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ABSTRACT 

 

Islamic Bank is well-known as a bank which resistant to the financial crisis that 

hitted Indonesia in 1997-1998 when many banks are insolvent and liquidated. After that, 

Islamic Banks started to get positive attention from government, Bank of Indonesia, and 

citizen and that made Islamic Bank’s growth was fast. The role of citizen was essential 

for business of Islamic Banks because the banks basically standed on public trust. 

Sympathy and public trust could not be separated from the performance of Islamic 

Banks. Performance of Islamic Banks could be measured by how much the profitability 

of Islamic Banks. In order to maximize the profitability, Islamic Banks need to know the 

factors that affect profitability. This study used operational efficiency, liquidity, 

financing quality, and bank size as factors affecting profitability. So, the purpose of this 

study was to analyze the effect of operational efficiency, liquidity, financing quality, and 

bank size to profitability of Islamic Banks in Indonesia. 

The population in this study are listed Islamic banks in Bank Indonesia in 2009-

2013. The sampling method used was purposive sampling so that there were four banks 

chosen to be sampled. The data used in this study are secondary data from relevant 

bank’s and Bank Indonesia’s website. The method of data analysis used is multiple 

linear regression analysis. 

The result of this study indicated that operational efficiency and bank size 

significantly positive affect on profitability, while liquidity and financing insignificantly 

affect on profitability of Islamic Banks in Indonesia. 

 

Keyword: Bank Size, Financing Quality, Islamic Bank, Liquidity, Operational Efficiency, 

and Profitability.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting 

dalam meningkatkan pembangunan serta perekonomian suatu negara. Peran tersebut 

terkait dengan fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghubungkan 

pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana (Siamat, 

2005:6). Selain itu bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat karena bank 

menghimpun dana masyarakat dan bertanggung jawab untuk menyalurkan kembali dana 

tersebut kepada masyarakat. Menurut UU No. 10 tahun 1998, bank menghimpun dana 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam 

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

orang banyak. Berdasarkan prinsip dasar kegiatan operasi, bank dibagi menjadi dua yaitu 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip konvensional dan 

berdasarkan prinsip syariah (Rivai, 2007:766). 

Penerapan prinsip syariah pada perbankan di Indonesia dimulai pada tahun 1992 

dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992. Pada saat itu 

hanya ada satu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, 

yaitu Bank Mualamat Indonesia (Rivai, 2007:740). Namun kurangnya pemahaman 

masyarakat mengenai haramnya riba dan produk-produk yang ditawarkan oleh 

perbankan syariah serta rendah rendahnya dukungan pemerintah terhadap perbankan 

syariah menyebabkan bank tersebut belum mendapat respon positif dari masyarakat 

(Rivai, 2007:742). 
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Pada tahun 1997-1998, Indonesia mengalami krisis moneter. Krisis moneter yang 

menerpa Indonesia pada tahun 1997-1998 membuat sistem perekonomian Indonesia 

terpuruk. Bank mengalami kesulitan likuiditas, kualitas aset memburuk, tidak mampu 

menciptakan earning dan akhirnya modal terkuras dalam waktu yang sangat cepat. 

Kondisi seperti ini melanda sebagian besar bank di Indonesia pada saat itu. Terjadi 

negative spread dan kredit macet yang membuat banyak bank dilikuidasi (Taswan, 

2010:1). Namun, di tengah peliknya masalah perekonomian di Indonesia serta maraknya 

bank-bank yang dilikuidasi, ada hal menakjubkan yang ditunjukkan oleh kinerja sistem 

syariah. Bank syariah masih mampu bertahan di dalam krisis moneter sebab bank syariah 

tidak menganut sistem bunga seperti bank konvensional sehingga pada saat suku bunga 

berfluktuasi, bank syariah tidak terkena dampaknya (Siamat, 2005:408). 

Bertahannya bank syariah pada saat krisis moneter menerpa Indonesia mendapat 

perhatian positif dari masyarakat, pemerintah dan Bank Indonesia pada saat itu. 

Kemudian hal ini disambut baik dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang 

mempertegas landasan hukum bank syariah (Rivai, 2005:744). Sejak saat itu 

pertumbuhan bank syariah meningkat pesat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan total 

aset bank syariah yang meningkat tajam sejak tahun 1998, yaitu dari sebesar Rp 479.10 

miliar dan hingga kini mencapai Rp 242,276 miliar pada tahun 2013. Selain itu menurut 

data yang dimiliki oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan bulan 

Desember 2013, industri perbankan syariah telah berkembang menjadi 11 Bank Umum 

Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 BPRS, dengan total jaringan 

kantor mencapai 2.990 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan data 

tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sangat 

pesat.  Di samping banyaknya penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama 
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islam, tingginya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai syariah diharapkan mampu 

mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan negara dengan melakukan 

kegiatan bisnis berdasarkan prinsip syariah, salah satunya adalah perbankan. 

Tabel 1.1 

Total Aset dan Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah di Indonesia 

Tahun Total Aset (milyar Rp) Pertumbuhan Total Aset 

1998 479.10   

1999 1,140 138.00% 

2000 1,840 61.40% 

2001 2,780 51.09% 

2002 4,093 47.23% 

2003 7,859 92.01% 

2004 15,326 95.01% 

2005 20,880 36.24% 

2006 26,722 27.98% 

2007 36,538 36.73% 

2008 49,555 35.63% 

2009 66,090 33.37% 

2010 97,519 47.55% 

2011 145,467 49.17% 

2012 195,018 34.06% 

2013 242,276 24.23% 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia 

 

Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari campur 

tangan Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Bank Indonesia menyediakan 

infrastruktur dan melakukan sosialisasi mengenai perbankan syariah kepada masyarakat 

(Rivai, 2005:742). Hal ini menyebabkan masyarakat mulai memahami produk-produk 

yang ditawarkan oleh bank syariah dan menjadikan bank syariah sebagai lembaga 

intermediasi alternatif dari perbankan konvensional. 
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Seiring dengan pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, kepercayaan 

masyarakat terhadap perbankan syariah pun meningkat (Siamat, 2005:409). Kondisi 

seperti ini dimanfaatkan oleh bank syariah dengan terus memberikan pengetahuan serta 

pemahaman kepada masyarakat mengenai perbankan syariah dengan harapan dapat 

meningkatkan pangsa pasarnya. Peran masyarakat dalam kelangsungan usaha bank 

syariah sangatlah penting karena pada dasarnya bank berdiri atas dasar kepercayaan. 

Oleh sebab itu, kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah harus terus dijaga dan 

ditingkatkan oleh bank syariah. Simpati dan kepercayaan masyarakat tersebut terhadap 

suatu bank tidak terlepas dari kondisi keuangan bank, termasuk kesehatan bank tersebut 

(Taswan, 2010:34). 

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu 

periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana 

(Siegel dan Joek, 1994 dalam Kusumo, 2008) . Kepercayaan dan loyalitas pemilik dana 

terhadap bank merupakan faktor yang sangat penting karena memberikan kemudahan 

bagi pihak manajemen bank dalam  menyusun strategi bisnis yang baik. 

Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis 

terhadap laporan keuangan bank tersebut agar dapat mengevaluasi keadaan keuangan 

pada masa lalu, sekarang dan memproyeksikan masa yang akan datang serta dijadikan 

salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha diwaktu yang akan datang (Taswan, 

2010:151). 

Sebagian besar masyarakat memfokuskan penilaian kinerja suatu bank terhadap 

pencapaian profitabilitasnya. Hal ini karena profitabilitas merupakan indikator penilaian 

kinerja bank yang paling lazim digunakan oleh masyarakat. Selain profitabilitas, 
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khususnya bagi bank bank yang go public, harga saham merupakan indikator yang 

terbaik untuk menilai kinerja keuangan sebuah bank, namun indikator ini tidak selalu 

tersedia bagi bank-bank yang berukuran relatif kecil sebab saham mereka tidak aktif 

diperdagangkan di pasar internasional maupun nasional. Oleh sebab itu profitabilitas 

merupakan indikator yang paling efektif untuk menilai kinerja suatu bank (Rose, 

2013:171). 

Profitabilitas juga digunakan sebagai indikator penilaian kesehatan suatu bank, 

termasuk bank syariah. Kesehatan suatu bank perlu dijaga dan ditingkatkan mengingat 

bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang dapat memberikan dampak terhadap 

perekonomian suatu negara. Selain itu, sebagai lembaga keuangan yang berdiri atas dasar 

kepercayaan, bank perlu menjaga serta meningkatkan kredibilitas agar bank senantiasa 

selalu mendapat kepercayaan dari masyarakat. Kredibilitas bank dapat didukung oleh 

pencapaian profitabilitas. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka kredibilitas 

bank pun semakin baik (Taswan, 2010:33-34). 

Profitabilitas merupakan pendapatan bersih atau keuntungan yang dihasilkan oleh 

sebuah perusahaan atas penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam rangka 

memproduksi barang atau menjual jasa (Rose, 2013:707). Besarnya profitabilitas yang 

diperoleh dapat diukur dengan rasio. Taswan (2010:167) menambahkan bahwa rasio 

profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen 

perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh 

perusahaan. Menurut Scott (2006:69), semakin tinggi profitabilitas suatu bank maka 

semakin baik kinerja bank tersebut. Bagi masyarakat, jika suatu bank memiliki 

profitabilitas yang tinggi maka bank tersebut memiliki kinerja yang baik sehingga 

masyarakat percaya dan bersedia menitipkan dananya kepada bank tersebut (Taswan, 
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2010:34). Selain itu, profitabilitas juga digunakan oleh para stakeholder untuk mengukur 

keberhasilan manajemennya dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan menghimpun 

dan menyalurkan dana masyarakat. 

Sebagai lembaga keuangan yang profit oriented, tujuan bank adalah memperoleh 

keuntungan. Seluruh aktivitas usaha yang dijalankan bank semata-mata untuk 

memperoleh keuntungan yang besar. Oleh sebab itu, bank harus dapat mengetahui 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas agar bank dapat memaksimalkan 

keuntungan yang diperoleh. 

Rose (2013:183) menyatakan bahwa efisiensi dalam kegiatan operasional bank 

dapat berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Komponen yang membentuk profit 

adalah pendapatan dan beban. Pendapatan merupakan pemasukan yang dihasilkan dari 

kegiatan operasional perusahaan, sedangkan beban merupakan pengeluaran yang yang 

harus dibayarkan akibat dari kegiatan operasional. Suatu bank dikatakan memiliki 

efisiensi operasional yang baik ketika bank dapat menekan beban operasi yang 

dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan operasi yang maksimal (Rose, 2013:183). 

Kondisi seperti itu memberikan dampak positif terhadap perolehan keuntungan atau 

profit bank. Dengan kata lain, semakin tinggi efisiensi operasional bank maka akan 

semakin tinggi pula profitabilitas yang akan diperoleh bank. 

Selain efisiensi operasional, Rose (2013:183) menunjukkan bahwa likuiditas juga 

berpengaruh terhadap profitabilitas suatu bank. Likuiditas menjadi salah satu indikator 

penilaian tingkat kesehatan yang harus dipelihara oleh bank. Bank yang likuid adalah 

bank yang memiliki banyak kas untuk memenuhi kewajiban pada sisi aktiva maupun 

pasiva. Namun, semakin banyak kas yang ditimbun oleh bank menyebabkan bank 
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kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan bunga/bagi hasil sehingga 

profitabilitas bank menjadi tidak maksimal. Scott (2006:296) mengungkapkan bahwa 

terdapat trade off antara likuiditas dan profitabilitas. Semakin likuid suatu bank, semakin 

rendah profitabilitas bank tersebut. 

Rose (2013:145) menambahkan bahwa profitabilitas juga dipengaruhi oleh 

kualitas pembiayaan yang dimiliki oleh suatu bank.  Menurut Subramanyam dan Wild 

(2009:556), kualitas aset yang baik merupakan aset yang paling profitable. Pernyataan 

tersebut mengindikasikan bahwa adanya hubungan positif antara kualitas pembiayaan 

dan profitabilitas bank mengingat sebagian besar sisi aset bank syariah didominasi oleh 

pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini karena pembiayaan merupakan 

aset yang memberikan kontribusi paling besar dalam pencapaian profitabilitas bank. 

Kondisi seperti itu dapat terjadi jika bank memiliki pembiayaan bermasalah dalam 

jumlah yang relatif sedikit (Taswan, 2010:310). Oleh karena itu, kualitas pembiayaan 

memiliki arti yang begitu penting bagi suatu bank syariah dalam pencapaian 

profitabilitas dan penilaian tingkat kesehatan bank. Semakin baik kualitas pembiayaan 

yang dimiliki bank, maka semakin tinggi profitabilitas bank tersebut. 

Selain itu, ukuran bank juga berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Ukuran 

bank biasanya diukur dengan besarnya total aset yang dimiliki oleh bank tersebut. 

Menurut Rose (2013:183), bank yang memiliki profitabilitas yang besar biasanya 

merupakan bank yang berukuran sedang (total aset $1 billion - $10 billion) dan besar 

(total aset >$10 billion). Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif 

antara ukuran bank dengan profitabilitas, semakin besar ukuran bank maka akan semakin 

besar pula profitabilitas bank tersebut. 
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Beberapa peneliti telah melakukan penelitian untuk menguji pengaruh faktor-

faktor tersebut terhadap profitabilitas suatu bank. Hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam (research gap). 

Wasiuzzaman (2009) dan Smaoui dan Salah (2011) melakukan penelitian 

mengenai profitabilitas bank. Penelitian tersebut menguji pengaruh variabel efisiensi 

operasional sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank. Hasil 

penelitian Wasiuzzaman (2009) dan Smaoui dan Salah (2011) menyatakan bahwa 

efisiensi operasional berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank. Semakin 

tinggi efisiensi operasional suatu bank akan semakin tinggi pula profitabilitas yang 

dicapai oleh bank tersebut. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Wibowo 

dan Syaichu (2013) dan Sabir, Muhammad et al (2012) bahwa efisiensi operasional 

berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas bank. Namun hal ini berbeda 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Idris (2011) yang menyatakan bahwa 

efisiensi operasional berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas 

bank. 

Chua (2012) serta Haron dan Azmi (2004) menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas bank dengan menggunakan likuiditas sebagai salah satu 

variabel independen.  Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa likuiditas memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank. Hal ini berarti semakin likuid 

suatu bank, maka bank akan memperoleh profitabilitas yang kecil. Hasil penelitian 

tersebut didukung oleh  penelitian Sabir, Muhammad et al (2012) bahwa likuiditas 

berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian tersebut tidak 

sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Wasiuzzaman (2009) menyatakan 

hasil penelitian bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. 
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Selain itu, Smaoui dan Salah (2011) yang menyatakan bahwa likuiditas  berpengaruh 

negatif dan tidak signifinikan serta penelitian Idris et al (2011) bahwa likuiditas 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas bank tersebut.  

Akhtar et al (2011) dan Pramuka (2010) telah melakukan penelitan untuk 

menguji faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa kualitas pembiayaan bank berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas bank tersebut. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian 

Smaoui dan Salah (2011) bahwa kualitas pembiayaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas. Semakin baik kualitas pembiayaan, maka akan memberikan 

profitabilitas yang besar bagi bank. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Wibowo dan Syaichu (2013) serta Sabir, Muhammad (2012) yang 

menunjukkan kualitas pembiayaan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap 

profitabilitas suatu bank. 

Idris et al (2011) melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas dengan menggunakan ukuran bank sebagai salah satu 

variabel independen yang akan diuji. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran 

bank berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Semakin besar ukuran bank 

maka akan semakin besar pula profitabilitas bank tersebut. Hasil penelitian tersebut 

didukung oleh penelitian Chua (2012) bahwa ukuran bank berpengaruh signifikan positif 

terhadap profitabilitas. Namun berbeda dengan penelitian Akhtar et al (2011) yang 

menyatakan ukuran bank berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap 

profitabilitas, serta Haron dan Azmi (2004) yang menyatakan bahwa ukuran bank 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mendapatkan bukti empiris 

mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap profitabilitas pada bank syariah di 

Indonesia sehingga penelitian ini berjudul “ANALISIS PENGARUH EFISIENSI 

OPERASIONAL, LIKUIDITAS, KUALITAS PEMBIAYAAN, DAN UKURAN BANK 

TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank 

syariah di Indonesia? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah di 

Indonesia? 

3. Apakah kualitas pembiayaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank 

syariah di Indonesia? 

4. Apakah ukuran bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di 

Indonesia? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini menggunakan efisiensi operasional, likuiditas, kualitas pembiayaan, 

dan ukuran bank sebagai variabel independen, serta profitabilitas sebagai variabel 

dependen pada bank syariah di Indonesia 

2. Bank syariah yang dijadikan sampel penelitian adalah Bank Umum Syariah yang 

ada di Indonesia 
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3. Ketersediaan data laporan keuangan triwulanan unaudited perbankan syariah 

selama tahun 2009 hingga tahun 2013 hanya terdapat pada empat bank umum 

syariah, yaitu  Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega 

Syariah Indonesia, dan BRI Syariah. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Agar dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan tepat sasaran, maka 

peneliti harus mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh efisiensi operasional terhadap profitabilitas bank syariah di 

Indonesia. 

2. Mengetahui pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. 

3. Mengetahui pengaruh kualitas pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah di 

Indonesia. 

4. Mengetahui pengaruh ukuran bank terhadap profitabilitas bank syariah di 

Indonesia. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu 

1. Bagi penulis, sebagai bahan pembanding antara teori yang didapatkan di bangku 

kuliah dengan fakta di lapangan. Disamping itu penulis memperoleh pengalaman 

dan ilmu pengetahuan baru tentang profitabilitas perbankan syariah 

2. Bagi ilmu pengetahuan, sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai bahan 

pengembangan penelitian lebih lanjut. 

3. Bagi bank syariah, dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja bank, khususnya pada sisi 

profitabilitas. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang 

memuat tentang mengapa tema mengenai profitabilitas perbankan syariah diangkat pada 

penelitian ini, identifikasi masalah yang menjelaskan masalah apa saja yang berusaha 

untuk dipecahkan dalam penelitian ini, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat 

penulisan, serta sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori. Bab ini menguraikan secara singkat teori yang 

melandasi penelitian. Selanjutnya disajikan pula penelitian terdahulu yang memiliki 

relevansi dengan penelitian ini, kerangka pemikiran yang sesuai dengan tinjauan pustaka 

serta tujuan penelitian ini dan hipotesis yang merupakan dugaan awal dari hasil 

penelitian. 

BAB III Metodologi Penelitian. Bab ini menguraikan secara detail tentang 

metode penelitian yang digunakan. Penjelasan dimulai dari objek penelitian, data yang 

akan dihimpun, metode pengumpulan data, dilanjutkan dengan metode analisis data. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini mencakup gambaran umum objek 

penelitian, analisis data dan interpretasi hasil. 

BAB V Penutup. Bab terakhir yang terdiri atas kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Landasan teori menjabarkan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini, 

pembahasan mengenai hasil dari penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka pemikiran, 

serta perumusan hipotesis. 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Perbankan 

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. Kegiatan usaha tersebut adalah menyangkut jasa keuangan (Taswan, 

2010:6).  

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 (revisi UU No. 14 Tahun 1992) tentang 

perbankan bahwa yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat 

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

hidup rakyat banyak. Selain itu bank dapat diartikan sebagai sebuah lembaga atau 

perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan 

simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) kemudian 

menempatnya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit spending 

unit) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan 

kesejahteraan rakyat banyak. Kegiatan tersebut dilakukan atas dasar falsafah 

kepercayaan (Taswan, 2010:7).  
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2.1.2 Jenis Bank 

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank terdiri dari: 

a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalm kegiatannya memberikan jasa lalu 

lintas pembayaran. Bank umum melaksanakan seluruh fungsi perbankan yaitu 

menghimpun dana, menempatkan dana dan memperlancar lalu lintas pembayaran 

giral. Dalam praktiknya, kegiatan usahanya juga ada yang murni berbasis bunga, 

murni berbasis syariah, dan kombinasi antara konvensional (sistem bunga) dengan 

syariah (Taswan, 2010:8). 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank ini seperti bank umum, namun 

wilayah operasinya sangat terbatas di wilayah tertentu misalnya kabupaten saja. 

BPR tidak diperbolehkan mengikuti kliring atau terlibat dalam transaksi giral. 

Dengan demikian penghimpunan dana hanya boleh dilakukan dalam bentuk 

tabungan dan deposito. Pelaksanaan kegiatan BPR ada yang berbasis bunga dan 

berbasis syariah (Taswan, 2010:8). 

Selain itu, bank juga dapat dibedakan berdasarkan prinsip dasar kegiatan 

operasi yang dijalankan oleh bank yaitu bank konvensional dan bank syariah, dimana 

bank konvensional menjalankan kegiatan usaha dengan menerapkan sistem bunga, 

sedangkan bank syariah tidak menerapkan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil 

(Rivai, 2007:766). 
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2.1.3 Bank Syariah  

2.1.3.1 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 syariah (Rivai, 2007:758). Sebagai lembaga intermediasi dan 

penyedia jasa keuangan, bank syariah bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, 

khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang 

nonproduktif seperti perjudian (masyir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan 

meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang 

halal. 

Bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan utamanya terletak 

pada landasan operasi yang digunakan. Bank konvensional beroperasi berdasarkan 

bunga sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan bagi hasil, jual beli dan sewa. 

Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang 

oleh agama Islam (Rivai, 2007:759). 

2.1.3.2 Prinsip Bank Syariah 

Rivai (2007:759) menjelaskan bahwa bank syariah merupakan perbankan yang 

berbasiskan prinsip-prinsip konsep Islam, yaitu: 

1. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil 

dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank 

dengan nasabah. 
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2. Prinsip kemitraan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, 

nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama atau 

sederajat sebagai mitra usaha. Hal ini tercermin dalam kewajiban, hak, risiko 

dan keuntungan yang berimbang antara pihak-pihak tersebut. Dalam hal ini 

bank berfungsi sebagai intermediary institution melalui skim pembiayaan yang 

dimilikinya. 

3. Prinsip 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 merasa ketentraman lahir 

maupun batin. 

4. Prinsip trasparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka 

secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana 

dan kualitas manajemen bank. 

5. Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-

bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip 

Islam sebagai „rakhmatan lil alamini’. 

6. Tidak ada riba. 

7. Laba yang wajar. 

2.1.3.3 Produk Kegiatan Operasional Bank Syariah 

Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga 

bagian besar, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa perbankan (Siamat, 

2005:419). 
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a. Produk Penghimpunan Dana (funding) 

Penghimpunan dana (funding) adalah kegiatan penarikan dana atau 

penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi 

berdasarkan prinsip syariah. Produk penghimpunan dana pada bank syariah dapat 

berbentuk giro, tabungan, atau deposito (Siamat, 2005:420). Prinsip operasional 

syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah: 

1. Akad Wadi’ah 

Akad wadi’ah biasanya diterapkan pada produk rekening giro. Pada 

prinsip ini, nasabah merupakan pihak penitip dan bank sebagai pihak tertitip. 

Nasabah menempatkan dananya dalam bentuk titipan kepada pihak bank tanpa 

dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian, namun bank 

dimungkinkan untuk memberikan bonus kepada nasabah sebagai suatu 

insentif. Seluruh kerugian dan keuntungan dari penyaluran dana dari titipan ini 

seluruhnya ditanggung bank (Siamat, 2005:420). Akad Wadi’ah dapat 

dibedakan menjadi dua: 

a) Wadi’ah yad dhammanah. 

Bank sebagai pihak tertitip boleh memanfaatkan harta titipan nasabah, 

dan bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan. 

b) Wadi’ah amanah 

Harta titipan dari nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. 

2. Akad Mudharabah 

Akad mudharabah biasanya diterapkan pada produk tabungan dan 

deposito berjangka. Dalam akad ini, deposan bertindak sebagai shahibul maal 

(pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut dapat 

digunakan untuk penyaluran dana dengan prinsip murabahah, ijarah, atau 
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mudharabah. Terdapat pula kesepakatan atas nisbah bagi hasil yang akan 

diterima nasabah dan bank yang tertuang dalam kontrak (Siamat, 2005:421). 

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip 

mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Mudharabah mutlaqah 

Tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang 

dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun ke bank, ke 

bisnis apa, kemana dana yang disimpan hendak disalurkan, selama tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah (Siamat, 2005:421). 

b) Mudharabah muqayyadah 

Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi 

oleh bank. Misalnya, disyaratkan penggunaan untuk sektor bisnis tertentu, 

penggunaan dengan akad tertentu, atau penggunaan untuk nasabah 

tertentu (Siamat, 2005:422). 

c) Mudharabah musytarakah 

Adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau 

dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama akad yang 

disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik 

dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan 

kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan 

modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini disebut 

mudharabah musytarakah yaitu perpaduan antara akad mudharabah dan 

akad musyarakah (Nurhayati, Sri dan Wasilah, 2013:131). 
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b. Produk Penyaluran Dana (financing) 

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk 

pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori (Siamat, 2005:423), yaitu: 

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli 

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang. 

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan 

kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan 

dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual (Siamat, 2005:423). 

Transaksi jual beli dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk berdasarkan cara 

pembayarannya yakni sebagai berikut: 

a) Akad Murabahah 

Pembiayaan murabahah adalah transaksi dimana bank bertindak sebagai 

penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli 

bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak 

harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Dalam 

transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara 

pembayaran barang biasanya dilakukan secara tangguh/cicilan (Siamat, 

2005:423). 

b) Akad Salam 

Pembiayaan salam merupakan transaksi jual beli dimana barang yang 

diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan 

dikemudian hari (delivery) sementara pembayaran dilakukan dimuka 

secara tunai. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, jenis, macam, 
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dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti (Siamat, 

2005:424). 

c) Akad Istishna’ 

Pembiayaan istishna’ menyerupai salam, tapi dalam istishna’ pembayaran 

dapat dilakukan dalam beberapa kali pembayaran sesuai dengan 

penyelesaian pekerjaan atau pada akhir periode. Skim istishna’ dalam 

bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan 

konstruksi. Ketentuan umum istishna’ adalah spesifikasi barang pesanan 

harus jelas seperti jenis, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual telah 

disepakati di muka dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad 

(Siamat, 2005:426). 

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah) 

Ijarah adalah akad perpindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang 

atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti 

dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam 

akad ijarah, tidak ada perubahan kepemilikan, melainkan hanya perpindahan 

hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa (Siamat, 2005:431).  

Pada akhir masa sewa, bank syariah dapat menjual barang yang 

disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah istilah 

tersebut dikenal dengan nama ijarah muntahhiyah bittamlik (IMBT). Harga 

sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian (Siamat, 2005:432). 

3. Prinsip bagi hasil (Syirkah) 

a. Akad musyarakah 

Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk usaha yang melibatkan dua 

pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan 
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seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud, 

selama dapat dinilai dengan uang. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan 

dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi 

sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi 

kontribusi modal (Siamat, 2005:427). 

b. Akad mudharabah 

Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih 

pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah 

modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian 

keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 

100% modal kas dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib. Bank 

selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat 

kelalaian dan penyimpangan nasabah (Siamat, 2005:429). 

4. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad Al-Qardh 

Penerapan prinsip Al-Qardh dalam perbankan syariah dilakukan kepada 

nasabah yang sangat memerlukan dana, terutama kepada nasabah yang kurang 

mampu atau memiliki minat membuat usaha kecil. Pinjaman yang diberikan 

tersebut tidak disertai tambahan pada saat pengembaliannya, melainkan hanya 

uang administrasi dan jaminan yang relatif kecil. Pengembalian pinjaman 

tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan nasabah misalnya secara harian 

atau mingguan (Siamat, 2005:433). 

c. Jasa Perbankan Syariah 

Jasa-jasa yang diberikan perbankan syariah kepada nasabah akan 

menghasilkan pendapatan fee atau imbalan bagi bank syariah (ujrah). Jasa-jasa 
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perbankan syariah terdiri dari berbagai macam jenis yang terbagi berdasarkan 

akad, meliputi: 

a. Akad Wakalah 

Akad Wakalah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk 

mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, contohnya adalah 

transfer dan Letter of Credit (Siamat, 2005:433). 

b. Akad Hawalah 

Akad Hawalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang 

(debitur) kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Transaksi ini pada 

dasarnya merupakan pemindahan beban utang dari debitur menjadi tanggungan 

pihak lain yang berkewajiban menanggung pembayaran hutang, contohnya 

adalah anjak piutang (Siamat, 2005:434). 

c. Akad Kafalah 

Akad Kafalah adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh penanggung 

kepada pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pihak kedua (tertanggung) 

apabila tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibanya, contohnya adalah 

bank garansi (Siamat, 2005:434). 

d. Akad Rahn 

Akad Rahn merupakan harta atau aset yang harus diserahkan oleh peminjam 

(debitur) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari bank. Tujuan 

pemberian fasilitas Rahn oleh bank adalah untuk membantu nasabah dalam 

pembiayaan usahanya, contohnya adalah gadai (Siamat, 2005:434). 
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2.1.4 Kinerja Keuangan 

Dalam kamus istilah akuntasi yang dibuat oleh Siegel dan Joek (1994) dalam 

Kusumo (2008), kinerja (performance) adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam 

pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Kinerja bank secara umum merupakan 

gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya. Kinerja 

keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada periode tertentu baik 

mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. 

Penilaian kinerja keuangan dapat dilakukan antara lain dengan menganalisis 

dan mengevaluasi laporan keuangan pada masa lalu, sekarang dan memproyeksikan 

masa yang akan datang serta dijadikan salah satu sarana dalam menetapkan strategi 

usaha diwaktu yang akan datang (Taswan, 2010:151). Menurut Subramanyam dan 

Wild (2009:4), analisis laporan keuangan adalah aplikasi dari alat dan teknik analisis 

untuk laporan yang bertujuan umum dan data data yang berkaitan untuk menghasilkan 

estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Alat dasar yang 

digunakan dalam menganalisis laporan keuangan masih menurut Subramanyam dan 

Wild (2009:28-39) antara lain: 

1. analisis laporan keuangan komparatif, yaitu dengan cara menelaah perubahan saldo 

tiap-tiap akun pada neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas yang berurutan 

dari satu periode ke periode berikutnya. 

2. analisis laporan keuangan common size, yaitu mengukur proporsi kelompok atau 

sub-kelompok yang membentuk suatu pos tertentu. 

3. analisis rasio, yang digunakan untuk mengetahui hubungan matematis antara dua 

kuantitas yang diterapkan pada tiga area penting dalam analisis laporan keuangan, 

antara lain (1) analisis risiko yang terdiri dari likuiditas, struktur modal, dan 

solvabilitas; (2) analisis profitabilitas yang terdiri dari tingkat pengembalian atas 
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investasi, aset dan ekuitas, kinerja operasi, dan pemanfaatan aktiva; (3) penilaian 

yang digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan (saham) dengan 

dasar penilaiannya adalah terori nilai sekarang (present value theory). Tujuan 

analisis rasio untuk menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang 

diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. 

4. analisis arus kas sebagai alat untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan dana. 

 

2.1.5 Profitabilitas 

2.1.5.1 Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan tujuan utama dari sebuah bank, baik bank 

konvensional maupun bank syariah. Berbagai strategi dan aktivitas dijalankan untuk 

menciptakan profit. Seluruh aktivitas manajemen bank, baik yang mencakup 

manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen 

rentabilitas dan manajemen likuiditas pada akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara 

pada perolehan laba (profitabilitas) pada perusahaan perbankan (Taswan, 2010:7). 

Profitabilitas merupakan pendapatan bersih atau keuntungan yang dihasilkan 

oleh sebuah perusahaan atas penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam rangka 

memproduksi barang atau menjual jasa (Rose, 2013:707). Profitabilitas mencerminkan 

hasil akhir yang dicapai manajemen dari setiap keputusan. Besarnya profitabilitas yang 

diperoleh dapat diukur dengan rasio. Taswan (2010:167) menambahkan bahwa rasio 

profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen 

perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh 

perusahaan. Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka perusahaan tersebut dapat 

dianggap memiliki risiko yang tinggi serta penanganan risiko yang baik, memiliki 
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harga aset dan kewajiban yang baik, atau keuntungan realisasi biaya yang lebih baik 

(Scott, 2006:69). Dengan kata lain, tingginya rasio profitabilitas mencerminkan kinerja 

bank yang semakin baik. 

2.1.5.2 Pengukuran Profitabilitas 

Menurut Rose (2013:171), pengukuran profitabilitas bank dapat menggunakan 

tiga  rasio, yaitu ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity) dan NIM (Net 

Interest Margin) atau biasa disebut NOM (Net Operating Margin) yaitu istilah yang 

digunakan oleh bank syariah.  

1) ROA (Return on Assets) 

ROA adalah indikator utama dalam mengukur profitabilitas dengan 

mengindikasikan seberapa besar kemampuan manajemen bank dalam 

menghasilkan profit dengan menggunakan asetnya (Rose, 2013:172). Sejalan 

dengan pernyataan tersebut, SE BI No.9/24/DPbS/2007 menyatakan bahwa ROA 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam 

menghasilkan laba. Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja 

bank, sedangkan semakin kecil rasio ini menggambarkan kurangnya kemampuan 

manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan 

atau menekan biaya, dengan kata lain kinerja bank semakin buruk. ROA dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

                       
                  

                    
 

 

Perhitungan laba sebelum pajak pada ROA disetahunkan. Contohnya untuk 

posisi Juni = (akumulasi laba per posisi Juni/6) x 12. Sedangkan perhitungan rata-
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rata total aset untuk posisi Juni = penjumlahan total aset posisi Januari sampai 

dengan Juni dibagi 6 (Taswan, 2010:165). 

2) ROE (Return on Equity) 

Menurut SE BI No.9/24/DPbS/2007, ROE merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba. 

Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam 

menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar. ROE dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

                       
                  

                        
 

 

Perhitungan laba setelah pajak pada ROE disetahunkan. Contohnya, untuk 

posisi Juni = (akumulasi laba per posisi Juni/6) x 12. Contoh perhitungan rata-rata 

modal di setor  untuk posisi Juni = penjumlahan total modal disetor pada posisi 

Januari sampai dengan Juni dibagi 6. Cakupan modal disetor termasuk agio dan 

disagio. Rasio dihitung per tanggal penilaian (Taswan, 2010:165). 

3) NOM (Net Operating Margin) 

NOM yang merupakan nama lain dari rasio NIM (Net Interest Margin), 

yang berlaku pada bank konvensional, adalah yang rasio perbandingan antara 

pendapatan margin bersih dengan total aset yang dimiliki bank syariah. Rasio ini 

mengindikasikan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan margin bersih 

atas penempatan aktiva. Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi profit yang 

akan diperoleh oleh bank syariah (Taswan, 2010:167). NOM dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 
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Pendapatan margin bersih merupakan selisih dari pendapatan operasional 

dikurang distribusi bagi hasil dan beban operasional termasuk kekurangan PPAP 

yang wajib dibentuk. Perhitungan pendapatan margin bersih disetahunkan. Contoh 

untuk posisi bulan Juni = akumulasi pendapatan margin bersih per posisi Juni/6 x 

12.  Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 

Menurut Rose (2013:173), ROA merupakan rasio yang paling sering 

digunakan  untuk mengukur profitabilitas.  Rasio ROA dinilai paling relevan dalam 

mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan 

pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang 

diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan 

masyarakat (Wibowo dan Syaichu, 2013). Oleh karena itu, peneliti menggunakan 

ROA dalam penelitian ini sebagai rasio pengukuran profitabilitas sebuah bank 

syariah. 

 

2.1.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas 

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya mengandalkan 

kepercayaan sehingga bank harus selalu menjaga kredibilitas dan kesehatan bank. 

Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dengan pemeliharaan kecukupan modal, 

kualitas aktiva, manajemen, pencapaian profit, dan likuiditas yang cukup (Taswan, 

2010:7). 
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Pencapaian profit atau profitabilitas merupakan salah satu indikator penilaian 

kinerja suatu bank yang paling sering digunakan oleh masyarakat (Rose, 2013:171). 

Semakin tinggi profit yang berhasil dicapai oleh suatu bank menandakan kinerja bank 

tersebut juga semakin baik, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, bank diharapkan 

mampu untuk meningkatkan kinerjanya dengan meningkatkan profitabilitas. 

Untuk meningkatkan profitabilitas, bank harus memperhatikan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi pencapaian profitabilitas. Menurut Rose (2013:182), 

profitabilitas bank dipengaruhi oleh kualitas kredit/pembiayaan yang dimiliki oleh 

bank, likuiditas bank tersebut, seberapa besar ukuran bank, dan efisiensi operasional 

bank tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya. Efisiensi bank mengindikasikan 

seberapa besar kemampuan manajer dan karyawan bank untuk tetap meningkatkan 

pendapatan operasional melebihi biaya operasional yang terus meningkat. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan faktor-faktor tersebut guna 

mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap profitabilitas bank syariah di 

Indonesia. 

2.1.6.1 Efisiensi Operasional 

Efisiensi mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu bank dapat 

mengurangi beban operasionalnya dan meningkatkan produktifitas dari karyawannya 

sehingga bank memperoleh keuntungan (Rose, 2013:188). Dengan kata lain, efisiensi 

bank menunjukkan seberapa besar kemampuan manajer dan karyawan bank untuk 

tetap meningkatkan pendapatan operasional melebihi biaya operasional yang terus 

meningkat. Sebagai lembaga keuangan dengan profit oriented, bank akan 

meningkatkan efisiensi dalam kegiatan usahanya agar mencapai profit yang 

maksimal. 
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Komponen utama pembentuk profit adalah pendapatan dan beban. 

Pendapatan merupakan pemasukan yang dihasilkan dari kegiatan operasional 

perusahaan. Sedangkan beban merupakan pengeluaran yang yang harus dibayarkan 

akibat dari kegiatan operasional. Semakin kecil beban operasional yang dikeluarkan 

disertai dengan semakin besar pendapatan operasional yang diperoleh maka profit 

perusahaan akan semakin besar (Rose, 2013:183). 

Untuk meningkatkan profitabilitas, lembaga keuangan termasuk bank syariah 

menyadari bahwa mereka membutuhkan efisiensi yang lebih tinggi dalam kegiatan 

operasionalnya. Suatu bank dikatakan memiliki efisiensi operasional yang baik 

ketika bank dapat menekan beban operasi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 

pendapatan operasi yang lebih besar (Rose, 2013:183). Kondisi seperti itu 

memberikan dampak positif terhadap perolehan keuntungan atau profit bank. Dengan 

kata lain, semakin tinggi efisiensi operasional bank maka akan semakin tinggi pula 

profitabilitas yang akan diperoleh bank. 

Menurut Rose (2013:188), efisiensi operasional bank merupakan 

perbandingan jumlah beban operasional dengan jumlah pendapatan operasional. Hal 

ini juga dinyatakan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS/2007 bahwa 

efisiensi operasional suatu bank syariah dapat diukur dengan rasio BOPO (Beban 

Operasional Pendapatan Operasional), yaitu dengan membandingkan total beban 

operasional dengan total pendapatan operasional. Rasio ini bertujuan untuk 

mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah dengan melihat seberapa besar 

kemampuan pendapatan operasional dalam menutup beban operasional. Tingginya 

rasio BOPO mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan beban 

operasional dan meningkatkan pendapatan operasional sehingga profitabilitas yang 

dicapai rendah. Sebaliknya, semakin rendah rasio BOPO mencerminkan efisiensi 
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operasional bank semakin baik karena bank dapat menutup beban operasional dengan 

pendapatan operasional sehingga profitabilitas bank pun tinggi  (Rivai, 2007:722). 

BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

     
                       

                            
 

 

Data beban operasional yang digunakan adalah beban operasional termasuk 

kekurangan PPAP. Data pendapatan operasional yang digunakan adalah data 

pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil. Rasio tersebut dihitung per 

posisi tanggal penilaian. 

2.1.6.2 Likuiditas 

Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban yang harus segera dibayar. Oliver G. Wood, Jr dalam Siamat (2005:336) 

menambahkan bahwa likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua 

penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan 

memenuhi permintaan kredit/pembiayaan tanpa ada penundaan. 

Pada lembaga perbankan, termasuk bank syariah, persoalan likuiditas adalah 

persoalan pada dua sisi neraca bank. Pada sisi pasiva, bank harus mampu memenuhi 

kewajiban kepada nasabah setiap ada penarikan simpanan nasabah, pada sisi aktiva 

bank harus menyanggupi pencairan kredit/pembiayaan yang telah diperjanjikan. Bila 

salah satu atau kedua aspek tersebut tidak dapat dipenuhi bank, maka bank akan 

kehilangan kepercayaan masyarakat (Taswan, 2010:246). Oleh sebab itu, bank harus 

peduli pada bahaya kekurangan kas karena kas dibutuhkan untuk memenuhi 

penarikan simpanan nasabah dan permintaan kredit/pembiayaan. 
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Penyebab bank kehabisan kas adalah karena bank tersebut tidak mampu 

mengelola aset likuidnya dengan baik dan menganggap bahwa aset likuid dapat 

diperoleh dengan mudah dengan cara meminjam kepada bank lain (Rose, 2013:183). 

Likuiditas juga menjadi salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan yang 

harus dipelihara oleh bank. Bank yang likuid adalah bank yang memiliki banyak kas 

untuk memenuhi kewajiban pada sisi aktiva maupun pasiva. Namun, semakin banyak 

kas yang ditimbun oleh bank menyebabkan bank kehilangan kesempatan untuk 

memperoleh keuntungan bunga/bagi hasil sehingga profitabilitas bank menjadi tidak 

maksimal (Taswan, 2010:245). Scott (2006:296) mengungkapkan bahwa terdapat 

trade off antara likuiditas dan profitabilitas. Semakin likuid suatu bank, semakin 

rendah profitabilitas bank tersebut. 

Menurut Rivai (2007:724), salah satu indikator yang dapat digunakan oleh 

bank syariah untuk mengukur  likuiditasnya adalah FDR (Financing to Deposit 

Ratio). Sesuai dengan SE BI No. 9/24/DPbS/2007, FDR dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

    
                         

                 
 

 

Pembiayaan merupakan total pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga 

(tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain) dan dana pihak ketiga mencakup giro, 

tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar bank). 

Semakin tinggi rasio tersebut menunjukkan bahwa likuiditas bank syariah 

semakin rendah karena sebagian besar dana disalurkan pada pembiayaan sehingga 

kesempatan bank untuk mendapat profit dari bagi hasil meningkat. Sebaliknya, 
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semakin rendah rasio tersebut menunjukkan bahwa semakin rendah profit yang akan 

diterima bank karena banyaknya jumlah kas yang mengendap (Taswan, 2010:167). 

Menurut informasi yang diperoleh dari infobanknews.com pada Jumat, 16 Agustus 

2013, likuiditas bank syariah dapat dikatakan cukup baik jika FDR berkisar antara 

78% sampai dengan 92%.  

2.1.6.3 Kualitas Pembiayaan 

Aset bank merupakan salah satu indikator yang memberikan pengaruh 

terhadap profitabilitas bank syariah. Sisi aktiva bank syariah tidak jauh berbeda 

dengan bank konvensional yang terdiri dari pembiayaan, penempatan pada Bank 

Indonesia, penempatan pada bank lain dan lain-lain. Hal utama yang membedakan 

perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah pada sistem pembiayaan 

atau kredit yang diberikan. Kredit yang disalurkan oleh bank konvensional 

berbasiskan bunga, namun pembiayaan pada perbankan syariah menerapkan prinsip 

bagi hasil (Rivai, 2007:759). 

Jika dilihat dari komposisi aset utama yang produktif, pembiayaan yang 

diberikan bank syariah kepada masyarakat mendominasi sisi aktiva bank syariah. Hal 

ini karena pembiayaan yang diberikan oleh bank memberikan kontribusi yang lebih 

besar dalam menghasilkan profitabilitas. Pembiayaan nantinya akan memberikan 

keuntungan melalui pendapatan bagi hasil. Jika sebagian dari pembiayaan ini 

bermasalah dan nasabah peminjam tidak mampu mengembalikan dana kepada bank, 

maka bank akan mengalami kerugian (Taswan, 2010:310). Dalam hal ini, bank 

menghadapi risiko pembiayaan. Menurut Subramanyam dan Wild (2009:556), 

kualitas aset yang baik merupakan aset yang paling profitable bagi bank. Oleh karena 

itu kualitas pembiayaan yang merupakan aset terbesar bank syariah harus tetap dijaga 
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dan dipantau oleh bank agar dapat memberikan profit yang maksimal. Dengan kata 

lain profitabilitas bank dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan yang dimiliki bank 

tersebut (Rose, 2013:145) 

Untuk mengetahui adanya risiko pembiayaan, maka bank terlebih dahulu 

harus mengetahui kualitas pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dengan 

melihat kolektibilitas pembiayaan tersebut. Menurut Peraturan Bank Indonesia 

No.10/18/PBI tahun 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan 

unit usaha syariah, kategori kolektibilitas pembiayaan adalah sebagai berikut: 

1) Lancar. Pembiayaan lancar yaitu pembiayaan yang perjalanannya lancar atau 

memuaskan, artinya segala kewajiban (angsuran pokok dan/atau margin/bagi 

hasil/fee/ujrah) diselesaikan oleh nasabah secara baik. 

2) Dalam perhatian khusus. Pembiayaan dalam perhatian khusus yaitu pembiayaan 

yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, nasabah mulai menunggak. 

3) Kurang lancar. Pembiayaan tidak lancar yaitu pembiayaan yang selama 3 atau 6 

bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi 

hasil/fee/ujrah tidak baik. Usaha-usaha telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang 

baik. 

4) Diragukan. Pembiayaan diragukan yaitu pembiayaan yang telah tidak lancar dan 

telah pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang 

bersangkutan. 

5) Macet. Ketika kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali 

pembiayaan yang tidak lancar tersebut namun usaha itu tidak berhasil, barulah 

pembiayaan tersebut dikategorikan kedalam pembiayaan macet. 

Berdasarkan kolektibilitas tersebut, bank dapat mengetahui pembiayaan yang 

mengandung risiko gagalnya nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Kualitas 
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pembiayaan yang baik adalah jika pembiayaan tersebut terhindar  dari pembiayaan 

bermasalah. Pembiayaan yang bermasalah memiliki kolektibilitas kurang lancar, 

diragukan dan macet.  

Salah satu indikator yang dapat mengukur kualitas pembiayaan adalah rasio 

NPF (Non Performing Financing). Menurut SE BI No.9/24/DPbS/2007, NPF 

merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan 

pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan 

banyaknya pembiayaan yang bermasalah  dan menyebabkan kualitas pembiayaan 

bank syariah semakin buruk sehingga profitabilitas bank menjadi rendah. Sebaliknya, 

semakin rendah rasio ini maka semakin baik kualitas pembiayaan yang dimiliki oleh 

suatu bank sehingga dapat meningkatkan profitabilitas bank tersebut. Rasio ini 

mengukur perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total 

pembiayaan yang diberikan. Banyaknya pembiayaan bermasalah akan menurunkan 

kinerja bank (Rose, 2013:182). NPF dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

    
                          

                
 

 

Cakupan komponen Pembiayaan dan kolektibilitas pembiayaan berpedoman 

pada ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. Total 

pembiayaan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak 

termasuk pembiayaan kepada bank lain). Pembiayaan yang bermasalah merupakan 

pembiayaan dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan 
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bermasalah dihitung secara gross (tidak dikurangi PPAP). Rasio ini dihitung per 

posisi (tidak disetahunkan).  

2.1.6.4 Ukuran Bank 

Ukuran bank menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

bank, salah satunya adalah profitabilitas. Ukuran bank biasanya diukur dengan 

seberapa besar total aset yang dimiliki oleh bank tersebut. Menurut Rose (2013:183), 

bank yang memiliki profitabilitas yang besar biasanya merupakan bank yang 

berukuran sedang (total aset $1 billion - $10 billion) dan besar (total aset >$10 

billion). 

Hal ini juga didukung oleh data yang dikeluarkan oleh Federal Deposit 

Insurance Corporation (FDIC) tahun 2009 yang menyatakan bahwa bank yang 

paling profitable merupakan bank ukuran besar dengan total aset $10 billion. Hal ini 

dapat disebabkan karena bank yang memiliki total aset lebih besar mampu 

menyalurkan dana yang lebih besar pula kepada kredit, pasar uang dan pasar modal 

serta memiliki penanganan risiko yang lebih baik (Rose, 2013:190). Selain itu, Rose 

(2013:87) menambahkan bahwa perusahaan yang besar dapat meningkatkan skala 

ekonomi serta mengurangi beban operasional dan meningkatkan sejumlah output 

yang menyebabkan peningkatan pendapatan operasional perusahaan. Dengan kata 

lain, perusahaan yang besar memiliki efisiensi operasional yang baik sehingga 

perusahaan tersebut memperoleh keuntungan yang besar pula dibandingkan dengan 

perusahaan yang kecil. Ukuran bank dirumuskan sebagai berikut: 

 

                          

 

Analisis Pengaruh..., Fiati Jayusman, Ak.-IBS, 2014



36 
 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian terdahulu mengenai profitabilitas suatu bank di berbagai 

negara. Akhtar, et al (2011) melakukan penelitian untuk menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas dengan judul “Factors Influencing the Profitability of 

Islamic Bank of Pakistan”. Data penelitian tersebut diperoleh dari laporan keuangan 

tahunan dari bank syariah di Pakistan pada periode 2006 hingga 2009. Metode analisis 

yang digunakan adalah regresi berganda. Variabel independen yang diuji adalah ukuran 

bank, gearing ratio, kualitas pembiayaan, dan capital adequacy. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa kualitas pembiayaan, capital adequacy, dan gearing ratio 

berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas sedangkan ukuran bank tidak 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas bank. 

Bachri, Saiful (2012) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Rasio 

Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah” untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja keuangan yang menggunakan rasio sebagai alat ukurnya. 

Penelitian tersebut menggunakan 3 bank syariah sebagai sampel. Data penelitian adalah 

data data sekunder yaitu data laporan keuangan keuangan triwulanan yang telah 

dipublikasikan pada periode kuarter pertama tahun 2009 hingga kuarter ketiga tahun 

2012. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Variabel 

dependen yang digunakan adalah profitabilitas, sedangkan variabel independen adalah 

efisiensi operasional, modal, kualitas pembiayaan, dan likuiditas. Hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa efisiensi operasional yang berpengaruh signifikan positif 

terhadap profitabilitas, sedangkan modal tidak berpengaruh signifikan negatif, kualitas 

pembiayaan tidak berpengaruh signifikan positif dan likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan negatif terhadap profitabilitas. 
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Chua (2012) melakukan penelitian dengan judul “Determinant of Islamic Banks’ 

Profitability in Malaysia”. Data penelitian tersebut berasal dari laporan keuangan 

tahunan dari enam bank syariah di Malaysia pada periode 2007 hingga 2011 sebagai 

sampel penelitian sehingga terdapat 30 observasi. Metode analisis yang digunakan 

adalah regresi linear berganda. Variabel independen yang diuji terdiri dari modal, 

likuiditas, ukuran bank, GDP dan inflasi. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 

modal, ukuran bank, GDP dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas bank, serta variabel likuiditas juga berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas dengan arah yang negatif. 

Haron dan Azmi (2004) melakukan penelitian yang berjudul “Profitability 

Determinant of Islamic Banks: A Cointegration Approach” untuk menguji faktor-faktor 

yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Penelitian tersebut menggunakan data 

sekunder yaitu laporan keuangan tahunan dari 5 bank syariah mulai periode 1984 hingga 

2002. Metode analisis data yang digunakan adalah cointergration dan error correction 

model dengan vector autoregression. Variabel independen yang diuji adalah likuiditas, 

struktur aset, deposit items, ukuran bank dan inflasi. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas bank. 

Variabel deposit items dan inflasi juga berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas, sedangkan ukuran bank tidak berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas bank syariah. 

Idris et al, (2011) melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Malaysia yang listed di Bursa Malaysia 

dengan judul “Determinant of Islamic Bank Institutions’ Profitability in Malaysia”. 

Penelitian tersebut menggunakan data laporan keuangan triwulan dari sembilan bank 

syariah di Malaysia pada periode 2007-2009. Metode analisis yang digunakan adalah 
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regresi linear berganda. Variabel independen yang diuji dalam penelitian tersebut 

meliputi capital adequacy, risiko kredit, likuiditas, ukuran bank, dan efisiensi beban 

operasional. Hasil penelitian tersebut menyatakan hanya ukuran bank yang berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Malaysia. 

Pramuka (2010) telah melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang 

Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah” untuk mengetahui 

faktor apa saja yang mempengaruhi profitabilitas pada bank umum syariah. Penelitian 

tersebut dilakukan pada 2 bank umum syariah sebagai sampel. Data penelitian 

merupakan data sekunder yaitu data laporan keuangan bank yang terpilih menjadi sampel 

yang telah dipublikasikan pada periode 2003 sampai dengan 2007. Metode analisis data 

dalam penelitian tersebut adalah regresi linear berganda. Variabel independen yang diuji 

adalah likuiditas dan kualitas pembiayaan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh signifikan negatif dan kualitas pembiayaan berpengaruh 

signifikan positif terhadap profitabilitas. 

Sabir, Muhammad dkk (2012) melakukan penelitan untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank umum syariah dengan judul penelitian 

“Pengaruh Rasio Kesehatan Bank terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di 

Indonesia”. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa rasio keuangan yang 

diperoleh dari laporan keuangan triwulanan yang telah dipublikasikan dari 4 bank umum 

syariah pada periode 2009 hingga 2011. Metode analisis data yang digunakan adalah 

regresi berganda. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, sedangkan 

variabel independen meliputi modal, efisiensi operasional, kualitas pembiayaan, dan 

likuiditas. Hasil penelitian ini menyatakan secara parsial modal tidak berpengaruh 

signifikan positif terhadap profitabilitas, efisiensi operasional berpengaruh signifikan 

positif terhadap profitabilitas bank syariah, kualitas pembiayaan tidak berpengaruh 
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signifikan negatif terhadap profitabilitas dan likuiditas berpengaruh signifikan negatif 

terhadap profitabilitas bank umum syariah. 

Smaoui dan Salah (2011) menguji beberapa faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas bank syariah dengan judul penelitian “Profitability of Islamic Bank in GCC 

Region”. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yaitu laporan 

keuangan tahunan dari 44 bank syariah periode 1995 hingga 2009. Metode analisis data 

yang digunakan adalah regresi linear berganda. Variabel independen yang diuji dalam 

penelitian ini adalah modal, kualitas pembiayaan, likuiditas, dan efisiensi operasional. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa modal, kualitas pembiayaan, dan efisiensi 

operasional berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas, sedangkan variabel 

likuiditas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas bank 

syariah. 

Wasiuzzaman (2009) melakukan penelitian yang berjudul “Profitability of 

Islamic Bank in Malaysia: An Empirical Analysis”. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Malaysia. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari 16 bank syariah 

di Malaysia pada periode 2005-2008. Metode analisis yang digunakan adalah regresi 

linear berganda. Variabel independen yang diuji dalam penelitian ini adalah modal, 

likuiditas, efisiensi biaya, dan inflasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa modal 

berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas, sedangkan likuiditas, efisiensi 

biaya dan inflasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. 

Wibowo dan Syaichu (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO dan NPF terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah”. Penelitian ini ingin menguji pengaruh variabel suku bunga, inflasi dan rasio-

rasio tersebut sebagai proxy dari permodalan, efisiensi operasional dan kualitas 
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pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah. Data yang digunakan adalah data 

sekunder yang berasal dari laporan keuangan dari tiga bank syariah yang telah 

dipublikasikan kepada Bank Indonesia periode 2008-2011. Metode analisis data yang 

digunakan adalah  regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

hanya efisiensi operasional yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang 

diproxykan oleh rasio BOPO. Sedangkan variabel independen lain tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Tahun 

Penelitian 
Tujuan Penelitian 

Indikator 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Akhtar et 

al (2011) 

Factors 

Influencing 

the 

Profitability 

of Islamic 

Bank of 

Pakistan 

2006-2009 Untuk mengetahui 

faktor-faktor apa 

saja yang 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas bank 

syariah di 

Pakistan 

Profitabilitas 

(ROA), 

Kualitas 

pembiayaan, 

Capital 

Adequacy, 

Gearing Ratio, 

dan Ukuran 

Bank 

 Kualitas 

Pembiayaan, 

Capital 

Adequacy, dan 

Gearing Ratio 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

Profitabilitas 

 Ukuran Bank 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Profitabilitas  

Bachri, 

Saiful 

(2012) 

Pengaruh 

Rasio 

Keuangan 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Bank 

Syariah 

2009-2012 Untuk mengetahui 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

kinerja keuangan 

bank syariah 

Profitabilitas 

(ROA), 

Efisiensi 

Operasional, 

Modal, Kualitas 

Pembiayaan, 

dan Likuiditas 

 Efisiensi 

Operasional 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

Profitabilitas 

 Modal, Kualitas 

Pembiayaan, dan 

Likuiditas tidak 

berpengaruh 

signifikan 
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terhadap 

Profitabilitas 

Chua 

(2012) 

Determinant 

of Islamic 

Banks’ 

Profitability 

in Malaysia 

2007-2011 Untuk mengetahui 

faktor-faktor apa 

saja yang 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas bank 

syariah di 

Malaysia 

Profitabilitas 

(ROA), Modal, 

Likuiditas, 

Ukuran Bank, 

GDP dan Inflasi 

 Modal, Ukuran 

Bank, GDP dan 

Inflasi 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

Profitabilitas 

 Likuiditas 

berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap 

Profitabilitas 

Haron 

dan 

Azmi 

(2004) 

Profitability 

Determinant

s of Islamic 

Banks: A 

Cointergrati

on Approach 

1984-2002 Untuk mengetahui 

faktor-faktor apa 

saja yang 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas bank 

syariah 

Profitabilitas 

(ROA), 

Likuiditas, 

Struktur Aset, 

Deposit Items, 

Ukuran Bank 

dan Inflasi 

 Likuiditas 

berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap 

Profitabilitas 

bank. 

 Deposit Items 

dan Inflasi 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

profitabilitas. 

 Ukuran Bank 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

bank syariah. 

Idris et al 

(2011) 

Determinant 

of Islamic 

Bank 

Institutions’ 

Profitability 

in Malaysia 

2007-2009 Untuk mengetahui 

faktor-faktor apa 

saja yang 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas bank 

syariah yang 

listed di Bursa 

Malaysia 

Profitabilitas 

(ROA), Capital 

Adequacy, 

Risiko Kredit, 

Likuiditas, 

Ukuran Bank, 

dan Efisiensi 

Beban 

Operasional 

 Hanya Ukuran 

Bank yang 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

Profitabilitas 

 Capital 

Adequacy dan 

Likuiditas 

berhubungan 

positif, dan 

Risiko Kredit 

dan Efisiensi 

Beban 

Operasional 

berhubungan 
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negatif namun 

tidak 

berpangaruh 

signifikan 

terhadap 

Profitabilitas 

bank syariah. 

Pramuka 

(2010) 

Faktor-

Faktor yang 

Berpengaruh 

Terhadap 

Tingkat 

Profitabilitas 

Bank Umum 

Syariah 

2003-2007 Untuk mengetahui 

faktor apa saja 

yang 

mempengaruhi 

profitabilitas bank 

umum syariah 

Profitabilitas 

(ROA), 

Likuiditas dan 

Kualitas 

Pembiayaan 

 Likuiditas 

berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap 

Profitabilitas 

 Kualitas 

Pembiayaan 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

Profitabilitas 

Sabir, 

Muham

mad, dkk 

(2012) 

Pengaruh 

Rasio 

Kesehatan 

Bank 

terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Bank Umum 

Syariah di 

Indonesia 

2009-2011 Untuk mengetahui 

faktor-faktor apa 

saja yang 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan bank 

umum syariah di 

Indonesia 

Profitabilitas 

(ROA), Modal, 

Efisiensi 

Operasional, 

Kualitas 

Pembiayaan, 

dan Likuiditas 

 Efisiensi 

Operasional 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

Profitabilitas 

 Likuiditas 

berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap 

Profitabilitas 

 Modal dan 

Kualitas 

Pembiayaan 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Profitabilitas 

Smaoui 

dan 

Salah 

(2011) 

Profitability 

of Islamic 

Bank in 

GCC Region 

1995-2009 Untuk mengetahui 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

profitabilitas pada 

bank syariah  

Profitabilitas 

(ROA), Modal, 

Kualitas 

Pembiayaan, 

Likuiditas, dan 

Efisiensi 

Operasional 

 Modal, Kualitas 

Pembiayaan, dan 

Efisiensi 

Operasional 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

Profitabilitas. 

 Likuiditas tidak  

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas. 
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Wasiuzz

aman 

(2009) 

Profitability 

of Islamic 

Bank in 

Malaysia: 

An 

Empirical 

Analysis 

2005-2008 Untuk mengetahui 

faktor-faktor apa 

saja yang 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas bank 

syariah di 

Malaysia 

Profitabilitas, 

Modal, 

Likuiditas, 

Efisiensi Biaya, 

dan Inflasi 

 Modal 

berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap 

profitabilitas 

 Likuiditas, 

efisiensi biaya 

dan inflasi 

memiliki 

pengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

profitabilitas. 

Wibowo 

dan 

Syaichu 

(2013) 

Analisis 

Pengaruh 

Suku Bunga, 

Inflasi, 

CAR, 

BOPO, NPF 

terhadap 

Profitabilitas 

Bank 

Syariah 

2008-2011 Untuk mengetahui 

pengaruh Suku 

Bunga, Inflasi, 

CAR, BOPO, 

NPF terhadap 

Profitabilitas 

Bank Syariah 

Profitabilitas 

(ROA), Suku 

Bunga, Inflasi, 

CAR, BOPO 

dan NPF 

 Hanya BOPO 

yang 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

Profitabilitas 

 Suku Bunga, 

Inflasi, CAR dan 

NPF tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

Sumber: Data penelitian yang telah diolah 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 memberikan 

pelajaran berarti bagi dunia perbankan di Indonesia. Hampir seluruh bank di Indonesia 

mengalami kesulitan likuiditas, kualitas aset memburuk, tidak mampu menciptakan 

earning dan akhirnya modal terkuras dalam waktu yang sangat cepat. Terjadi negative 

spread dan kredit macet yang membuat banyak bank dilikuidasi (Taswan, 2010:1). 

Di tengah peliknya masalah perekonomian di Indonesia serta maraknya bank-

bank yang dilikuidasi, Bank Muamalat Indonesia yang merupakan satu-satunya bank 

yang menganut prinsip syariah di Indonesia, menunjukkan kemampuannya tetap 
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bertahan pada kondisi tersebut. Bertahannya bank syariah pada saat krisis moneter 

mendapat perhatian positif dari masyarakat, pemerintah dan Bank Indonesia. Kemudian 

hal ini disambut baik dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang mempertegas 

landasan hukum bank syariah. Sejak saat itu pertumbuhan bank syariah meningkat pesat 

(Rivai, 2007:742). 

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, kepercayaan 

masyarakat terhadap perbankan syariah pun meningkat (Siamat, 2005:409). Mengingat 

bank berdiri atas dasar kepercayaan masyarakat, maka peran masyarakat dalam 

kelangsungan usaha bank syariah sangatlah penting. Simpati dan kepercayaan 

masyarakat terhadap suatu bank tidak terlepas dari kinerja bank tersebut (Taswan, 

2010:34). 

Penilaian kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap 

laporan keuangan bank tersebut agar dapat mengevaluasi keadaan keuangan pada masa 

lalu, sekarang dan memproyeksikan masa yang akan datang serta dijadikan salah satu 

sarana dalam menetapkan strategi usaha diwaktu yang akan datang (Subramanyam dan 

Wild, 2009:4). 

Sebagian besar masyarakat menggunakan indikator profitabilitas bank sebagai 

tolak ukur kinerja dari suatu bank (Rose, 2013:171). Semakin tinggi profitabilitas suatu 

bank maka semakin baik kinerja bank tersebut (Scott, 2006:69). Oleh karena itu, bank 

harus dapat meningkatkan profitabilitasnya dengan memperhatikan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhinya. 

Kerangka pemikiran teoritis merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara 

garis besar alur berjalannya penelitian. Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini 

menggambarkan profitabilitas bank syariah dipengaruhi oleh efisiensi operasional, 

likuiditas dan kualitas aset. Sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Rose (2013:183) 
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bahwa profitabilitas suatu bank dipengaruhi oleh efisiensi operasional. Efisiensi 

operasional menggambarkan kemampuan bank untuk mengurangi beban operasionalnya 

dan meningkatkan produktivitas para pegawainya sehingga akan meningkatkan 

keuntungan yang akan diperoleh bank. Selain itu Rose (2013:183) menambahkan bahwa 

profitabilitas bank juga  dipengaruhi oleh likuiditas bank tersebut. Semakin likuid bank 

tersebut maka akan semakin kecil kesempatan bagi bank untuk mendapat keuntungan. 

Kemudian, kualitas pembiayaan yang dimiliki bank juga dapat mempengaruhi 

pencapaian profitabilitas bank (Rose, 2013:182). Kualitas pembiayaan dapat dilihat dari 

tinggi atau rendahnya jumlah pembiayaan yang bermasalah pada suatu bank syariah. 

Kualitas pembiayaan pada bank syariah yang baik jika terdapat pembiayaan bermasalah 

dalam jumlah yang relatif kecil sehingga bank akan memperoleh keuntungan bagi hasil 

dan akan meningkatkan profitabilitas bank tersebut. Selain itu, ukuran bank juga 

mempengaruhi profitabilitas bank. Menurut Rose (2013:183), bank yang memiliki 

profitabilitas yang besar biasanya merupakan bank yang berukuran sedang (total aset $1 

billion - $10 billion) dan besar (total aset >$10 billion). Hal ini juga didukung oleh data 

yang dikeluarkan oleh Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) tahun 2009 yang 

menyatakan bahwa bank yang paling profitable merupakan bank ukuran besar dengan 

total aset lebih dari $10 billion (Rose, 2013:190). 

Berdasarkan telaah pustaka dan landasan teori yang telah disebutkan, kerangka 

pemikiran ini menjelaskan gambaran secara umum pengaruh efisiensi operasional, 

likuiditas dan kualitas aset terhadap profitabilitas bank syariah. Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah efisiensi operasional yang diukur dengan rasio BOPO, 

likuiditas yang diukur dengan rasio FDR, kualitas pembiayaan yang diukur dengan rasio 

NPF, dan ukuran bank yang diukur dengan Ln Total Aset. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah profitabilitas bank yang diukur dengan rasio ROA. 
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Dari pendekatan di atas maka model kerangka penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis merumuskan beberapa hipotesis, 

yaitu: 

1) Pengaruh efisiensi operasional terhadap profitabilitas bank syariah 

Kemampuan bank dalam meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasional 

usahanya menjadi faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank. Efisiensi yang 

dimaksud disini adalah dengan mengurangi beban operasional yang dikeluarkan dan 

meningkatkan produktifitas dari karyawan-karyawannya dengan menggunakan alat 

otomatis dan mengadakan pelatihan karyawan untuk memperoleh pendapatan 
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operasional yang besar (Rose, 2013:188). Oleh sebab itu, sebagai lembaga keuangan 

dengan profit oriented, bank akan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasional 

usahanya agar mencapai profit yang maksimal. 

Pendapatan dan beban merupakan dua komponen utama pembentuk profit. 

Pendapatan merupakan pemasukan yang dihasilkan dari kegiatan operasional 

perusahaan. Sedangkan beban merupakan pengeluaran yang harus dibayarkan akibat 

dari kegiatan operasional. Semakin besar pendapatan operasional yang diperoleh dan 

kecilnya beban operasional yang dikeluarkan oleh bank mengindikasikan bahwa 

efisiensi operasional bank semakin baik sehingga bank akan mendapatkan profit 

yang semakin besar (Rose, 2013:183).  

Ho: Efisiensi operasional tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank 

syariah di Indonesia. 

Ha: Efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank 

syariah di Indonesia. 

 

2) Pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas bank syariah 

Likuiditas menjadi salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan yang harus 

dipelihara oleh bank. Bank yang likuid adalah bank yang memiliki banyak kas untuk 

memenuhi kewajiban pada sisi aktiva maupun pasiva. Namun, Scott (2006:296) 

menyatakan bahwa terdapat trade off antara likuiditas dan profitabilitas. Semakin 

likuid suatu bank, maka semakin rendah profitabilitas bank tersebut. Hal ini berarti 

semakin banyak kas bank yang tersedia guna menutupi kebutuhan likuiditasnya 

menyebabkan bank kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan 

bunga/bagi hasil atas penempatan kas tersebut pada aset produktif lain. 
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Ho: Likuiditas tidak berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah 

di Indonesia. 

Ha: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah di 

Indonesia. 

 

3) Pengaruh kualitas pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah 

Aset merupakan faktor yang dapat memberikan keuntungan bagi bank 

syariah. Aset bank syariah didominasi oleh pembiayaan yang diberikan kepada 

masyarakat. Hal ini karena pembiayaan merupakan aset yang memberikan kontribusi 

paling besar dalam pencapaian profitabilitas bank syariah melalui pendapatan bagi 

hasil yang diperoleh dari pemberian pembiayaan tersebut. Kondisi seperti ini dapat 

terjadi jika bank memiliki pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang sedikit, 

dengan kata lain bank kualitas pembiayaan yang dimiliki bank tersebut sangat baik. 

Kualitas pembiayaan bank yang baik dapat memberikan  keuntungan yang besar bagi 

bank tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Subramanyam 

(2009:556) bahwa kualitas aset yang baik merupakan aset yang paling profitable. 

Oleh karena itu, kualitas pembiayaan memiliki arti yang begitu penting bagi suatu 

bank dalam pencapaian profitabilitas dan penilaian tingkat kesehatan bank. Semakin 

baik kualitas pembiayaan bank, maka semakin tinggi profitabilitas bank tersebut. 

Ho: Kualitas aset tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank 

syariah di Indonesia. 

Ha: Kualitas pembiayaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank 

syariah di Indonesia. 
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4) Pengaruh ukuran bank terhadap profitabilitas bank syariah 

Menurut Rose (2013:183), bank yang memiliki profitabilitas yang besar 

biasanya merupakan bank yang berukuran sedang (total aset $1 billion - $10 billion) 

dan besar (total aset >$10 billion). Hal ini juga didukung oleh data yang dikeluarkan 

oleh Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) tahun 2009 yang menyatakan 

bahwa bank yang paling profitable merupakan bank ukuran besar dengan total aset 

$10 billion (Rose, 2013:190). Dengan kata lain, semakin besar ukuran bank, maka 

akan semakin besar pula profitabilitas bank tersebut. 

Ho: Ukuran bank tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank 

syariah di Indonesia. 

Ha: Ukuran bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di 

Indonesia.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis untuk mengetahui pengaruh 

efisiensi operasional, likuiditas, kualitas pembiayaan dan ukuran bank terhadap 

profitabilitas Bank Syariah di Indonesia pada tahun 2009 hingga tahun 2013. Penelitian 

ini adalah penelitian dengan tujuan hypothesis testing. Hypothesis testing merupakan 

suatu pengujian hipotesis tentang parameter populasi dengan menggunakan informasi 

dari sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis tersebut secara 

statistik dapat diterima atau ditolak (Sekaran dan Bougie, 2011:439). 

3.1.1 Populasi dan Sampel 

Sekaran dan Bougie (2013:443) mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan 

kelompok orang, kejadian, atau hal yang menarik bagi peneliti dalam melakukan 

investigasi dan mencari kesimpulan berdasarkan sampel statistik. Populasi dalam 

penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 

2009-2013. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu metode 

dimana pemilihan sampel pada karakteristik populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya (Sekaran dan Bougie, 2011:444) dengan kriteria sampling sebagai berikut: 

1. Bank Umum Syariah tersebut memiliki laporan keuangan triwulanan unaudited 

yang berturut-turut mulai dari periode 2009 sampai dengan 2013 dan telah 

dilaporkan  dan dipublikasikan melalui situs resmi bank terkait. 

Berdasarkan kriteria tersebut sampel yang dapat digunakan sebanyak empat 

bank umum syariah, yaitu : 
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1) Bank Muamalat Indonesia 

2) Bank Syariah Mandiri 

3) Bank Mega Syariah Indonesia 

4) BRI Syariah 

Sumber: Direktori Perbankan Indonesia, www.bi.go.id 

Dengan terpilihnya keempat bank tersebut sebagai sampel penelitian maka 

penelitian ini memiliki sebanyak 80 observasi penelitian. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang bersifat historis 

yaitu laporan keuangan triwulan yang telah dipublikasikan oleh bank syariah yang 

terpilih dalam sampel mulai periode 2009-2013. Sumber penunjang lainnya berupa jurnal 

penelitian, dan sumber-sumber lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Model 

data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel. Data panel adalah data 

yang terdiri atas beberapa variabel seperti pada seksi silang, namun juga memiliki unsur 

waktu seperti pada runtut waktu (Winarno, 2011:2.5). 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari Direktori Perbankan 

Indonesia dan situs resmi bank syariah yang terpilih sebagai sampel penelitian yaitu, 

www.muamalatbank.co.id, www.syariahmandiri.co.id, www.megasyariah.co.id, dan 

www.brisyariah.co.id. 

3.2.1 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan studi 

pustaka dan dokumentasi. Metode studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan 

informasi dan data yang berhubungan dengan penelitian. Kegiatan ini dilakukan 

dengan cara mengkaji buku-buku literatur, jurnal, media cetak dan majalah untuk 
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memperoleh landasan teoritis yang komprehensif tentang bank syariah. Sedangkan 

metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data 

dokumenter seperti laporan keuangan triwulan bank syariah yang terpilih menjadi 

sampel penelitian. 

3.3 Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

3.3.1 Variabel 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel terikat (dependen) dan 

variabel bebas (independen) yang diambil berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 dan variabel yang telah diujikan dalam 

penelitian terdahulu. 

1) Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan/dipengaruhi oleh variabel 

bebas (Wijaya, 2013:13). Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu ROA (Return 

on Assets) yang merupakan indikator dari profitabilitas bank syariah. 

2) Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat 

(Wijaya, 2013:13). Penelitian ini menggunakan beberapa variabel bebas yang 

terdiri dari Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai indikator 

dari efisiensi operasional, Financing to Deposit Ratio (FDR) sebagai indikator 

dari likuiditas, .Non Performing Financing (NPF) sebagai indikator dari kualitas 

pembiayaan, dan total aset bank sebagai indikator ukuran bank syariah. 
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3.3.2 Definisi Operasional Variabel 

1) Profitabilitas (ROA) 

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi manajemen 

dengan mengindikasikan seberapa besar kemampuan manajemen bank dalam 

menghasilkan profit dengan menggunakan setiap rupiah total asetnya (Rose, 

2013:172). Semakin besar rasio ROA suatu bank, semakin besar pula 

profitabilitas yang dicapai bank. Angka rasio ROA dalam penelitian ini diperoleh 

langsung dari laporan keuangan triwulan bank syariah dalam sampel. Rasio ROA 

dihitung per posisi tanggal penilaian. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 

9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007, ROA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

                       
                  

                    
 

 

2) Efisiensi Operasional (BOPO) 

Efisiensi operasional bank syariah dapat diukur dengan rasio BOPO 

(Beban Operasional Pendapatan Operasional) yaitu membandingkan total beban 

operasional dengan total pendapatan operasional. Rasio ini bertujuan untuk 

mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup beban 

operasional. Tingginya rasio BOPO mencerminkan kurangnya kemampuan bank 

dalam menekan beban operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya. 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007, 

BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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Beban operasional dihitung dari jumlah beban operasional termasuk 

kekurangan PPAP. Pendapatan operasional adalah pendapatan operasional 

setelah distribusi bagi hasil. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. Dalam 

penelitian ini, angka rasio BOPO diperoleh dari laporan keuangan triwulan bank 

syariah dalam sampel. 

3) Likuiditas (FDR) 

Likuiditas suatu bank syariah dapat diukur dengan rasio FDR (Financing 

to Deposit Ratio) yaitu membandingkan total pembiayaan yang diberikan dengan 

total dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah. Semakin tinggi rasio ini 

menunjukan bahwa likuiditas bank semakin rendah karena disalurkan pada 

pembiayaan sehingga kesempatan bank untuk mendapat profit dari bagi hasilpun 

besar. Rasio FDR yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari 

laporan keuangan triwulan bank syariah dalam sampel. Menurut SE Bank 

Indonesia No. 9/24/DPbS/2007, FDR dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

    
                         

                 
 

 

Pembiayaan merupakan total pembiayaan yang diberikan kepada pihak 

ketiga (tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain) dan dana pihak ketiga 

mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar bank). 
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4) Kualitas Pembiayaan (NPF) 

Indikator yang dapat mengukur kualitas pembiayaan adalah rasio NPF 

(Non Performing Financing) yang membandingkan jumlah pembiayaan 

bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan. Rasio ini mengukur tingkat 

permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio 

ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Banyaknya 

pembiayaan bermasalah akan menurunkan kinerja bank (Rose, 2013:182). Rasio 

NPF dalam penelitian ini diperoleh langsung dari laporan keuangan triwulan 

bank syariah dalam sampel. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 

9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007, NPF dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

    
                          

                
 

 

Total pembiayaan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pihak 

ketiga (tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain). Pembiayaan yang 

bermasalah merupakan pembiayaan dengan kolektibilitas kurang lancar, 

diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah dihitung secara gross (tidak 

dikurangi PPAP). Rasio ini dihitung per posisi (tidak disetahunkan). 

5) Ukuran Bank (Total Aset) 

Ukuran bank dalam penelitian ini menggunakan indikator total aset yang 

dimiliki bank. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Rose (2013:189) 

bahwa ukuran bank diukur oleh seberapa besar aset yang dimiliki bank tersebut. 

Aset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional bank. 
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Variabel ukuran bank diukur dengan logaritma natural (Ln) dari total aset. 

Hal ini dikarenakan besarnya total aset masing-masing bank yang terpilih dalam 

sampel memiliki nilai yang besar sedangkan variabel lain memiliki nilai yang 

kecil (persentase). Transformasi ke dalam logaritma natural untuk memperkecil 

nilai koefisien yang dihasilkan karena adanya perbedaan satuan antar variabel 

yang sangat besar. Oleh karena itu, ukuran bank dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

                          

 

3.4 Pemodelan Data Panel 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear untuk menguji 

hipotesis yang ada dalam penelitian. Metode analisis regresi linear berganda bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih terhadap variabel dependen yang ada 

dalam hipotesis dan mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dan 

independen (Sekaran dan Bougie, 2011:444). Dalam penelitian ini, peneliti ingin 

menguji pengaruh variabel independen yaitu efisiensi operasional, likuiditas, kualitas 

pembiayaan dan ukuran bank terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas dengan 

menggunakan data panel. Adapun persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

Yit = α0 + β1BOPOit + β2FDRit + β3NPFit + β4LNTAit + ɛit 

Keterangan: 

Yit  : Profitabilitas; 

BOPOit : Beban Operasional Pendapatan Operasional; 

FDRit  : Financing to Deposit Ratio; 
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NPFit  : Non Performing Financing; 

LNTAit : Total Aset; 

α0  : Konstanta; 

β1- β4  : Koefisien regresi masing-masing variabel; 

ɛit  : Error; 

i  : Perusahaan; 

t  : Time. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

menganalisa sebuah penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif, pemilihan model data panel, dan 

pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan metode regresi berganda data 

panel untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih terhadap variabel dependen 

yang ada dalam hipotesis dan mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dan 

independen (Sekaran dan Bougie, 2011:444). Persamaan model data panel untuk 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini telah dijelaskan sebelumnya. Data-data sekunder 

yang terkait dengan variabel penelitian dikumpulkan, selanjutnya kumpulan data tersebut 

diolah menggunakan software Eviews versi 7.1. 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran 

umum dari semua variabel atau deskripsi suatu data yang digunakan dalam suatu 

penelitian. Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan rata-rata (mean), standar 

deviasi, maksimum, dan minimum. Nilai minimum menjelaskan nilai terendah suatu 

variabel. Nilai maksimum menjelaskan nilai tertinggi suatu variabel. Nilai rata-rata 
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menggambarkan nilai kisaran data yang diperoleh dari penjumlahan data dan 

membaginya dengan jumlah data. Sedangkan standar deviasi merupakan simpangan 

dari nilai rata-rata yang diakar kuadratkan untuk suatu variabel (Wijaya, 2013:37). 

3.5.2 Analisis Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) dengan data 

seksi silang (cross section) dengan karaketistik data yaitu (1) terdiri atas beberapa 

objek dan (2) meliputi beberapa periode (Winarno, 2011:2.5). Jika setiap unit cross 

section memiliki jumlah observasi time series yang sama maka disebut sebagai 

balanced panel (total jumlah observasi = N x T), namun jika jumlah observasi time 

series berbeda untuk setiap unit cross section maka disebut unbalanced panel 

(Gujarati, 2003:640). 

Gujarati (2003:637) menjelaskan beberapa keuntungan dalam menggunakan 

data panel, yaitu: 

1. Teknik yang digunakan dalam data panel dapat mengestimasi data yang 

heterogen. 

2. Dengan menggabungkan data time series dan cross section, data panel lebih 

memberikan data yang informatif, beragam, kolinearitas yang kecil antar 

variabel, dan degrees of freedom yang lebih besar sehingga menghasilkan 

estimasi yang baik. 

3. Data panel lebih baik dalam dalam mengidentifikasi dynamic of change. 

4. Data panel dapat mendeteksi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak 

mampu dilakukan oleh data time series dan cross section. 

5. Data panel dapat menguji model perilaku yang kompleks. 
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6. Data panel dapat meminimalisir bias yang dihasilkan dari agregat individu atau 

perusahaan. 

Analisis data panel memiliki tiga macam model, yaitu: 

1. Common Effect Model 

Data gabungan yang ada, menunjukan kondisi yang sesungguhnya. Hasil analisis 

regresi berlaku pada semua objek pada semua waktu (Winarno, 2011:9.12). 

Model ini menggabungkan seluruh data time series dengan cross section, 

selanjutnya dilakukan estimasi model dengan menggunakan OLS (Ordinary 

Least Square). Model ini menganggap bahwa intersep dan slop dari variabel 

sama untuk setiap obyek observasi. Kelemahan model ini adalah ketidaksesuaian 

model dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi tiap objek saling berbeda, 

bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek 

tersebut pada waktu yang lain. Berikut merupakan formula common effect model: 

             
 
      

Keterangan: 

    : Variabel terikat di waktu t untuk unit cross section i 

  : Intersep  

    : Parameter untuk variabel ke-j 

   
 

  : Variabel bebas j di waktu t untuk unit cross section i 

     : Komponen error di waktu t untuk unit cross section i 

i : Urutan perusahaan yang diobservasi cross section 

t : Periode waktu (time series) 

j : Urutan variabel 
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2. Fixed Effect Model 

Fixed effect model merupakan model yang dapat menunjukkan perbedaan 

konstanta antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama (Winarno, 

2011:9.15). Fixed effect model dimaksudkan bahwa satu objek, memiliki 

konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga 

dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (time invariant). 

Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan variabel semu 

(dummy). Model ini sering juga disebut dengan Least Squares Dummy Variables 

(LSDV). Persamaan model ini adalah : 

            
 
 ∑   

 

   
       

Keterangan: 

     : Variabel terikat di waktu t untuk unit cross section i 

    : Intersep yang berubah-ubah antar cross section unit 

    : Parameter untuk variabel ke-j 

   
 

  : Variabel bebas j di waktu t untuk unit cross section i 

    : Dummy variable 

     : Komponen error di waktu t untuk unit cross section i 

 

3. Random Effect Model 

Random effect model digunakan untuk mengatasi kelemahan metode fixed effect 

model yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami 

ketidakpastian. Dengan tidak digunakannya variabel semu, random effect model 

menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar 

objek (Winarno, 2011:9.17). Random effect model dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 
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   merupakan komponen cross section error 

         
   merupakan komponen time series error 

          
   merupakan time series dan cross section error 

 

Dalam menetapkan model yang digunakan dalam analisis data panel, 

maka dilakukan 2 uji yaitu uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow digunakan 

untuk menentukan model mana yang akan digunakan, baik model common effect 

atau fixed effect. Sedangkan uji Hausman digunakan untuk memutuskan 

penggunaan model fixed effect atau random effect (Winarno, 2011:9.20). 

1. Uji Chow (Common Effect & Fixed Effect) 

Hipotesis :  H0: Menggunakan model common effect 

   Ha: Menggunakan model fixed effect 

Statistik Uji :   
                 

               
            

Keputusan  : Tolak H0 jika Fhitung >            atau jika nilai probability cross-

 section Chi-square <       

Kesimpulan  : Jika H0 ditolak maka model fixed effect lebih baik dari pada 

  common effect. 

2. Uji Hausman (Fixed Effect & Random Effect) 

Hipotesis: H0:     |       atau REM adalah model yang tepat 

  Ha:     |       atau FEM adalah mode yang tepat 

Statistik uji yang digunakan adalah uji Hausman dan keputusan menolak H0 

dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas cross-section random. Jika 

nilai prob/sig < 0.05 maka H0 ditolak sehingga model yang digunakan adalah 
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fixed effect. Sebaliknya jika prob/sig > 0.05, maka H0 diterima sehingga model 

yang digunakan adalah adalah random effect model. 

3.5.3 Uji Goodness of Fit 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari 

goodness of fit fungsi tesebut. Secara statistik, goodness of fit dapat diukur dari nilai 

koefisien determinasi (R
2
). Perhitungan statistik dikatakan signifikan apabila nilai uji 

statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H0 ditolak). Sebaliknya disebut 

tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H0 diterima 

(Sarwoko, 2005:27). 

3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi menyediakan informasi mengenai kemampuan model 

regresi untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen, dimana R
2
 merupakan ukuran statistik untuk mengetahui ketepatan 

fungsi model regresi dalam menaksir nilai aktual data (Sekaran dan Bougie, 

2011:349). Nilai R² akan selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, 

berarti semakin besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan 

pengaruhnya kepada variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R² mendekati nol, 

berarti kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya kepada 

variabel dependen sangat terbatas. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi R
2
 adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap 

penambahan satu variabel independen, R
2
 pasti meningkat, tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau 
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tidak. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai 

adjusted R
2
 pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Tidak seperti R

2
, nilai 

adjusted R
2
 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke 

dalam model (Gujarati, 2006:196). 

Dalam penelitian ini digunakan Adjusted R
2
 karena nilai variabel bebas yang 

diukur terdiri dari nilai rasio absolut. Kegunaan Adjusted R
2
 adalah : 

1. Sebagai ukuran ketepatan garis regresi yang diterapkan suatu kelompok data hasil 

survey. Semakin besar nilai Adjusted R
2
 maka akan semakin tepat suatu garis 

regresi, begitu pula sebaliknya. 

2. Untuk mengukur besarnya proporsi atau persentase dari jumlah variasi dari 

variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen dalam sebuah model 

regresi 

3.5.4 Uji Normalitas Data 

Salah satu syarat dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal. 

Pengujian dapat dilakukan lebih akurat dengan alat analisis Eviews yang menggunakan 

dua cara, yaitu dengan histogram dan uji Jarque-Bera. Jarque-Bera adalah uji statistik 

untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal (Winarno, 2011:5.37). Uji ini 

mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila 

datanya bersifat normal. Rumus yang digunakan adalah: 

            
   

 
[   

      

 
] 

S adalah skewness, K adalah kurtosis, dan k menggambarkan banyaknya koefisien yang 

digunakan dalam persamaan. Data terdistribusi normal atau H0 tidak dapat ditolak jika 

angka probability Jarque-Bera lebih besar dari 0,05. 
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3.5.5 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

berganda, sebelumnya dilakukan clean up data dengan pemenuhan asumsi klasik untuk 

memastikan bahwa data bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) yaitu 

penelitian yang valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien 

(Gujarati, 2006:97). Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini menggunakan 3 pengujian 

yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

1) Uji Multikolinearitas 

Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui adanya hubungan 

linier antar variabel independen (Winarno, 2011:5.1). Kondisi terjadinya 

multikolinearitas ditunjukan dengan berbagai informasi berikut : 

 Nilai R² tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan. 

 Dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel independen, bila 

koefisien rendah maka tidak terdapat multikolinieritas. 

 Melakukan regresi auxiliary, dengan menentukan nilai F menggunakan 

rumus: 

   

[
        

 

   
]

[
          

 

     
]

 

 

n adalah banyaknya observasi, k adalah banyaknya variabel independen 

(termasuk konstanta), dan R adalah koefisien determinasi masing-masing 

model. Nilai kritis distribusi F dihitung dengan derajat kebebasan k-2 dan 

n-k+1. Jika nilai F hitung > F kritis pada α dan derajat kebebasan tertentu, 

maka model tersebut mengandung unsur multikolinieritas. 

Analisis Pengaruh..., Fiati Jayusman, Ak.-IBS, 2014



65 
 

Metode lain yang digunakan dalam penelitian untuk mendeteksi 

masalah multikolinieritas dalam suatu model regresi adalah dengan menghitung 

koefisien korelasi antar variabel independen. Jika koefisien korelasi diatas 0,8 

maka patut diduga adanya masalah multikolinearitas dalam model dan 

sebaliknya, apabila koefisien korelasi dibawah 0,8 maka tidak terdapat masalah 

multikolinearitas dalam model (Sekaran dan Bougie, 2011:352). 

2) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model 

regresi memenuhi asumsi : (1) residual (ei) memiliki nilai rata-rata nol, (2) 

residual memiliki varian yang konstan atau var (ei) = σ², dan (3) residual suatu 

observasi tidak saling berhubungan dengan residual lainnya atau cov (ei,e,j) = 0, 

sehingga menghasilkan estimator BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) 

(Winarno, 2011:5.8). Heteroskedastisitas dapat diidentifikasi dengan beberapa 

metode, salah satunya yaitu uji Harvey. 

Uji Harvey menggunakan logaritma residual kuadrat sebagai variabel 

dependen. Sedangkan variabel independen terdiri atas variabel independen 

yang sudah ada, ditambah kuadrat variabel independen, dan ditambah dengan 

perkalian dua variabel independen. Jika nilai probabilitas yang dihasilkan dari 

nilai Obs*R-squared lebih kecil dari α = 5%, maka dapat disimpulkan bahwa 

data tersebut bersifat heteroskedastisitas. 

3) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara residual 

satu observasi dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2011:5.26). 

Pemeriksaan autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Uji Durbin-

Watson merupakan salah satu uji yang dipakai untuk mengetahui ada tidaknya 
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autokorelasi dengan melihat nilai Durbin-Watson. Jika nilai Durbin-Watson 

berada di antara 1,54 dan 2,46 maka tidak ada autokorelasi, dan apabila nilai 

Durbin-Watson di antara 0 dan 1,10 maka terdapat autokorelasi positif. 

3.5.6 Uji Hipotesis 

3.5.6.1 Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen (Sarwoko, 2005:68). Tes pertama dapat dilakukan 

pada tingkat signifikansi probability, jika nilai signifikan probability > α (0,05) maka 

H0 diterima dan Ha ditolak. Sedangkan jika nilai signifikan probability ≤ α (0,05) maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. Test kedua yaitu dengan t-test, apabila t hitung ≤ t tabel 

maka H0 diterima dan Ha ditolak. Sedangkan jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan 

Ha diterima. Adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

Hipotesis 1 

H0: β1 ≥ 0, efisiensi operasional tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

H0: β1 < 0, efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

Hipotesis 2 

H0: β2 ≤ 0, likuiditas tidak berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

H0: β2 > 0, likuiditas berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

Hipotesis 3 

H0: β3 ≥ 0, kualitas pembiayaan tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

H0: β3 < 0, kualitas pembiayaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

Hipotesis 4 

H0: β4 ≤ 0, ukuran bank tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

H0: β4 > 0, ukuran bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini menganalisis hubungan antara efisiensi operasional, likuiditas, 

kualitas pembiayaan dan ukuran bank terhadap profitabilitas bank umum syariah di 

Indonesia sebagai objek penelitian. Periode pengamatan mulai dari triwulan I tahun 2009 

sampai dengan triwulan IV tahun 2013. Berikut ini adalah kriteria pengambilan sampel 

secara purposive sampling yang digunakan dalam penelitian: 

Tabel 4.1 

Pemilihan Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah 

Bank umum syariah yang terdaftar di BI hingga tahun 2013 11 

Bank umum syariah yang tidak memenuhi kriteria tersedianya data 

laporan keuangan unaudited periode triwulan I 2009 – triwulan IV 

2013 secara berturut-turut 

(7) 

Jumlah sampel akhir 4 

Sumber: Data hasil olahan peneliti 

 

Berdasarkan teknik pengambilan sampel, terdapat 4 bank yang terpilih menjadi 

sampel yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah 

Indonesia, dan Bank BRI Syariah. Adapun periode pengamatan dalam penelitian mulai 

dari triwulan I tahun 2009 sampai dengan triwulan IV tahun 2013 sehingga penelitian ini 

memiliki observasi sebanyak 80 observasi. Data yang digunakan adalah laporan 

keuangan triwulanan unaudited untuk periode 2009 hingga 2013. Berikut sejarah singkat 

masing-masing bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian: 
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1) Bank Muamalat Indonesia 

Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau 1 

November 1991 yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) dan Pemerintah. Bank Muamalat mulai beroperasi 27 Syawal 1412 H atau 1 

Mei 1992. Dengan dukungan tokoh-tokoh dan pemimpin muslim terkemuka dan 

beberapa pengusaha muslim, pendiriannya juga mendapat dukungan masyarakat 

berupa komitmen pembelian saham senilai Rp 84 Miliar pada saat penandatanganan 

Akta Pendirian Perseroan. 

Selanjutnya, dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor, diperoleh 

tambahan modal dari masyarakat Jawa Barat sebesar Rp 106 Miliar sebagai wujud 

dukungan. Pada Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat 

berhasil menyandang predikat Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh 

posisinya sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan 

beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan. 

2) Bank Syariah Mandiri 

Bank Syariah Mandiri didirikan pada tanggal 01 Nopember 1999. Bank 

Syariah Mandiri berasal dari Bank Susila Bakti (BSB) konvensional yang 

dikonversi menjadi bank syariah. BSB merupakan anak perusahaan PT Bank 

Dagang Negara (BDN), setelah BDN merger menjadi Bank Mandiri, maka  BSB 

yang dikonversipun diambil alih Bank Mandiri menjadi anak usahanya yang 

sekarang dikenal Bank Syariah Mandiri (BSM). Setelah satu tahun berdiri, BSM 

menjadi bank syariah devisa yang dapat dipercaya dalam melayani transaksi luar 

negeri.  
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3) Bank Mega Syariah Indonesia 

Perjalanan Bank Syariah Mega Indonesia diawali dari sebuah bank umum 

bernama PT. Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, 

Para Group (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama), kelompok 

usaha yang juga menaungi PT. Bank Mega, Tbk., Trans TV, dan beberapa 

perusahaan lainnya, mengakuisisi PT. Bank Umum Tugu untuk dikembangkan 

menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut, pada 25 Agustus 2004 PT. Bank 

Umum Tugu resmi beroperasi syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mega 

Indonesia. 

4) Bank BRI Syariah 

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap 

Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank 

Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, 

maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi 

beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula 

beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan 

berdasarkan prinsip syariah Islam. 

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 

2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off) 

yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh 

Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 

Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah. 
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4.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari 

semua variabel atau deskripsi suatu data yang digunakan dalam suatu penelitian. Statistik 

deskriptif terdiri dari penghitungan mean, median, standar deviasi, maksimum, dan 

minimum (Wijaya, 2013:37). Rata-rata (mean) menunjukkan nilai rata-rata suatu data 

variabel, median menunjukkan nilai tengah data variabel, standar deviasi menunjukkan 

luas jangkauan penyebaran data, skewness menunjukkan kemencengan distribusi data 

jika bernilai positif maka ke kanan dan sebaliknya jika negatif maka ke kiri, dan kurtosis 

menunjukkan tinggi distribusi data pada variabel. Pada tabel 4.2 di bawah ini dijelaskan 

statistik deskriptif data dalam penelitian. Adapun variabel dependen yaitu Return on 

Asset (ROA), sedangkan variabel independen yaitu Beban Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing 

(NPF), dan Total Aset (LNTA). 

 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 ROA BOPO FDR NPF LNTA 

 Mean  0.017766  0.844923  0.927871  0.036504  16.44686 

 Median  0.017300  0.848600  0.930300  0.033400  16.52128 

 Maximum  0.041300  1.013800  1.056100  0.088600  17.97385 

 Minimum  0.001700  0.692400  0.813900  0.020200  14.22948 

 Std. Dev.  0.008934  0.082630  0.063689  0.012980  0.966665 

      

 Observations  80  80  80  80  80 

Sumber: Data diolah Eviews 7.1 
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Berdasarkan hasil tabel 4.2, jumlah observasi pada setiap variabel yaitu 80 buah 

yang berasal dari 3 sampel bank umum syariah periode tahun 2009 sampai dengan tahun 

2013. Selanjutnya, dari hasil statistik deskriptif dari seluruh variabel diketahui bahwa: 

1) Nilai rata-rata ROA adalah 0.0178 atau 1.78% dengan standar deviasi sebesar 0.0089 

atau 0.89% (standar deviasi < mean). Rata-rata nilai ROA lebih besar dari standar 

deviasi menunjukkan bahwa penyebaran data variabel tersebut tidak terlalu luas atau 

rentan data variabel tersebut tidak cukup jauh. Nilai ROA tertinggi sebesar 0.0413 

atau 4.13% yaitu pada Bank Mega Syariah periode triwulan II tahun 2012 dan nilai 

ROA terendah sebesar 0.0017 atau 0.17% yaitu pada Bank BRI Syariah periode 

triwulan I tahun 2012. Nilai tengah variabel ROA adalah 0.0173 atau 1.73% sehingga 

variabel tersebut memiliki distribusi data positif (mean > median). 

2) Nilai rata-rata BOPO adalah 0.8449 atau 84.49% dengan standar deviasi sebesar 

0.0826 atau 8.26% (standar deviasi < mean). Rata-rata nilai BOPO lebih besar dari 

standar deviasi menunjukkan bahwa penyebaran data variabel tersebut tidak terlalu 

luas atau rentan data variabel tersebut tidak cukup jauh. Nilai BOPO tertinggi sebesar  

1.0138 atau 101.38% yaitu pada Bank BRI Syariah periode triwulan I tahun 2011 dan 

nilai BOPO terendah sebesar 0.6924 atau 69.24% yaitu pada Bank Syariah Mandiri 

periode triwulan tahun 2013. Nilai tengah variabel BOPO adalah 0.8486 atau 84.86% 

sehingga variabel tersebut memiliki distribusi data negatif (mean < median). 

3) Nilai rata-rata FDR adalah 0.9278 atau 92.79% dengan standar deviasi sebesar 

0.0637 atau 6.37% (standar deviasi < mean). Rata-rata nilai FDR lebih besar dari 

standar deviasi menunjukkan bahwa penyebaran data variabel tersebut tidak terlalu 

luas atau rentan data variabel tersebut tidak cukup jauh. Nilai FDR tertinggi sebesar  

1.0561 atau 105.61% yaitu pada Bank BRI Syariah periode triwulan III tahun 2013 

dan nilai FDR terendah sebesar 0.8139 atau 81.39% yaitu pada Bank Mega Syariah 
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periode triwulan IV tahun 2009. Nilai tengah variabel FDR adalah 0.9303 atau 

93.03% sehingga variabel tersebut memiliki distribusi data negatif (mean < median). 

4) Nilai rata-rata NPF adalah 0.0365 atau 3.65% dengan standar deviasi sebesar 0.0130 

atau 1.30% (standar deviasi < mean). Rata-rata nilai NPF lebih besar dari standar 

deviasi menunjukkan bahwa penyebaran data variabel tersebut tidak terlalu luas atau 

rentan data variabel tersebut tidak cukup jauh. Nilai NPF tertinggi sebesar 0.0886 

atau 8.86% yaitu pada Bank Muamalat Indonesia periode triwulan III tahun 2009 dan 

nilai NPF terendah sebesar 0.0202 atau 2.02% yaitu pada Bank Muamalat Indonesia 

periode triwulan I tahun 2013. Nilai tengah variabel NPF adalah 0.0334 atau 3.34% 

sehingga variabel tersebut memiliki distribusi data positif (mean > median). 

5) Nilai rata-rata LNTA adalah 16.4469 atau 1644.69% dengan standar deviasi sebesar 

0.9667 atau 96.67% (standar deviasi < mean). Rata-rata nilai LNTA lebih besar dari 

standar deviasi menunjukkan bahwa penyebaran data variabel tersebut tidak terlalu 

luas atau rentan data variabel tersebut tidak cukup jauh. Nilai LNTA tertinggi sebesar 

17.9739 atau 1797.39% yaitu pada Bank Muamalat Indonesia periode triwulan IV 

tahun 2013 dan nilai LNTA terendah sebesar 14.2295 atau 1422.95% yaitu pada 

Bank BRI Syariah periode triwulan I tahun 2009. Nilai tengah variabel LNTA adalah 

16.5213 atau 1652.13% sehingga variabel tersebut memiliki distribusi data negatif 

(mean < median). 

4.3 Analisis Data Panel 

Penelitian ini menggunakan model regresi yang menggabungkan data time series 

dan cross section atau biasa disebut data panel. Dalam menganalisis data panel, terdapat 

tiga model regresi pengujian yang berbeda yaitu Common Effect Model, Fixed Effect 
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Model dan Random Effect Model. Untuk menentukan model yang tepat digunakan dalam 

penelitian ini, maka dilakukan uji Chow dan uji Hausman. 

4.3.1 Penentuan Model Data Panel 

Dalam menetapkan model yang tepat untuk digunakan dalam analisis data panel, 

langkah pertama yang harus dilakukan adalah uji Chow. Pengujian tersebut digunakan 

untuk menentukan model yang tepat antara Common Effect Model dan Fixed Effect 

Model. Jika nilai Probability Cross-section Chi-square > α0.05 maka H0 diterima atau  

Common Effect Model yang terpilih sebagai model yang tepat. Jika nilai probability 

cross-section Chi-square < α0.05 maka H0 ditolak atau Fixed Effect Model adalah model 

yang terpilih. Apabila hasil uji Chow jatuh pada keputusan memilih Fixed Effect Model, 

maka perlu dilakukan pengujian kedua yaitu uji Hausman untuk lebih mengetahui model 

mana yang dipilih antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Jika nilai 

Probability Cross-section Random > α0.05 maka H0 diterima atau  model yang digunakan 

adalah Random Effect Model. Jika nilai Probability Cross-section Random < α0.05 maka 

H0 ditolak atau  model yang digunakan adalah Fixed Effect Model. 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Chow dan Uji Hausman 

Uji Test Summary Probability Kesimpulan 

Chow Test Cross-section Chi-square 0.0000 Fixed Effect Model 

Hausman Test Cross-section Random 0.0000 Fixed Effect Model 

Sumber: Data diolah Eviews 7.1 

 

Berdasarkan tabel 4.3, dari hasil perhitungan Chow test diketahui nilai 

Probability Cross-section Chi-square sebesar 0.0000, dan nilai tersebut lebih kecil 
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daripada α0.05 maka H0 ditolak yang berarti Fixed Effect Model adalah model yang 

terpilih. 

Setelah didapatkan hasilnya yaitu Fixed Effect Model, maka dilakukan Hausman 

test. Hasil Hausman test adalah menolak H0 dan menerima Ha. Hal ini dikarenakan nilai 

Probability Cross-section Random sebesar 0.0000 < α0.05 sehingga model yang tepat 

digunakan untuk analisis data panel adalah Fixed Effect Model. 

4.3.2 Hasil Persamaan Regresi Data Panel 

Persamaan regresi berganda data panel yang telah diolah dengan menggunakan 

fixed effect model pada software Eviews 7.1 meunjukkan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 

Hasil Regresi Berganda Data Panel 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.079180 0.027459 2.883572 0.0053 

BOPO -0.088807 0.009204 -9.648562 0.0000 

FDR 0.002432 0.044015 0.055263 0.9561 

NPF -0.002271 0.008597 -0.264177 0.7925 

LNTA 0.000940 0.001618 0.580803 0.0033 

R-squared 

0.905021 

Adjusted R-squared 

0.893680 

Sumber: Data diolah Eviews 7.1 

 

Berdasarkan hasil regresi berganda data panel yang dipaparkan dalam tabel 4.4, 

maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut: 

 

Yit = 0.079180 – 0.088807 BOPOit + 0.002432 FDRit – 0.002271 NPFit + 0.000940 

LNTAit + ɛit 
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Sehingga, dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar 0.079180 memberikan indikasi bahwa jika variabel independen 

(BOPO, FDR, NPF, dan LNTA) bernilai konstan, maka nilai ROA akan mengalami 

peningkatan sebesar 0.079180 

2. Koefisien regresi BOPO sebesar –0.088807 menyatakan bahwa BOPO 

berhubungan negatif dengan ROA. Hal ini memiliki arti bahwa jika nilai BOPO 

mengalami peningkatan sebesar 1%, maka nilai ROA akan mengalami penurunan 

sebesar 0.088807 dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan 

3. Koefisien regresi FDR sebesar 0.002432 menyatakan bahwa FDR berhubungan 

positif dengan ROA. Hal ini memiliki arti bahwa jika nilai FDR mengalami 

peningkatan sebesar 1%, maka nilai ROA akan mengalami peningkatan sebesar 

0.002432 dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan 

4. Koefisien regresi NPF sebesar –0.002271  menyatakan bahwa NPF berhubungan 

negatif dengan ROA. Hal ini memiliki arti bahwa jika nilai NPF mengalami 

peningkatan sebesar 1%, maka nilai ROA akan mengalami penurunan sebesar –

0.002271 dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan 

5. Koefisien regresi LNTA sebesar 0.000940 menyatakan bahwa LNTA berhubungan 

positif dengan ROA. Hal ini memiliki arti bahwa jika nilai LNTA mengalami 

peningkatan sebesar 1%, maka nilai ROA akan mengalami peningkatan sebesar 

0.000940 dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan 

4.3.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi menyediakan informasi mengenai kemampuan model 

regresi untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, 

dimana R
2
 merupakan ukuran statistik untuk mengetahui ketepatan fungsi model regresi 
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dalam menaksir nilai aktual data (Sekaran dan Bougie, 2011:349). Nilai R² akan selalu 

berada di antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan 

variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen. 

Sebaliknya, jika nilai R² mendekati 0, berarti kemampuan variabel independen untuk 

menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen sangat terbatas. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi R
2
 adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap penambahan satu 

variabel independen, R
2
 pasti meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu 

banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R
2
 pada saat 

mengevaluasi model regresi terbaik. Tidak seperti R
2
, nilai adjusted R

2
 dapat naik atau 

turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Gujarati, 

2006:196). Oleh karena itu, penelitian ini  fokus pada nilai adjusted R
2
 untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Berdasarkan tabel 4.4, nilai adjusted R
2
 yang diperoleh dari hasil pengujian 

regresi adalah 0.893680 atau 89.37%. Artinya seluruh variabel independen yang terdiri 

dari efisiensi operasional yang diukur dengan rasio BOPO, likuiditas yang diukur dengan 

rasio FDR, kualitas pembiayaan yang diukur dengan rasio NPF, dan ukuran bank yang 

diukur dengan logaritma natural dari total aset mampu menjelaskan variasi dari variabel 

dependen yaitu profitabilitas sebesar 89.37%, sedangkan sisanya sebesar 10.63% dapat 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model regresi yang 

dianalisis pada penelitian ini. 
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4.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan bentuk pengujian yang diperlukan untuk mengetahui 

apakah data telah berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji Jarque-Bera yang dibantu oleh software Eviews 7.1. Adapun hipotesis dari 

uji Jarque-Bera adalah sebagai berikut (Winarno, 2011:5.39) : 

H0 : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Normalitas data dapat dilihat dari nilai koefisien Jarque-Bera dan probability-

nya. Apabila nilai koefisien Jarque-Bera lebih kecil dari 2, maka data berdistribus 

normal. Apabila probability lebih besar dari α0.05, maka data berdistribusi normal 

(Winarno, 2011:5.39). 

Keseluruhan hasil uji normalitas yang dilakukan pada penelitan ini secara 

lengkap disajikan dalam lampiran. Berikut ini merupakan ringkasan hasil dari uji 

normalitas berdasarkan model penelitian yang digunakan: 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas 

Jarque-Bera Probability Kesimpulan 

0.891465 0.640355 Data berdistribusi normal 

Sumber: Data diolah Eviews 7.1 

 

Berdasarkan tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa data pada model penelitian telah 

berdistribusi secara normal. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan nilai probabilitas 

statistik uji Jarque-Bera sebesar 0.640355, dimana nilai tersebut lebih besar dari dari 

α0.05 sehingga H0 tidak dapat ditolak yang artinya data berdistribusi normal. 
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4.5 Uji Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan analisis regresi, perlu dipastikan bahwa model regresi 

memiliki sifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) agar model dapat digunakan 

sebagai alat prediksi yang baik sehingga memperoleh hasil regresi yang valid dan tidak 

bias (Gujarati, 2006:97). Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian asumsi klasik pada 

model regresi yang digunakan. Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Model regresi yang memiliki sifat BLUE 

merupakan model yang tidak multikolinearitas, tidak heteroskedastisitas, dan tidak 

autokorelasi. 

Hasil akhir dari pengujian asumsi klasik model penelitian dalam penelitian ini 

disajikan secara ringkas dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji Hasil Pengujian Kesimpulan 

Multikolinearitas Koefisien korelasi < 0.08 Bebas Multikolinearitas 

Heteroskedastisitas Obs*R-squared > α0.05 Bebas Heteroskedastisitas 

Autokorelasi 1.54 < Durbin-Watson stat < 2.46 Bebas Autokorelasi 

Sumber: Data diolah Eviews 7.1 

 

4.5.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

linear antar variabel independen. Metode yang digunakan untuk mengetahui 

multikolinearitas dalam penelititan ini adalah dengan menghitung koefisien korelasi 

antar variabel independen. Jika koefisien korelasi lebih besar dari 0.8, maka patut diduga 
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adanya masalah multikolinearitas, begitu pula sebaliknya (Sekaran dan Bougie, 

2011:352). 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 BOPO FDR NPF LNTA 

BOPO  1.000000  0.006876  0.310090 -0.474101 

FDR  0.006876  1.000000 -0.057520 -0.235541 

NPF  0.310090 -0.057520  1.000000 0.067535 

LNTA -0.474101 -0.235541 0.067535  1.000000 

Sumber: Data diolah Eviews 7.1 

 

Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.7, seluruh nilai koefisien korelasi 

antar variabel independen lebih kecil dari 0.8. Hasil tersebut menyatakan bahwa data 

terbebas dari masalah multikolinearitas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak 

adanya hubungan linear antar variabel independen pada model regresi dalam penelitian 

ini. 

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Harvey. Uji Harvey 

menggunakan menggunakan logaritma residual kuadrat sebagai variabel dependen. Jika 

nilai probabilitas yang dihasilkan dari nilai Obs*R-squared lebih kecil dari α0.05, maka 

dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat heteroskedastisitas. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Harvey  

     
     F-statistic 2.221154     Prob. F(4,75) 0.0747 

Obs*R-squared 8.473177     Prob. Chi-Square(4) 0.0757 

Scaled explained SS 5.522168     Prob. Chi-Square(4) 0.2378 

     
     Sumber: Data diolah Eviews 7.1 
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Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.8, diperoleh nilai 

probability dari Obs*R-squared sebesar 0.0757, dimana nilai tersebut lebih besar dari 

α0.05, maka dapat disimpulkan bahwa untuk model penelitian ini bebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

4.5.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara residual satu 

observasi dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2011:5.26). Pemeriksaan 

autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson merupakan salah 

satu uji yang dipakai untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dengan melihat nilai 

Durbin-Watson. Jika nilai Durbin-Watson berada di antara 1.54 dan 2.46 maka tidak ada 

autokorelasi, dan apabila nilai Durbin-Watson di antara 0 dan 1.10 maka terdapat 

autokorelasi positif. 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi sebelum Treatment 

     
     R-squared 0.846784     Mean dependent var 0.017766 

Adjusted R-squared 0.831888     S.D. dependent var 0.008934 

S.E. of regression 0.003663     Akaike info criterion -8.286477 

Sum squared resid 0.000966     Schwarz criterion -8.048274 

Log likelihood 339.4591     Hannan-Quinn criter. -8.190975 

F-statistic 56.84652     Durbin-Watson stat 1.031968 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
Sumber: Data diolah Eviews 7.1 

 

Berdasarkan ketentuan pengambilan keputusan dan hasil uji autokorelasi pada 

tabel 4.9, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1.03, dimana nilai tersebut terletak 

diantara angka 0 dan 1.10 yang berarti terdapat masalah autokorelasi positif. Menurut 

Winarno (2011:5.31), masalah autokorelasi tersebut dapat diatasi dengan menambahkan 

Analisis Pengaruh..., Fiati Jayusman, Ak.-IBS, 2014



81 
 

ar(1) pada estimasi persamaan model regresi. Dengan treatment tersebut, maka model 

regresi menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 2.16, dimana nilai tersebut berada di 

antara angka 1.54 dan 2.46, yaitu daerah keputusan bahwa sudah tidak terdapat 

autokorelasi pada model regresi, hal ini berarti sudah tidak ada hubungan antara residual 

satu observasi dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2011:5.26). Hasil uji 

autokorelasi setelah treatment tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10 yaitu sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Autokorelasi setelah Treatment 

     
     R-squared 0.905021     Mean dependent var 0.017574 

Adjusted R-squared 0.893680     S.D. dependent var 0.008858 

S.E. of regression 0.002888     Akaike info criterion -8.745520 

Sum squared resid 0.000559     Schwarz criterion -8.469512 

Log likelihood 341.3298     Hannan-Quinn criter. -8.635214 

F-statistic 79.80250     Durbin-Watson stat 2.164493 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Inverted AR Roots       .47   

Sumber: Data diolah Eviews 7.1 

 

4.6 Uji Hipotesis 

4.6.1 Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen (Sarwoko, 2005:68). Dasar pengambilan keputusan 

adalah: 

Jika probability > α0.05 maka H0 diterima 

Jika probability ≤ α0.05 maka H0 ditolak 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Parsial 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 0.079180 0.027459 2.883572 0.0053 

BOPO -0.088807 0.009204 -9.648562 0.0000 

FDR 0.002432 0.044015 0.055263 0.9561 

NPF -0.002271 0.008597 -0.264177 0.7925 

LNTA 0.000940 0.001618 0.580803 0.0033 

     
     *Signifikansi pada α0.05 

Sumber: Data diolah Eviews 7.1 

 

Berdasarkan hasil uji t di atas, dapat diketahui arah dari koefisien regresi dan 

signifikansinya. Terlihat bahwa variabel efisiensi operasional (BOPO) dan ukuran bank 

(LNTA) terbukti berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan variabel 

likuiditas (FDR) dan kualitas pembiayaan (NPF) tidak terbukti berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA). Berikut ini dijelaskan hasil dari uji t untuk masing-masing variabel: 

 

Hipotesis 1 

H0 : Efisiensi operasional tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank 

syariah di Indonesia 

Ha : Efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di 

Indonesia 

Hasil uji hipotesis pertama ingin membuktikan bahwa efisiensi operasional 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah dalam sampel. Efisiensi 

operasional diukur dengan menggunakan rasio BOPO. Semakin kecil nilai BOPO maka 

akan semakin baik efisiensi operasional bank. Berdasarkan tabel 4.11, diketahui bahwa 

nilai koefisien regresi variabel BOPO sebesar -0.088807 yang menunjukkan bahwa rasio 

BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Hasil yang negatif ini menunjukkan bahwa 
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peningkatan BOPO akan menurunkan profitabilitas bank syariah dalam sampel yang 

diproksikan dengan ROA. Jika BOPO meningkat maka efisiensi operasional bank 

menurun. Dengan begitu, hubungan antara efisiensi operasional dan profitabilitas adalah 

positif. 

Selain itu, nilai probability variabel efisiensi operasional adalah 0.000, dimana 

nilai tersebut lebih kecil dari α0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel efisiensi 

operasional (BOPO) terbukti berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 

Untuk koefisien regresi sebesar -0.088807 berarti setiap kenaikan BOPO sebesar 1% 

akan menurunkan ROA sebesar 8.88%. 

Hasil analisis regresi menunjukkan hasil yang sejalan dengan hipotesis, bahwa 

efisiensi operasional berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas pada bank syariah dalam sampel dan periode pengamatan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. 

 

Hipotesis 2 

H0 : Likuiditas tidak berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah di 

Indonesia 

Ha :  Likuiditas berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia 

Hasil uji hipotesis kedua ingin membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh 

negatif terhadap profitabilitas bank syariah dalam sampel. Likuiditas diukur dengan 

menggunakan rasio FDR. Semakin kecil nilai FDR maka bank akan semakin likuid. 

Berdasarkan tabel 4.12, diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel FDR sebesar 

0.002432 yang menunjukkan bahwa rasio FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Hasil 

yang positif ini menunjukkan bahwa peningkatan FDR akan meningkatkan profitabilitas 

bank syariah dalam sampel yang diproksikan dengan ROA. Jika FDR meningkat maka 

Analisis Pengaruh..., Fiati Jayusman, Ak.-IBS, 2014



84 
 

likuiditas bank menurun. Dengan begitu, hubungan antara likuiditas dan profitabilitas 

adalah negatif. 

Namun, nilai probability variabel likuiditas adalah 0.9561, dimana nilai tersebut 

lebih besar dari α0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel likuiditas (FDR)  terbukti 

tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Untuk koefisien regresi 

mengingat nilai probabilitasnya melebihi α0.05 maka pengaruh FDR tidak dapat diartikan. 

Hasil analisis regresi menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan hipotesis, 

bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada bank syariah dalam 

sampel dan periode pengamatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan 

Ha ditolak. 

 

Hipotesis 3 

H0 : Kualitas pembiayaan tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank 

syariah di Indonesia 

Ha : Kualitas pembiayaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di 

Indonesia 

Hasil uji hipotesis ketiga ingin membuktikan bahwa kualitas pembiayaan 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah dalam sampel. Kualitas 

pembiayaan diukur dengan menggunakan rasio NPF. Semakin kecil nilai NPF maka 

akan semakin baik kualitas pembiayaan bank. Berdasarkan tabel 4.12, diketahui bahwa 

nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar -0.002271 yang menunjukkan bahwa rasio 

NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Hasil yang negatif ini menunjukkan bahwa 

peningkatan NPF akan menurunkan profitabilitas bank syariah dalam sampel yang 

diproksikan dengan ROA. Jika NPF meningkat maka kualitas pembiayaan bank 
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menurun. Dengan begitu, hubungan antara kualitas pembiayaan dan profitabilitas adalah 

positif. 

Namun, nilai probability variabel kualitas pembiayaan adalah 0.7925, dimana 

nilai tersebut lebih besar dari α0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kualitas 

pembiayaan (NPF) terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 

Untuk koefisien regresi, mengingat nilai probabilitasnya melebihi α0.05 maka pengaruh 

NPF tidak dapat diartikan. 

Hasil analisis regresi menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan hipotesis, 

bahwa kualitas pembiayaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank syariah 

dalam sampel dan periode pengamatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima 

dan Ha ditolak. 

 

Hipotesis 4 

H0 : Ukuran bank tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di 

Indonesia 

Ha : Ukuran bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di 

Indonesia 

Hasil uji hipotesis keempat ingin membuktikan bahwa ukuran bank berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas bank syariah dalam sampel. Ukuran bank diukur dengan 

total aset bank (LNTA). Berdasarkan tabel 4.12, diketahui bahwa nilai koefisien regresi 

variabel LNTA sebesar 0.000940 yang menunjukkan bahwa total aset berpengaruh 

positif terhadap ROA. Hasil yang positif ini menunjukkan bahwa peningkatan total aset 

(LNTA) akan meningkatkan profitabilitas bank syariah dalam sampel yang diproksikan 

dengan ROA. Dengan begitu, hubungan antara ukuran bank dan profitabilitas adalah 

positif. 
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Selain itu, nilai probability variabel ukuran bank adalah 0.0033, dimana nilai 

tersebut lebih kecil dari α0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel ukuran bank 

(LNTA) terbukti berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Untuk koefisien 

regresi sebesar 0.000940 berarti setiap kenaikan total aset sebesar 1% akan menaikkan 

ROA sebesar 0.094%. 

Hasil analisis regresi menunjukkan hasil yang sejalan dengan hipotesis, bahwa 

ukuran bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank syariah dalam sampel 

dan periode pengamatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima. 

 

4.7 Pembahasan Hasil Pengujian Statistik 

4.7.1 Pengaruh efisiensi operasional terhadap profitabilitas 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa efisiensi opersional 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wasiuzzaman (2009), Smaoui dan Salah (2011), 

Wibowo dan Syaichu (2013) dan Sabir, Muhammad et al (2012). 

Efisiensi operasional bank menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

bank dalam memperoleh keuntungan (Rose,2013:183). Efisiensi operasional diproksikan 

dengan rasio BOPO yang menghitung perbandingan antara beban operasional bank dan 

pendapatan operasional bank. Semakin kecil nilai BOPO, maka bank akan semakin 

efisien dalam menjalankan aktivitas usahanya sehingga bank memperoleh keuntungan 

yang semakin besar pula, begitupun sebaliknya. Suatu bank dapat diklasifikasikan sehat 

apabila rasio BOPO tidak melebihi 93.5% (Kuncoro, 2011:520). 
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Hubungan positif antara efisiensi operasional dan profitabilitas dapat terjadi 

ketika bank dapat menekan serta mengurangi beban operasionalnya dengan cara 

memaksimalkan teknologi yang canggih seperti internet banking atau ATM, dan sistem 

komputerisasi sehingga beban gaji dapat berkurang (Rose, 2013:188). Selain itu, 

penghematan penggunaan listrik dan alat tulis kantor juga merupakan salah satu cara 

yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional yang akhirnya akan 

meningkatkan profitabilitas bank. 

4.7.2 Pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa likuiditas 

berpengaruh negatif namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas bank syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Smauoi dan Salah (2011). 

Likuiditas merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank yang 

harus dipelihara oleh setiap bank. Likuiditas berarti kemampuan bank untuk memenuhi 

semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan 

memenuhi permintaan pembiayaan/kredit tanpa adanya penundaan (Siamat, 2005:336). 

Dalam penelitian ini, likuiditas bank diukur dengan rasio FDR (Financing to Deposit 

Ratio) yaitu mengukur likuiditas  suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana 

yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan bank 

dengan jumlah dana pihat ketiga (Suryani, 2011). Semakin tinggi nilai FDR berarti 

semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh bank sehingga akan meningkatkan 

keuntungan yang diperoleh bank, namun menyebabkan likuiditas bank menurun. Oleh 

karena itu, terdapat hubungan negatif antara likuiditas dengan profitabilitas bank. Hal ini 
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sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Scott (2006:296) bahwa terdapat trade off 

antara likuiditas dan profitabilitas. Semakin likuid suatu bank, semakin rendah 

profitabilitas bank tersebut. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori tersebut bahwa likuiditas memiliki 

hubungan negatif terhadap profitabilitas bank syariah meskipun tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan. Semakin rendah likuiditas suatu bank, maka semakin besar 

pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank sehingga semakin besar pula profitabilitas 

yang diperoleh bank. Namun, besarnya keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan 

penyaluran pembiayaan kepada masyarakat tidak terlepas dari tingkat pembiayaan 

bermasalah yang dihadapi bank. Berdasarkan statistik perbankan syariah yang 

dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2013, terdapat data mengenai rasio NPF 

(Non Performing Financing) selama periode pengamatan yang menunjukkan bahwa NPF 

mengalami peningkatan selama tiga tahun terkhir yaitu 2.22% pada tahun 2011, 2.52% 

pada tahun 2012, dan 2.62% pada tahun 2013. Peningkatan rasio NPF tersebut 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang 

dihadapi bank syariah. Kondisi seperti ini diduga menjadi penyebab tidak signifikannya 

pengaruh likuiditas yang diproksikan dengan FDR terhadap profitabilitas. 

4.7.3 Pengaruh kualitas pembiayaan terhadap profitabilitas 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah meskipun tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Smaoui dan Salah (2011) dan Pramuka (2010). 

Kualitas pembiayaan yang dimiliki bank dapat dilihat dari sedikit atau banyaknya 

jumlah pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank. Besarnya pembiayaan 
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bermasalah dapat diukur dengan rasio NPF. Semakin tinggi rasio NPF maka semakin 

besar pembiayaan bermasalah sehingga akan menurunkan keuntungan/pendapatan yang 

diperoleh bank atas pembiayaan yang telah diberikan. Berdasarkan SE BI No. 9/24/DPbS 

tanggal 30 Oktober 2007, Bank Indonesia telah menetapkan bahwa bank yang tergolong 

sehat jika memiliki pembiayaan bermasalah yang diukur dengan rasio NPF sebesar 5%. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode penelitian rata-rata nilai 

NPF bank syariah sebesar 3%, dimana nilai tersebut masih di bawah 5% sehingga bank 

syariah masih tergolong sehat. Namun, pangsa pasar bank syariah di Indonesia masih 

belum luas. Hingga tahun 2013, tercatat pangsa pasar perbankan syariah sebesar 4.9% 

dari total aset perbankan nasional. Hal ini disebabkan karena bank syariah yang belum 

lama berdiri di Indonesia. Oleh karena itu tingkat NPF yang rendah belum dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Meskipun 

begitu, dengan pertumbuhan bank syariah yang cukup pesat belakangan ini diharapkan 

pangsa pasarnya akan meluas sehingga pembiayaan yang dapat disalurkan akan semakin 

banyak dan profitabilitasnya semakin meningkat. Hal inilah yang diduga menjadi 

penyebab mengapa NPF belum berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

4.7.4 Pengaruh ukuran bank terhadap profitabilitas 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran bank 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini berarti semakin besar 

total aset bank maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh bank. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Idris et al (2011) dan Chua 

(2012). 

Menurut Astuti dan Zuhrotun (2007:124) dalam Hesti (2010), perusahaan dengan 

total aset yang besar mencerminkan kemapanan perusahaan. Biasanya perusahaan yang 
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mapan memiliki kondisi keuangan yang relatif stabil. Selain itu, Rose (2013:87) 

menambahkan bahwa perusahaan yang besar dapat meningkatkan skala ekonomi serta 

mengurangi beban operasional dan meningkatkan sejumlah output yang menyebabkan 

peningkatan pendapatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan yang 

besar memiliki efisiensi operasional yang baik sehingga perusahaan tersebut memperoleh 

keuntungan yang besar pula dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. 

Selain itu, menurut Hauner (2005) dalam Sufian (2008), hubungan positif antara 

ukuran bank dengan profitabilitas terjadi karena bank yang besar memiliki kekuatan 

pasar. Di samping itu, bank yang besar telah mendapat kepercayaan dari masyarakat 

maupun investor dan cenderung menyediakan jasa keuangan yang lebih luas kepada 

masyarakat sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Bank yang memiliki 

total aset lebih besar memiliki akses pasar yang lebih luas sehingga kegiatan 

operasionalnya pun lebih luas dan menghasilkan profit yang lebih besar dibanding bank 

dengan total aset yang lebih kecil. 

4.8 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan oleh manajemen bank untuk menjaga atau meningkatkan profitabilitasnya. 

Efisiensi operasional terbukti menjadi salah satu hal yang sangat perlu 

diperhatikan oleh bank untuk mencapai profitabilitas yang besar, sebab semakin efisiensi 

kegiatan operasional bank, maka keuntungan yang dihasilkan akan semakin besar pula 

(Rose, 2013:181). Efisiensi operasional bank diukur dengan membandingkan beban 

operasional dengan pendapatan operasional. Jadi, untuk meningkatkan efisiensi 

operasionalnya, bank perlu menekan atau memperkecil beban yang harus dikeluarkan 

dari kegiatan operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya. Pada penelitian 
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ini, efisiensi operasional memberikan pengaruh paling dominan terhadap profitabilitas 

bank syariah dalam sampel. Oleh sebab itu, manajemen bank harus fokus pada 

pengendalian beban dari aktivitas kegiatan usaha agar mampu menciptakan efisiensi 

operasional yang tinggi. 

Selain itu, ukuran bank yang diukur dengan total aset juga terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas bank dengan hubungan yang positif, artinya semakin 

besar total aset suatu bank menyatakan ukuran bank tersebut pun semakin besar maka 

profit bank tersebut juga akan semakin besar (Rose, 2013:181). Hal ini mungkin 

disebabkan oleh bank besar cenderung memiliki nasabah yang lebih banyak dan 

menyediakan pelayanan jasa yang lebih banyak kepada masyarakat sehingga 

menghasilkan keuntungan yang lebih besar pula. Di samping itu, besarnya total aset bank 

menunjukkan kemapanan bank dan memiliki kondisi keuangan yang relatif yang mampu 

meningkatkan skala ekonomi sehingga terdapat hubungan positif antara ukuran bank 

dengan profitabilitas. 

Berbeda dengan efisiensi operasional dan ukuran bank, kualitas pembiayaan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank. Namun, hal ini tetap 

harus diperhatikan oleh bank sebab pembiayaan memberikan kontribusi yang besar 

dalam memperoleh keuntungan. Tingginya rasio NPF menunjukkan banyak terjadi 

pembiayaan bermasalah pada bank sehingga kualitas pembiayaan pun menurun dan 

kondisi seperti ini akan menurunkan profitabilitas bank. Profitabilitas bank akan 

berkurang sebab dana yang seharusnya masuk dari dana bagi hasil pembiayaan tidak 

terjadi karena nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan tersebut atau 

mengalami kerugian. Mengingat bank syariah yang lebih fokus pada kegiatan sektor riil 

dan pembiayaan merupakan kegiatan operasional bank, maka kualitas pembiayaan harus 

menjadi perhatian dari manajemen bank. Kualitas pembiayaan yang baik memiliki risiko 
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pembiayaan bermasalah yang kecil, begitu pula sebaliknya. Meskipun di dalam 

penelitian ini pengaruhnya tidak signifikan, dalam jangka panjang pembiayaan 

bermasalah dapat mengganggu profitabilitas bank. Oleh sebab itu, bank harus tetap 

menjaga NPF-nya agar selalu rendah sehingga menciptakan kualitas pembiayaan yang 

baik. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berhubungan negatif dengan 

profitabilitas bank namun tidak berpengaruh signifikan. Likuiditas diproksikan dengan 

rasio FDR. Meningkatnya rasio FDR menyebabkan likuiditas bank akan menurun sebab 

bank banyak menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan bank akan mendapat 

keuntungan yang besar, begitu pula sebaliknya. Diketahui rata-rata FDR bank syariah 

pada periode pengamatan penelitian ini mencapai 92.79%. Berkenaan dengan 

dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 15/7/PBI/2013 tanggal 26 September 

2013 yang mengatur tentang penyesuaian batas atas FDR yang semula 100% menjadi 

92%, maka bank syariah diwajibkan menurunkan FDR-nya hingga tidak melampaui 

ketentuan tersebut. Jika dihubungkan dengan hasil penelitian ini, dengan menurunkan 

FDR maka akan meningkatkan likuiditas namun menyebabkan menurunnya profit yang 

diperoleh bank syariah. Meskipun tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk 

menjaga agar bank terhindar dari risiko likuiditas, namun Bank Indonesia juga perlu 

memperhatikan hubungan likuiditas dengan profitabilitas. Jika bank syariah menurunkan 

FDR-nya dengan mengurangi pembiayaan yang diberikan maka profit yang dihasilkan 

juga akan berkurang. Jika profitabilitas bank syariah terganggu menyebabkan 

menurunnya kinerja dan menghambat pertumbuhan bank syariah. Meskipun hasil dari 

penelitian ini menunjukan hubungan yang tidak signifikan antara likuiditas dan 

profitabilitas, hal ini tetap perlu menjadi pertimbangan oleh Bank Indonesia. Namun 

perlu diingat juga bahwa nilai FDR yang terlalu tinggi akan menyebabkan risiko 
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likuiditas bank meningkat dan jika nilai FDR terlalu rendah maka akan menurunkan 

profitabilitas dan tidak berjalannya fungsi bank utama sebagai lembaga intermediasi 

yang baik.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh efisiensi 

operasional (BOPO), likuiditas (FDR), kualitas pembiayaan (NPF) dan ukuran bank 

(Total Aset) terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah di Indonesia dalam sampel pada 

periode 2009-2013. Berdasarkan hasil pengujian empiris, disimpulkan bahwa: 

1) Efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di 

Indonesia. Hasil koefisien yang negatif pada rasio BOPO dalam model regresi 

menunjukkan bahwa peningkatan BOPO akan menurunkan profitabilitas bank 

syariah yang diukur dengan ROA. Jika BOPO meningkat maka efisiensi 

operasional juga akan menurun. Dengan begitu, hubungan antara efisiensi 

operasional dan profitabilitas adalah positif. 

2) Likuiditas tidak berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah di 

Indonesia. Hasil koefisien yang positif pada rasio FDR dalam model regresi 

menunjukkan bahwa peningkatan FDR akan meningkatkan profitabilitas bank 

syariah yang diukur dengan ROA. Namun semakin besar FDR menyebabkan 

likuiditas bank rendah. Dengan begitu, hubungan antara likuiditas dan 

profitabilitas adalah negatif. Tingkat signifikansi yang berada di atas α0.05 maka 

pengaruh FDR terhadap ROA tidak dapat diketahui. 

3) Kualitas pembiayaan tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank 

syariah di Indonesia. Hasil koefisien yang negatif pada rasio NPF dalam model 

regresi menunjukkan bahwa peningkatan NPF akan menurunkan profitabilitas 

bank syariah yang diukur dengan ROA. Jika NPF meningkat maka kualitas 
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pembiayaan juga akan menurun. Dengan begitu, hubungan antara kualitas 

pembiayaan dan profitabilitas adalah positif. Namun tingkat signifikansi yang 

berada di atas α0.05, maka pengaruh FDR terhadap ROA tidak dapat diketahui. 

4) Ukuran bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di 

Indonesia. Hasil koefisien yang positif pada total aset dalam model regresi 

menunjukkan bahwa peningkatan total aset akan meningkatkan profitabilitas 

bank syariah yang diukur dengan ROA. Semakin banyak total aset bank maka 

ukuran bank semakin besar. Dengan begitu, hubungan antara ukuran bank dan 

profitabilitas adalah positif. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan yaitu: 

1) Bagi Pihak Manajemen Bank 

Manajemen bank harus berupaya untuk terus meningkatkan efisiensi operasional 

dengan cara menekan beban operasional dan meningkatkan pendapatan 

operasionalnya agar memperoleh profitabilitas yang besar. Selain itu, pihak 

manajemen bank juga harus terus meningkatkan ukuran perusahaanya dengan 

mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga sebagai sumber dana dan 

mengoptimalkan penempatan dananya pada aset yang dapat memberikan 

keuntungan bagi bank. Hal ini perlu dilakukan sebab efisiensi operasional dan 

ukuran perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank 

syariah. 
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2) Bagi Investor 

Investor juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas seperti efisiensi operasional dan ukuran bank sebagai alat 

pertimbangan untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah, karena 

efisiensi operasional dan ukuran bank terbukti berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas bank syariah. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini fokus pada faktor internal yang dapat mempengaruhi profitabilitas 

bank syariah di Indonesia, sedangkan kinerja suatu bank tidak hanya dipengaruhi 

oleh faktor internal saja melainkan juga faktor eksternal. Oleh karena itu 

sebaiknya penelitian selanjutnya menambahkan faktor eksternal untuk 

menganalisis pengaruhnya terhadap kinerja bank khususnya profitabilitas. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN I 

Data Diolah untuk Penelitian 

TAHUN BANK ROA BOPO FDR NPF LNTA 

2009:01:00 BSM 0.0208 0.7205 0.8685 0.0581 16.6893 

2009:02:00 

 

0.02 0.7388 0.8703 0.0535 16.7432 

2009:03:00 

 

0.0211 0.7405 0.8793 0.0587 16.7804 

2009:04:00 

 

0.0223 0.7376 0.8307 0.0484 16.9082 

2010:01:00 

 

0.0204 0.7466 0.8393 0.0408 16.9857 

2010:02:00 

 

0.0222 0.7315 0.8516 0.0413 17.0883 

2010:03:00 

 

0.023 0.7184 0.8631 0.0417 17.1496 

2010:04:00 

 

0.0221 0.7497 0.8254 0.0352 17.2962 

2011:01:00 

 

0.0222 0.7307 0.8406 0.033 17.4065 

2011:02:00 

 

0.0212 0.7402 0.8852 0.0349 17.4597 

2011:03:00 

 

0.0203 0.7385 0.8986 0.0321 17.5885 

2011:04:00 

 

0.0195 0.7644 0.8603 0.0242 17.7006 

2012:01:00 

 

0.0217 0.7047 0.8725 0.0252 17.7198 

2012:02:00 

 

0.0225 0.7011 0.9221 0.0304 17.7216 

2012:03:00 

 

0.0222 0.7114 0.939 0.031 17.7513 

2012:04:00 

 

0.0225 0.73 0.944 0.0282 17.8087 

2013:01:00 

 

0.0256 0.6924 0.9561 0.0344 17.8315 

2013:02:00 

 

0.0179 0.8163 0.9422 0.029 17.8843 

2013:03:00 

 

0.0151 0.8753 0.9129 0.034 17.9396 

2013:04:00 

 

0.0153 0.8403 0.8937 0.0432 17.9739 

2009:01:00 BMI 0.0276 0.781 0.9844 0.0641 16.4103 

2009:02:00 

 

0.0183 0.8633 0.9027 0.0395 16.5115 

2009:03:00 

 

0.0053 0.9571 0.9293 0.0886 16.5066 

2009:04:00 

 

0.0045 0.955 0.8582 0.0473 16.5921 

2010:01:00 

 

0.0148 0.8758 0.9947 0.0659 16.5121 

2010:02:00 

 

0.0107 0.9052 1.0371 0.0472 16.5506 

2010:03:00 

 

0.0018 0.8933 0.9968 0.042 16.6905 

2010:04:00 

 

0.0136 0.8738 0.9152 0.0432 16.8809 

2011:01:00 

 

0.0138 0.8472 0.9582 0.0471 16.8886 

2011:02:00 

 

0.0174 0.8516 0.9571 0.0432 16.9809 

2011:03:00 

 

0.0155 0.8654 0.9245 0.0453 17.0580 

2011:04:00 

 

0.0152 0.8552 0.8518 0.026 17.2961 

2012:01:00 

 

0.0151 0.8566 0.9708 0.0283 17.2442 

2012:02:00 

 

0.0161 0.8456 0.9985 0.0273 17.3026 
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2012:03:00 

 

0.0162 0.84 0.9996 0.0221 17.3907 

2012:04:00 

 

0.0154 0.8448 0.9415 0.0209 17.6189 

2013:01:00 

 

0.0172 0.8207 0.943 0.0202 17.6543 

2013:02:00 

 

0.0166 0.8279 0.949 0.0219 17.6851 

2013:03:00 

 

0.0168 0.8267 0.9399 0.0217 17.7425 

2013:04:00 

 

0.0137 0.8512 0.9999 0.0245 17.8173 

2009:01:00 BMS 0.0062 0.9366 0.9023 0.03689 15.0159 

2009:02:00 

 

0.0156 0.8659 0.852 0.03582 15.1082 

2009:03:00 

 

0.0208 0.851 0.8225 0.03477 15.2067 

2009:04:00 

 

0.0222 0.8442 0.8139 0.0208 15.2930 

2010:01:00 

 

0.0318 0.8119 0.9243 0.0298 15.2893 

2010:02:00 

 

0.0298 0.8296 0.8668 0.0301 15.3140 

2010:03:00 

 

0.0247 0.8592 0.8911 0.0389 15.3097 

2010:04:00 

 

0.019 0.8886 0.9143 0.0352 15.3497 

2011:01:00 

 

0.0177 0.9003 0.9256 0.0429 15.2730 

2011:02:00 

 

0.0187 0.8949 0.8148 0.0384 15.3168 

2011:03:00 

 

0.0165 0.9079 0.83 0.0378 15.3816 

2011:04:00 

 

0.0158 0.908 0.8308 0.0303 15.5321 

2012:01:00 

 

0.0352 0.8003 0.849 0.0296 15.5862 

2012:02:00 

 

0.0413 0.773 0.9209 0.0288 15.6052 

2012:03:00 

 

0.0411 0.7689 0.8803 0.0286 15.8041 

2012:04:00 

 

0.0381 0.7728 0.8888 0.0267 15.9154 

2013:01:00 

 

0.0357 0.7748 0.9837 0.0283 15.9386 

2013:02:00 

 

0.0294 0.8141 1.0419 0.0367 15.9685 

2013:03:00 

 

0.0257 0.8421 1.0289 0.033 15.9734 

2013:04:00 

 

0.0233 0.8609 0.9337 0.0298 16.0262 

2009:01:00 BRIS 0.0311 0.8364 0.9313 0.0846 14.2295 

2009:02:00 

 

0.0214 0.85 0.9401 0.0682 14.3113 

2009:03:00 

 

0.0189 0.9054 0.9458 0.0401 14.7215 

2009:04:00 

 

0.0053 0.975 0.9518 0.032 14.9719 

2010:01:00 

 

0.0112 0.9288 0.9315 0.0348 15.1841 

2010:02:00 

 

0.0097 0.9482 0.9123 0.0339 15.3939 

2010:03:00 

 

0.0024 0.9874 1.0217 0.0337 15.6195 

2010:04:00 

 

0.0035 0.9877 0.9582 0.0319 15.7407 

2011:01:00 

 

0.0023 1.0138 0.9744 0.0243 15.7947 

2011:02:00 

 

0.002 1.003 0.9334 0.034 15.8575 

2011:03:00 

 

0.004 0.9856 0.9558 0.028 16.0701 

2011:04:00 

 

0.002 0.9956 0.9055 0.0277 16.2315 

2012:01:00 

 

0.0017 0.9915 1.0176 0.0331 16.1690 

2012:02:00 

 

0.0121 0.9116 1.0277 0.0288 16.2562 

2012:03:00 

 

0.0134 0.8449 0.9999 0.0287 16.3169 

2012:04:00 

 

0.0119 0.8663 1.0307 0.03 16.4609 

2013:01:00 

 

0.0171 0.8554 1.009 0.0304 16.5305 
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2013:02:00 

 

0.0141 0.8755 1.0367 0.0289 16.6138 

2013:03:00 

 

0.0136 0.808 1.0561 0.0298 16.6353 

2013:04:00 

 

0.0115 0.9524 1.027 0.0406 16.6720 
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LAMPIRAN II 

STATISTIK DESKRIPTIF 

 

Date: 06/05/14   
Time: 14:05      

Sample: 2009Q1 2013Q4    
      
       ROA BOPO FDR NPF LNTA 
      
       Mean  0.017766  0.844923  0.927871  0.036504  16.44686 

 Median  0.017300  0.848600  0.930300  0.033400  16.52128 
 Maximum  0.041300  1.013800  1.056100  0.088600  17.97385 
 Minimum  0.001700  0.692400  0.813900  0.020200  14.22948 
 Std. Dev.  0.008934  0.082630  0.063689  0.012980  0.966665 

      
 Observations  80  80  80  80  80 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Fiati Jayusman, Ak.-IBS, 2014



105 
 

LAMPIRAN III 

UJI NORMALITAS 
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Kurtosis   2.757450

Jarque-Bera  0.891465
Probability  0.640355
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LAMPIRAN IV 

UJI ASUMSI KLASIK 

 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 
 BOPO FDR NPF LNTA 
     
     BOPO  1.000000  0.006876  0.310090 -0.474101 

FDR  0.006876  1.000000 -0.057520 -0.235541 
NPF  0.310090 -0.057520  1.000000  0.067535 

LNTA -0.474101 -0.235541  0.067535  1.000000 
 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Harvey  
     
     F-statistic 2.221154     Prob. F(4,75) 0.0747 

Obs*R-squared 8.473177     Prob. Chi-Square(4) 0.0757 
Scaled explained SS 5.522168     Prob. Chi-Square(4) 0.2378 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: LRESID2   
Method: Least Squares   
Date: 06/05/14   Time: 08:50   
Sample: 1 80    
Included observations: 80   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.216632 5.738449 -0.212014 0.8327 

BOPO -8.100702 2.960105 -2.736626 0.0077 
FDR 2.174566 3.366710 0.645902 0.5203 
NPF 10.86636 15.73824 0.690443 0.4920 

LNTA -0.376695 0.247820 -1.520035 0.1327 
     
     R-squared 0.105915     Mean dependent var -11.84217 

Adjusted R-squared 0.058230     S.D. dependent var 1.804671 
S.E. of regression 1.751340     Akaike info criterion 4.019100 
Sum squared resid 230.0393     Schwarz criterion 4.167977 
Log likelihood -155.7640     Hannan-Quinn criter. 4.078789 
F-statistic 2.221154     Durbin-Watson stat 1.675455 
Prob(F-statistic) 0.074683    
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Hasil Uji Autokorelasi 

Sebelum treatment 

 
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/05/14   Time: 14:10   
Sample: 2009Q1 2013Q4   
Periods included: 20   
Cross-sections included: 4   
Total panel (balanced) observations: 80  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.111707 0.021887 5.103832 0.0000 

BOPO -0.113601 0.008258 -13.75568 0.0000 
FDR 0.077181 0.049108 1.571669 0.1204 
NPF -0.005481 0.009944 -0.551143 0.5832 

LNTA 0.000262 0.001351 0.193974 0.0467 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.846784     Mean dependent var 0.017766 

Adjusted R-squared 0.831888     S.D. dependent var 0.008934 
S.E. of regression 0.003663     Akaike info criterion -8.286477 
Sum squared resid 0.000966     Schwarz criterion -8.048274 
Log likelihood 339.4591     Hannan-Quinn criter. -8.190975 
F-statistic 56.84652     Durbin-Watson stat 1.031968 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Setelah treatment 

 
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/05/14   Time: 14:23   
Sample (adjusted): 2009Q2 2013Q4  
Periods included: 19   
Cross-sections included: 4   
Total panel (balanced) observations: 76  
Convergence achieved after 7 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.079180 0.027459 2.883572 0.0053 

BOPO -0.088807 0.009204 -9.648562 0.0000 
FDR 0.002432 0.044015 0.055263 0.9561 
NPF -0.002271 0.008597 -0.264177 0.7925 

LNTA 0.000940 0.001618 0.580803 0.0033 
AR(1) 0.472503 0.088127 5.361598 0.0000 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.905021     Mean dependent var 0.017574 

Adjusted R-squared 0.893680     S.D. dependent var 0.008858 
S.E. of regression 0.002888     Akaike info criterion -8.745520 
Sum squared resid 0.000559     Schwarz criterion -8.469512 
Log likelihood 341.3298     Hannan-Quinn criter. -8.635214 
F-statistic 79.80250     Durbin-Watson stat 2.164493 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Inverted AR Roots       .47   
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LAMPIRAN V 

ANALISIS REGRESI DATA PANEL 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 15.750700 (3,72) 0.0000 

Cross-section Chi-square 40.365890 3 0.0000 
     
      

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 50.936150 4 0.0000 
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Hasil Regresi Fixed Effect Model 

Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/05/14   Time: 14:23   
Sample (adjusted): 2009Q2 2013Q4  
Periods included: 19   
Cross-sections included: 4   
Total panel (balanced) observations: 76  
Convergence achieved after 7 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.079180 0.027459 2.883572 0.0053 

BOPO -0.088807 0.009204 -9.648562 0.0000 
FDR 0.002432 0.044015 0.055263 0.9561 
NPF -0.002271 0.008597 -0.264177 0.7925 

LNTA 0.000940 0.001618 0.580803 0.0033 
AR(1) 0.472503 0.088127 5.361598 0.0000 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.905021     Mean dependent var 0.017574 

Adjusted R-squared 0.893680     S.D. dependent var 0.008858 
S.E. of regression 0.002888     Akaike info criterion -8.745520 
Sum squared resid 0.000559     Schwarz criterion -8.469512 
Log likelihood 341.3298     Hannan-Quinn criter. -8.635214 
F-statistic 79.80250     Durbin-Watson stat 2.164493 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Inverted AR Roots       .47   
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