,84 4,2 3,8 4,04 

    2011 1,57 1,32 1,67 1,74 1,575 

    2012 3,12 2,68 4,74 4,57 3,7775 

    2013 4,62 4,32 4,45 4,27 4,415 

4. Mega Syariah 2009 1,72 1,36 1,6 2,08 1,69 

    2010 2,98 3,01 3,89 3,52 3,35 

    2011 4,29 3,84 3,78 3,03 3,735 

    2012 2,96 2,88 2,86 2,67 2,8425 

    2013 2,83 3,67 3,3 2,98 3,195 

5. Muamalat 2009 6,41 3,95 8,86 4,73 5,9875 

    2010 6,59 4,72 4,2 4,32 4,9575 

    2011 4,71 4,32 4,53 2,6 4,04 

    2012 2,83 2,73 2,21 2,09 2,465 

    2013 2,02 2,28 2,17 1,35 1,955 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

3. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

(dalam persen) 

No.  Nama BUS Tahun Kuartal 

Rata-

Rata 

      1 2 3 4   

1. BRI Syariah 2009 83,64 88,7 90,64 97,5 90,12 

    2010 92,88 94,82 98,74 98,77 96,3025 

    2011 101,38 100,3 98,56 99,56 99,95 

    2012 99,15 91,16 89,95 86,63 91,7225 

    2013 85,54 87,55 80,8 95,24 87,2825 

2. Syariah 2009 72,05 73,88 74,05 73,76 73,435 

  Mandiri 2010 74,66 73,15 71,84 74,97 73,655 

    2011 73,07 74,02 73,05 76,44 74,145 

    2012 70,47 70,11 71,14 73 71,18 

    2013 69,24 81,63 87,53 84,03 80,6075 

3. Syariah 2009 116,41 132,94 102,88 97,78 112,5025 

  Bukopin 2010 93,34 94,03 94,67 93,57 93,9025 

    2011 93,72 94,43 93,96 93,86 93,9925 

    2012 94,45 94,05 93,34 91,59 93,3575 

    2013 88,67 88,82 91,5 92,29 90,32 

4. Mega Syariah 2009 93,66 86,59 85,1 84,42 87,4425 

    2010 81,19 82,96 85,97 88,86 84,745 

    2011 90,03 89,49 90,79 90,8 90,2775 

    2012 80,03 77,3 76,89 77,28 77,875 

    2013 77,48 81,41 84,21 86,09 82,2975 

5. Muamalat 2009 78,1 86,33 95,71 95,5 88,91 

    2010 87,57 90,52 89,33 87,38 88,7 

    2011 84,72 85,16 86,54 85,52 85,485 

    2012 85,66 84,56 84 84,48 84,675 

    2013 82,07 82,37 82,67 85,12 83,0575 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

4. Financing to Deposite Ratio (FDR) 

(dalam persen) 

No.  Nama BUS Tahun Kuartal 

Rata-

Rata 

      1 2 3 4   

1. BRI Syariah 2009 165,69 183,25 120,98 120,98 147,725 

    2010 108,38 91,23 102,17 95,62 99,35 

    2011 97,44 93,34 95,58 90,55 94,2275 

    2012 101,76 102,77 99,99 103,07 101,897 

    2013 100,9 103,67 105,61 102,7 103,22 

2. Syariah 2009 86,85 87,03 87,93 83,07 86,22 

  Mandiri 2010 83,93 85,16 86,31 82,54 84,485 

    2011 84,06 88,52 89,86 86,03 87,1175 

    2012 87,25 92,21 93,9 94,4 91,94 

    2013 95,61 94,22 91,29 98,37 94,8725 

3. Syariah 2009 92 88,87 104,69 100,62 96,545 

  Bukopin 2010 92,7 108,91 102,9 99,37 100,97 

    2011 95,18 93,45 81,12 83,66 88,3525 

    2012 90,34 93,58 99,33 91,59 93,71 

    2013 87,8 92,43 95,15 92,29 91,9175 

4. Mega Syariah 2009 90,23 85,2 82,25 81,39 84,7675 

    2010 92,43 86,68 89,11 78,17 86,5975 

    2011 79,2 81,48 88 83,08 82,94 

    2012 84,9 92,09 88,03 88,88 88,475 

    2013 93,37 104,19 102,09 93,37 98,255 

5. Muamalat 2009 98,44 90,27 92,93 85,82 91,865 

    2010 99,47 103,71 99,68 91,52 98,595 

    2011 95,82 95,71 92,45 85,18 92,29 

    2012 97,08 99,85 99,96 94,15 97,76 

    2013 102,02 106,5 103,4 99,99 102,977 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

5. Return On Asset (ROA) 

(dalam persen) 

No.  Nama BUS Tahun 

  

Kuartal 

Rata-

Rata 

      1 2 3 4   

1. BRI Syariah 2009 3,11 2,14 4,66 0,53 2,61 

    2010 1,12 0,97 0,24 0,35 0,67 

    2011 0,23 0,2 0,4 0,2 0,2575 

    2012 0,17 1,21 1,34 1,19 0,9775 

    2013 1,71 1,41 1,36 1,15 1,4075 

2. Syariah  2009 2,08 2 2,11 2,23 2,105 

  Mandiri 2010 2,04 2,22 2,3 2,21 2,1925 

    2011 2,22 2,12 2,03 1,95 2,08 

    2012 2,17 2,25 2,22 2,25 2,2225 

    2013 2,56 1,79 1,51 1,53 1,8475 

3. Syariah  2009 -1,16 -2,98 -0,33 0,06 -1,1025 

  Bukopin 2010 0,65 0,59 0,63 0,74 0,6525 

    2011 0,62 0,65 0,51 0,52 0,575 

    2012 0,54 0,52 0,61 0,55 0,555 

    2013 1,08 1,04 0,79 0,69 0,9 

4. Mega Syariah 2009 0,62 1,56 2,08 2,22 1,62 

    2010 3,18 2,98 2,47 1,9 2,6325 

    2011 1,77 1,87 1,65 1,58 1,7175 

    2012 3,52 4,13 4,11 3,81 3,8925 

    2013 3,57 2,94 2,57 2,33 2,8525 

5. Muamalat 2009 2,76 1,83 0,53 0,45 1,3925 

    2010 1,48 1,07 0,81 1,36 1,18 

    2011 1,38 1,74 1,55 1,52 1,5475 

    2012 1,51 1,61 1,62 1,54 1,57 

    2013 1,72 1,69 1,68 0,5 1,3975 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

LAMPIRAN 2 

 

Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

CAR 68 10.03 45.27 13.6868 4.99987 

NPF 68 1.36 8.46 3.6059 1.28024 

BOPO 68 69.24 95.24 82.3066 6.64744 

FDR 68 78.17 183.25 95.2249 16.20183 

ROA 68 1.04 4.66 2.0678 .78036 

Valid N 

(listwise) 

68 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

LAMPIRAN 3 

 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 

 
  



 
 

 
 

2. Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 1      (Constant) 10.105 2.027  4.985 .000   

         LnCAR .717 .236 .475 3.038 .003 .419 2.388 

         LnNPF -.136 .114 -.132 -1.190 .238 .831 1.203 

   LnBOPO -2.063 .445 -.493 -4.642 .000 .907 1.103 

LnFDR -.447 .386 -.180 -1.157 .252 .423 2.361 

a. Dependent Variable: LnROA 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1    (Constant) 7.031 17.652  .398 .692 

       LnCAR -3.656 2.055 -.326 -1.779 .080 

       LnNPF -1.361 .994 -.178 -1.369 .176 

       LnBOPO -4.878 3.871 -.157 -1.260 .212 

       LnFDR 4.738 3.362 .257 1.409 .164 

a. Dependent Variable: Ln2Ui 

 

4. Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .597a .356 .315 .28506 .623 

a. Predictors: (Constant), LnFDR, LnBOPO, LnNPF, LnCAR 

b. Dependent Variable: LnROA 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 4 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

1. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik –t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.105 2.027  4.985 .000 

   LnCAR .717 .236 .475 3.038 .003 

   LnNPF -.136 .114 -.132 -1.190 .238 

   LnBOPO -2.063 .445 -.493 -4.642 .000 

   LnFDR -.447 .386 -.180 -1.157 .252 

a. Dependent Variable: LnROA 

 

2. Uji Determinasi (R2) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .597a .356 .315 .28506 

a. Predictors: (Constant), LnFDR, LnBOPO, LnNPF, 

LnCAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 5 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 6 

  



 
 

 
 

 


