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ABSTRACT 

The aim of this research is to identify variables that affect amount of profitability 

level (ROA) of Bank Muamalat Indonesia during 2003 to 2009. The variables are  (DPK) 

Third Party Funds, (NPF) Non Performing Financing, (CAR) Capital adequacy ratio, 

(BOPO) and (FDR) Financing to Deposit Ratio. 

Research object are Bank Muamalat Indonesia, and Research method which used 

is multiple linear regressions. Regression result shows that three independent variables 

used may affect dependent variable as much as 72.12% , and the rest which is 28.78% 

explained by other variables that not being used in this research model. Result of 

simultaneous test shows that four independent variables together can explain amount of 

profitability level (ROA). 

Conclusion of this research is BOPO and Non Performing Financing have 

significant effect to profitability level (ROA), while Capital adequacy ratio, Third Party 

Funds and Financing to Deposit Ratio have no significant effect to profitability level 

(ROA).  

 

Keywords : Profitability level, DPK, CAR, NPF, BOPO, FDR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran 

penting dalam berbagai unsur pembangunan. Peran tersebut terutama disebabkan oleh 

fungsi utama bank sebagai perantara keuangan (financial intermediary), yaitu 

menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan 

dana. Selain itu, bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat karena bank 

menghimpun dana masyarakat dan bertanggung jawab untuk mengembalikan dana 

tersebut kepada masyarakat. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

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

orang banyak (UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dan 

ditambah dengan UU No.10 tahun 1998). Berdasarkan sistem kerjanya, bank dapat 

dibagi menjadi dua yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara 

konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu di Indonesia dikenal 

istilah dual banking system. 

Dalam konsep dan kaídah ekonomi Islam, industri perbankan syariah bertujuan 

untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat melalui mekanisme pasar, sedangkan profit 

bukan menjadi tujuan utama dari kegiatan usaha tersebut, (Manan,1997). Oleh karena 

itu, motivasi kegiatan usaha perbankan syariah dalam rangka menciptakan perputaran di 
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sektor ekonomi yang riil, dengan demikian diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan produktivitas masyarakat di bidang ekonomi. 

  Bank syariah muncul sebagai alternatif baru bagi masyarakat. Seiring dengan 

keluarnya fatwa MUI No. 1 tanggal 24 Januari 2004 mengenai haramnya bunga bank., 

ikut mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan 

syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 

1November 1991. 

Pada awalnya perbankan syariah belum mendapat perhatian dari pemerintah, hal 

ini terlihat pada Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya 

landasan hukum operasional perbankan syariah. Namun, setelah adanya undang-undang 

baru yaitu Undang-Undang No 10 tahun 1998 maka bank syariah telah memiliki 

landasan hukum yang lebih kuat dan lebih diakui eksistensinya. Menurut Rahmani 

Timorita (2009), Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi 

perkembangan perbankan syariah. Masyarakat dunia dan para ahli, tidak saja melirik 

tetapi lebih dari itu mereka juga ingin menerapkan konsep syariah ini secara serius. Di 

Indonesia, prospek perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir mengalami 

perkembangan yang menarik dan menjanjikan serta diyakini akan terus tumbuh dan 

berkembang.  Hal ini tentunya dapat dimengerti karena adanya berbagai faktor yang 

mendukung terjadinya hal tersebut. Pertama, pengembangan sistem perbankan syariah di 

Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking sistem atau sistem perbankan ganda 

dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif 

jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Atau dengan 

penjelasan lain secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan 

konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas 
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untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. 

Kedua adanya regulasi yang dilakukan oleh pemerintah secara berkesinambungan, hal ini 

terlihat dengan diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008.  

dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri 

perbankan syariah nasional telah memiliki landasan hukum yang kuat serta akan 

mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi dibandingkan dengan waktu 

sebelumnya. Dengan progres perkembangannya yang cukup impresif, yang mencapai 

rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 50% per tahun dalam lima tahun terakhir, 

diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional 

akan semakin signifikan. Berikut data perkembangan perbankan syariah di Indonesia 

sejak awal tahun didirikan sampai dengan akhir tahun 2009. 

Tabel 1.1 

Perkembangan bank syariah di Indonesia 

JENIS BANK 1992 1998 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

BUS 1 1 2 3 3 3 5 6 

UUS     3 15 20 25 27 25 

BPRS   76 78 84 105 114 131 139 

          Sumber : Bank Indonesia, statistik perbankan syariah, 2009 

 Bank syariah di Indonesia berdiri pertama kali pada tahun 1991 yang dipelopori 

oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) dan pemerintah serta dukungan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 

dan beberapa pengusaha muslim. Hingga Desember 2009, bank umum syariah tercatat 

berjumlah enam, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat 

Indonesia Syariah, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Bukopin Syariah, dan Bank 
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Panin Syariah. Bank umum syariah akan terus bertambah jumlahnya terutama setelah 

dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang salah satunya 

membahas tentang kewajiban bank untuk memisah alias spin off Unit Usaha Syariah 

(UUS) menjadi bank umum syariah 15 tahun sejak diberlakukannya undang-undang ini 

atau bila aset UUS sudah mencapai minimal 50%  dari total nilai aset bank induk.  

 Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang 

dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits. Saat 

ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam UU no. 10 tahun 1998 atas 

perubahan UU no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. 

 Usaha pembentukan sistem perbankan ini didasari oleh keinginan penduduk 

muslim Indonesia untuk melakukan transaksi perbankan berdasarkan hukum Islam yang 

melarang umatnya memungut atau menerima bunga karena bunga adalah bagian dari 

riba. Selain itu, Islam juga melarang untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang 

dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman 

haram dan usaha lainnya yang tidak Islami), sedangkan hal ini tidak dapat dijamin oleh 

sistem perbankan konvensional. 

 Riba secara bahasa adalah ziyadah (tambahan). Riba secara teknis berarti  

pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil, baik dalam transaksi 

jual-beli maupun pinjam-meminjam. Alquran banyak membahas mengenai larangan riba. 

Pembahasan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah, Ali 'Imran, An Nisaa', dan Ar Ruum. 

 Pada dasarnya, bank syariah dengan bank konvensional memiliki fungsi yang 

sama yakni sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan 

pihak yang kekurangan dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Perbedaan 
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pokok keduanya terletak pada perolehan keuntungan dari transaksi yang dilakukan. 

Bunga yang sifatnya relatif tetap dan pasti merupakan sumber pendapatan utama bagi 

bank konvensional. Bunga yang dikenakan pada nasabah pembiayaan merupakan 

dampak yang timbul dari konsep time value of money yang digunakan oleh bank 

konvensional, yaitu nilai uang saat ini lebih besar dari nilai uang di masa yang akan 

datang. Dengan kata lain, bunga adalah pengganti dari kerugian yang dirasakan bank saat 

ini ketika memberikan pinjaman dana kepada nasabah sehingga bank tidak dapat 

menginvestasikan dana itu untuk hal produktif lainnya yang lebih menguntungkan. 

Namun lain halnya dengan bank syariah yang memperoleh keuntungan dari bagi hasil, 

profit margin, ataupun fee-based income (imbalan atas jasa). Bank syariah pun tidak 

mengenal konsep time value of money karena Islam hanya mengakui konsep economic 

value of time (Karim, hal. 375, 2004). 

 Mengingat fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, maka kemampuan bank 

menghimpun dana masyarakat yang berkelebihan dan sekaligus mampu untuk 

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukannya, terutama 

untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Dana dari masyarakat tersebut disebut juga dana 

pihak ketiga (DPK) yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan data 

statistika BI Desember 2009, jumlah dana pihak ketiga mencapai 87,4% dari total 

sumber dana yang dapat dihimpun bank syariah. DPK yang merupakan produk liabilities 

(hutang), memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan aset bank selain 

modal. Hal ini sesuai dengan persamaan akuntansi yaitu hutang ditambah modal sama 

dengan aset. Kemampuan mengumpulkan DPK perbankan syariah tahun 2009 lebih baik 

dari tahun 2008 karena dapat tumbuh hingga 29,49% dibandingkan tahun 2008 hanya 

23,98%. Total DPK yang berhasil dihimpun oleh bank syariah hingga Desember 2009 
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adalah Rp 52.271 milyar dan penyumbang terbesar DPK bank syariah per Desember 

2009 adalah deposito sebesar Rp 29.595 milyar. 

Walaupun perkembangan bank syariah dapat dikatakan pesat, namun menurut 

Direktorat Perbankan Syariah BI (2009), saat ini perbankan syariah hanya mampu 

mengambil pangsa pasar sebesar dua sampai tiga persen dari seluruh aset perbankan 

nasional. Oleh karena itu masih diperlukan banyak perbaikan bagi perbankan syariah 

untuk dapat bersaing setara dengan bank konvensional. Hal yang perlu dilakukan untuk 

dapat bersaing dengan bank konvensional, bank syariah harus terus menjaga kualitas 

kinerjanya. Kinerja bank dapat dilihat dari tingkat profitabilitasnya. Menurut Hasan 

(2003) di dalam penelitian Imam Gozali (2007), profitabilitas merupakan ukuran spesifik 

dari performance suatu bank. Tetapi untuk dapat memperoleh tingkat profitabilitas yang 

optimal memerlukan suatu usaha yang tentu saja tidak mudah. 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memperolah 

keuntungan atau laba. Dengan adanya kemampuan yang baik dalam memperoleh laba 

maka dapat menarik minat para nasabah dan investor untuk tetap berinvestasi di bank 

syariah. Sebagai perusahaan, bank syariah tetap berorientasi pada keuntungan (profit 

oriented), namun mempunyai misi sosial, sehingga juga memberikan pinjaman dalam 

bentuk qardhul hasan. 

Keuntungan atau profit merupakan salah satu faktor penting dari suatu 

perusahaan tak terkecuali bagi bank syariah. Profitabilitas mencerminkan kinerja dari 

perusahaan tersebut. Apabila profitabilitasnya tinggi maka dapat dikatakan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Apabila kinerjanya baik, maka akan 

dapat mempertahankan eksistensinya baik di saat kondisi perekonomian sedang tumbuh 

maupun resesi. 
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Kinerja profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan menggunakan 

beberapa rasio, salah satunya adalah rasio Return on Asset (ROA) atau tingkat 

pengembalian atas aset. Berikut adalah grafik yang menunjukkan perkembangan kinerja 

profitabilitas perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir. 

Kegiatan usaha bank syariah yang utama adalah memupuk dana dan 

menanamkannya pada aktiva produktif . Penanaman dana yang harus dilakukan 

bertujuan untuk menciptakan pendapatan bank melalui penciptaan aktiva produktif yang 

menghasilkan. Aktiva produktif perbankan adalah semua aktiva dalam rupiah dan valuta 

asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai 

dengan fungsinya yang meliputi pembiayaan yang diberikan , surat-surat berharga, 

penempatan dana pada bank lain baik dalam negeri maupun luar negeri, kecuali 

penanaman dalam bentuk giro dan penyertaan. Kelangsungan usaha bank syariah sangat 

tergantung pada kualitas penanaman dana dan kesiapan bank menanggung kemungkinan 

timbulnya risiko kerugian dalam penanaman dana tersebut. Pengelola bank berkewajiban 

menjaga agar kualitas penanaman dana bank pada aktiva produktif senantiasa dalam 

keadaan baik. Kesehatan suatu bank dapat diukur oleh kualitas aktiva produktif ini 

dengan bobot 30 % dari seluruh penilaian tingkat kesehatan bank.  

Hingga kini satu-satunya aktiva produktif yang sangat diandalkan oleh suatu 

bank syariah yang dapat menghasilkan pendapatan terbesar adalah pembiayaan. 

Dari neraca setiap bank umum dapat dijumpai bahwa kredit merupakan 

komponen aktiva terbesar dari seluruh jumlah aktiva aktiva yang dimiliki suatu bank. 

Setiap kegiatan  pemberian kredit perbankan mengandung risiko. Risiko ini dinamakan 

risiko kredit yang merupakan perbandingan antara saldo kredit bermasalah (Non 

Performing Loan) dengan total harta secara keseluruhan. Dalam PSAK no 31 disebutkan 

bahwa kredit non performing pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran 
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angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo 

atau kredit yang pembayarannya tepat waktu sangat diragukan.  

Besar kecilnya tingkat risiko kredit menunjukkan performance suatu bank dalam 

pengelolaan dana yang dimiliki. Jika kolektibilitas kredit berlangsung dalam waktu yang 

relatif lama maka akan mempengaruhi likuiditas dan solvatibilitasnya, yang pada 

akhirnya membahayakan kesehatan dan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan.  

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator dari pembiayaan 

bermasalah yang dialami oleh bank syariah. Pada prakteknya, ternyata bank syariah 

memiliki NPF yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Menurut data 

statistik Bank Indonesia pada tahun 2000, NPL bank konvensional dan NPF bank syariah  

masing-masing sebesar 26,77% dan 12,96%. Sementara itu pada tahun 2001, NPL bank 

konvensional sebesar 14,08%, sedangkan NPF bank syariah hanya sebesar 4,04%. 

Rendahnya NPF bank syariah disebabkan oleh dua hal antara lain karena bank syariah 

mengikuti perkembangan usaha penerima pembiayaan sehingga lebih menguasai bidang 

usaha penerima pembiayaan. Selain itu juga disebabkan oleh adanya profit and loss 

sharing, sehingga bank syariah lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. 

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tidak hanya dipengaruhi oleh 

ketersediaan dana yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) saja, tetapi juga 

dipengaruhi oleh kondisi perbankan itu sendiri salah satunya adalah aspek permodalan. 

Modal bank yang cukup menjadi sangat penting karena modal bank dapat berfungsi 

untuk memperlancar operasional sebuah bank. 

Tingkat modal yang tinggi akan meningkatkan sumber dana yang dapat 

digunakan untuk memperluas penyaluran dana, sehingga bila bank memiliki modal yang 

besar maka kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan berupa laba semakin 
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besar. Hal ini juga terkait karena bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. 

Modal merupakan aspek yang sangat penting untuk menilai tingkat kesehatan bank 

karena hal ini berhubungan dengan seberapa besar kemampuan bank untuk menanggung 

risiko yang mungkin akan terjadi. Risiko yang sering terdapat pada bank berasal dari 

penyaluran pembiayaan yang bermasalah. Aspek pertama yang terkena dampak langsung 

pembiayaan bermasalah adalah modal, karena bank harus rela mengurangi modal yang 

dimiliki untuk menutupi kerugian yang terjadi. Berdasarkan Surat Edaran Bank 

Indonesia No.9/24/DPBS, dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dalam 

pengelolaan bank dan untuk mengukur kecukupan modal dalam menutup kerugian 

biasanya digunakan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio ini bermanfaat untuk 

menilai kewajaran tingkat modal memenuhi fungsinya menutup kerugian yang mungkin 

timbul akibat kegagalan usaha yang dibiayai oleh bank. 

Berdasarkan data statistik Bank Indonesia, CAR perbankan syariah selama tahun 

2007, 2008 dan 2009 masing-masing sebesar 10.67%, 12.81% dan 10.77%. Dari data 

tersebut maka dapat diketahui bahwa CAR perbankan syariah memang berfluktuasi, 

tetapi nilainya masih lebih besar dari yang ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia 

yaitu sebesar 8% dan hal tersebut menandakan bahwa perbankan syariah memiliki 

tingkat kesehatan yang cukup baik apabila dilihat dari kecukupan modalnya. 

Selain itu profitabilitas bank juga sangat dipengaruhi oleh efesiensi atas 

penggunaan aset operasionalnya. Efisiensi erak kaitannya dengan biaya yang terkendali. 

Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari keuntungan yang 

diperoleh. Di dalam penelitian Yuliani (2007), terdapat beberapa rasio yang digunakan 

untuk mengukur efisiensi operasional suatu bank, salah satunya adalah rasio BOPO 

(Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional). Rasio biaya operasional 

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan 
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kegiatan operasi. Semakin kecil nilai BOPO, maka semakin efisien suatu bank dalam 

melakukan kegiatan operasionalnya, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil 

dibandingkan pendapatan yang diterima. 

Walaupun tidak mengalami negative spread seperti yang dialami oleh perbankan 

konvensional, BMI tetap terimbas oleh dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan 

macet (NPF) mencapai lebih dari 60% dan perusahaan mencatat rugi sebesar Rp 105 

miliar serta ekuitasnya mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar (kurang dari 

sepertiga modal setor awal). Meski BMI mengalami kerugian pada saat krisis, namun 

segera mampu melakukan konsolidasi dan memperbaiki kinerjanya. Ini dilihat dari 

perkembangan BMI bahwa selama kurun waktu antara tahun 1999 sampai dengan tahun 

2001, BMI berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba. Pada tahun 1998 atau 

saat terjadinya krisis ekonomi, BMI menderita rugi sebesar Rp 75,5 milyar, tetapi dalam 

jangka waktu 4 tahun BMI mampu memperbaiki kinerjanya sehingga memperoleh laba 

sebesar Rp 43,33 milyar. Berkat kemampuan dan kerja keras yang dilakukan oleh semua 

tim, BMI tetap dapat mempertahankan kinerja keuangan khususnya profitabilitas 

menjadi lebih baik sampai saat ini sehingga tetap dapat bertahan dan menjadi pionir di 

industri perbankan syariah nasional. 

Dari keberhasilan Bank Muamalat tersebut dan mengingat pentingnya 

profitabilitas dalam menilai kinerja suatu perusahaan, maka penulis mencoba melakukan 

penelitian untuk mengetahui faktor-faktor internal apa saja yang mempengaruhi 

profitabilitas Bank Muamalat saat ini, yaitu dengan menilai apakah DPK, NPF serta 

CAR juga memiliki andil dalam mempengaruhi profitabilitas. Berdasarkan uraian 

tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Pengaruh DPK, 

CAR, NPF, BOPO dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia 

(periode 2003 sampai dengan 2009)”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 benar-benar 

memberikan dampak yang besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Seiring 

dengan pesatnya perkembangan bank syariah, harus diiringi dengan kualitas kinerja bank 

syariah itu sendiri. Kinerja bank dapat dilihat dari tingkat profitabilitasnya. Profitabilitas 

merupakan ukuran spesifik dari performance sebuah bank. Tetapi untuk dapat 

memperoleh tingkat profitabilitas yang optimal memerlukan suatu usaha yang tentu saja 

tidak mudah. Bertolak dari hal tersebut, perlu untuk mengidentifikasi beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah khususnya Bank Muamalat 

Indonesia yang menjadi obyek penelitian. Faktor tersebut diantaranya tingkat kecukupan 

modal yang harus dipenuhi oleh bank dalam rangka menutup kerugian yang mungkin 

terjadi, efisiensi dalam melaksanakan kegiatan operasional serta kualitas dari penyaluran 

pembiayaan yang menjadi core business dari suatu bank. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah disebutkan, maka peneliti melakukan pembatasan 

masalah dengan tujuan agar pembahasan ini tidak terlalu luas. Batasan masalah tersebut 

antara lain: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada PT Bank Muamalat Indonesia 

2. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari 2003 sampai dengan Desember 2009. 

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data bulanan, sehingga 

    terkumpul data sebanyak  buah. 

4. Profitabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio Return  on 

Asset (ROA). 
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1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik 

permasalahanpermasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan yang 

timbul adalah: 

1. Apakah DPK, CAR, NPF, BOPO dan FDR secara bersama-sama mempengaruhi 

profitabilitas 

    (ROA) Bank Muamalat Indonesia? 

2. Apakah DPK mempengaruhi profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia? 

3. Apakah CAR  mempengaruhi profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia? 

4. Apakah NPF  mempengaruhi profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia? 

5. Apakah BOPO  mempengaruhi profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia? 

6. Apakah FDR  mempengaruhi profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh DPK terhadap profitabilitas (ROA) 

    Bank Muamalat Indonesia 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh NPF terhadap profitabilitas 

    (ROA) Bank Muamalat Indonesia 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh CAR terhadap profitabilitas (ROA) 

    Bank Muamalat Indonesia 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh BOPO terhadap profitabilitas (ROA) 
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    Bank Muamalat Indonesia 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh FDR terhadap profitabilitas (ROA) 

    Bank Muamalat Indonesia 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh DPK, CAR, NPF dan BOPO secara 

    bersama-sama terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini penulis mempunyai harapan akan 

diperolehnya 

manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Perbankan 

Memberikan masukan berupa informasi mengenai faktor apa saja yang akan     

mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Selain itu, dapat pula dijadikan      

preferensi dalam menentukan strategi dan manajemen yang baik, khususnya 

dalam  rangka meningkatkan kinerja profitabilitas bank. 

2.  Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi 

tentang kondisi Bank Muamalat Indonesia, dan mensosialisasikan kepada  

masyarakat. 

3.  Bagi Peneliti dan peneliti selanjutnya 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan dan   

pengalaman       mengenai perbankan syariah serta referensi yang dapat dijadikan 

sebagai informasi bagi penelitian sebelumnya. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penilitian ini adalah sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang, tinjauan pustaka yang berisi tentang uraian mengenai teori-teori 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta menampilkan pula hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang 

menjadi bahan perbandingan dan pertimbangan bagi penelitian ini. Selain itu, dijelaskan 

pula kerangka pemikiran yang memuat gambar atau bagan serta hipotesis yang 

merupakan jawaban atau 

pemecahan sementara atas masalah yang dipersoalkan dalam penelitian. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang data-data yang digunakan, sumber data, model penelitian, 

penjelasan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti serta metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian 

Bab IV Analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan yang diteliti serta hasil dari analisis 

data dan pengujian yang dilakukan terhadap data yang ada, disertai analisis tentang hasil 

tersebut. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian serta saran-saran yang didasari dari hasil 

penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1 PENGERTIAN BANK 

 Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan 

mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dalam menjalankan usahanya 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai 

alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula 

disebut lembaga kepercayaan. Adapun fungsi utama bank dalam pembangunan ekonomi 

(Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002: 68) antara lain: 

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. 

2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. 

3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. 

 Menurut undang-undang No.10 Tahun 2008 tentang perbankan, terdapat dua 

jenis bank, yaitu: 

a. Bank umum, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
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b. Bank Perkreditan Rakyat, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Bank merupakan suatu lembaga yang diatur secara ketat, hal itu dikarenakan 

bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat yang memiiki usaha berisiko tinggi 

serta berpengaruh signifikan terhadap ekonomi dan moneter sehingga pengaturan dan 

pengawasan terhadap bank perlu dilakukan.  

Berdasarkan sistem pengenaan bunga (Siamat 2005), bank dibagi ke dalam dua 

jenis, yaitu : 

a. Bank Konvensional 

b. Bank Syariah 

 

2.1.2 Bank Konvensional 

 Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Konvensional adalah 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan menurut Ahmad Rodoni dan 

Abdul Hamid (2008), bank konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya baik 

dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan 

mengenakan imbalan berupa bunga dan sejumlah imbalan dalam prosentase tertentu dari 

dana untuk suatu periode tertentu. Jadi menurut beberapa pengertian tersebut, bank 

konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional 

dengan metode pengenaan bunga yang dikenakan atas dana baik saat penghimpunan 

ataupun penyaluran dana. 
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2.1.3 Bank Syariah 

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan 

(Pasal 6 huruf m) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 16 RI No. 10 

Tahun 1998, praktek perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil dimungkinkan untuk 

dilakukan di Indonesia. Kegiatan bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada dasarnya 

merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan 

menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan 

atas dasar prinsip bagi hasil jual beli sebagaimana digariskan syariat Islam (Siamat, 

1999: 123). 

Menurut UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi bank syariah 

adalah : 

“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

 Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

 Pembiayaan Rakyat Syariah”. 

Selain itu, pada pasal 1 ayat 12 dinyatakan bahwa : 

“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 

dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. 

 Bank Islam atau yang disebut Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan 

tidak mengandalkan pada bunga (Muhammad, 2005: 13). Sedangkan menurut Dahlan 

Siamat (1999: 124), Bank Syariah atau Bank Islam adalah bank yang dalam menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariat Islam yaitu 

dengan mengacu kepada Al Qur’an dan Al Hadits.  

Peristilahan dengan menggunakan Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal-usul 

sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai 
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suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya 

mengakomodasi desakan dari  berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa 

transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan moral dan prinsip-prinsip syariah 

Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan maisir 

(spekulasi) dan gharar (ketidakjelasan).  

 Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-

aspek berikut: 

1. Menjadi perekat nasionalisme baru. 

2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. 

3. Memberikan return yang lebih baik, artinya investasi di bank syariah tidak 

memberikan janji yang pasti mengenai keuntungan yang diberikan. 

4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. 

5. Mendorong pemerataan pendapatan. 

6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. 

7. Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank. 

8. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

(KKN). 

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah 

untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan 

lembaga keuangan syariah harus menghindari (Muhammad, 2005: 75): 

1. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya: 

a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti 

keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman: 34). 

b. Menghindari penggunaan sistem prosentase untuk pembebanan biaya terhadap 

hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat 
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gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu 

(QS, Ali Imron: 130). 

c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan 

imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun 

kualitas (HR. Muslim, Bab Riba No. 1551 s/d 1567). 

d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas hutang 

yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim, Bab 

Riba No. 1569 s/d 1572). 

2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Dengan mengacu pada Al-Quran 

Surat Al Baqarah ayat 275 dan An Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan 

syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya 

didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan 

muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan 

mendorong produk/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari 

adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi. 

Prinsip bagi hasil adalah prinsip yang berdasarkan syariah yang digunakan oleh 

bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam (Siamat, 1999: 124): 

1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan 

dengan penggunaan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. 

2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana 

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi 

maupun modal kerja. 

3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim 

dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.  
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Sistem perbankan dalam ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian baik 

keuntungan maupun kerugian. Disini artinya siapa yang ingin mendapatkan hasil dari 

tabungannya, juga harus berani mengambil resiko. Bank-bank syariah dikembangkan 

prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan 

keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari 

semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual tetapi 

transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. 

 

2.1.4 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

Bank syariah dan bank konvensional memiliki fungsi dan peran yang sama yaitu 

sebagai lembaga intermediasi keuangan. Namun bank syariah melakukan proses 

intermediasi dengan cara yang berbeda. 

Bank syariah memandang unit surplus bukan semata-mata sebaga kreditor tetapi 

sebagai investor. Kreditor bisa dipandang sebagai pemberi pinjaman yang tidak 

menanggung resiko, sementara investor dipandang sebagai pemilik dana yang 

meninvestasikan dananya dan menanggung resiko atas investasinya. Selain dari 

perbedaan tersebut, terdapat pula perbedaan-perbedaan lain antara bank syariah dengan 

bank konvensional. Menurut Muhammad Syafi’I Antonio (2001), perbedaan tersebut 

dibagi kedalam beberapa aspek berikut ini : 

a)  Akad dan Aspek Legalitas 

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan 

ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hokum Islam. Seringkali nasabah 

berani melanggar perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan 

hokum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki 
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pertanggungjawaban hingga hari kiamat nanti. Perjanjian yang seperti itulah yang 

terdapat pada bank syariah. 

b)  Lembaga Penyelesai Sengketa 

 Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada 

perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada 

perbankan syariah tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya 

sesuai dengan tata cara dan hukum materi syariah. 

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di 

Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang 

didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama 

Indonesia. 

c)  Struktur Organisasi 

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, 

misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang membedakan antara bank 

syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang 

berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip 

syariah dan juga sebagai liason officer (penghubung) Dewan Syariah Nasional (DSN). 

Selain itu, tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat 

rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dewan Pengawas Syariah biasanya 

diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk 

menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. 

Karena itu biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat 

Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat 

rekomendasi dari Dewan Pengawas Nasional serta lulus fit & proper test dari Bank 

Indonesia. 
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d)  Bisnis dan Usaha yang Dibiayai 

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari 

saringan syariah. Oleh karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha 

yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah suatu 

pembiayan tidak akan disetujui sebelum memastikan beberapa hal pokok yaitu objek dari 

pembiayaan yang akan diberikan harus halal, tidak menimbulkan kemudharatan bagi 

masyarakat serta tidak dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

e)  Lingkungan dan Budaya Kerja 

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan 

syariah. Lingkungan kerja di bank syariah menerapkan suatu budaya yang dikenal 

dengan nama SIFAT yaitu Shiddiq, Istiqomah, Fathonah, Amanah dan Tabligh. Dalam 

hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga 

tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah 

harus memiliki kemampuan dan professional (fathonah), dan mampu melakukan tugas 

secara team work, sehingga informasi merata di seluruh fungsi organisasi (tabligh). 

Demikian pula dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang 

sesuai dengan syariah. 

f)  Operasional dan Akuntansi 

 Perbedaan yang amat mendasar antara bank syariah dan bank konvensional dalam 

hal operasionalnya adalah bank syariah tidak menerapkan prinsip bunga melainkan 

menerapkan prinsip bagi hasil, karena bunga itu termasuk riba. Selain itu bank syariah 

juga tidak menerima segala macam usaha yang termasuk dalam maisir dan gharar. 

Tetapi bagi hasil bukan merupakan lawan dari riba melainkan konsekuensi karena bank 

syariah tidak melakukan riba, maisir dan gharar. Bunga itu merupakan imbalan yang 
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terkait dengan pokok sedangkan bagi hasil merupakan imbalan terkait dengan kinerja. 

Sedangkan dari sisi akuntansinya, bank syariah dalam hal pengakuan bagi hasil 

menggunakan metode cash basis. 

 

2.1.5  Prinsip-prinsip Bank Syariah 

Dalam melaksanakan investasinya, bank syariah memberi keyakinan bahwa dana 

mereka sendiri (equity), serta dana lain yang tersedia untuk investasi mendatangkan 

pendapatan yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 pasal 1 (13) tentang Perbankan 

disebutkan bahwa: 

”Prinsip syariah adalah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hokum syariah 

antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan 

usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuaidengan syariah antara lain: 

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan 

berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), pembiayaan berdasarkan 

prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah), atau 

pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Ijarah), 

atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa 

dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah wa Istiqna)”. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan secara ringkas prinsip-prinsip 

dasar perbankan syariah (M. Syafi’i Antonio, 2001: 83) adalah : 

1.  Prinsip Titipan atau Simpanan (Depository atau Al Wadiah) 

Al wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik 

individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip 

menghendaki. 
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2.  Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing) 

Prinsip bagi hasil yang sudah dikenal adalah: 

a. Al Musyarakah adalah prinsip dimana bank menyediakan sebagian dari 

pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu, sebagian lain disediakan oleh mitra 

usaha. Dalam hal ini, bank dapat ikut serta mengelola usaha tersebut. Bank 

bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan 

dari usaha yang dibiayai 

b. Al Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pihak yang 

satu (Shahibul Maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya 

menjadi pengelola (Mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi 

menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. 

3.  Prinsip Jual Beli (Sale and Purchase) 

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan 

kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian 

harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk 

pembayarannya dan waktu penyerahan barang. Ada tiga jenis jual beli sebagai dasar 

dalam pembiayaan modal kerja dan investasi, yaitu: Al Murabahah, Salam dan Isthisna. 

4.  Prinsip Sewa (Operational Lease and Financial Lease) 

Prinsip ini biasa disebut dengan Al Ijarah yang mempunyai maksud akad 

pemindahan hak guna atas barang dan jasa. Dalam konteks perbankan syariah, Ijarah 

adalah lease contract yaitu suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan 

kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan 

secara pasti sebelumnya. Prinsip ini dibedakan menjadi dua, yaitu: Ijarah/sewa 

(Operational Lease) dan Ijarah Al- Muntahia Bit-tamlik (Financial Lease With Purchase 

Option) atau sewa beli. 
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2.1.6  Kegiatan Operasional dan Produk Bank Syariah 

2.1.6.1 Penghimpunan Dana (funding) 

Penghimpunan dana (funding) adalah kegiatan penarikan dana atau 

penghimpunandari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip 

syariah. Berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana, dalam prinsip syariah 

dibedakan antara simpanan yang tidak memberikan imbalan dan simpanan yang 

mendapat imbalan. Prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas dalam 

penghimpunan dana masyarakat adalah : 

1. Prinsip Al-Wadiah (titipan) 

Pada prinsip ini mendudukkan nasabah sebagi pihak penitip dan bank sebagai 

pihak tertitip. Motif utama nasabah melakukan transaksi ini jelas bukanlah untuk 

mencari imbalan melainkan rasa aman dan kemudahan dalam transaksi harian nasabah. 

Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu : 

a. Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository) adalah akad penitipan 

barang/uang, ketika pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan 

barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan 

barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. 

b. Wadiah Yad Adh-Dhamanah (Guarantee Depository) adalah akad 

penitipanbarang/uang, ketika pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik 

barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab 

terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang. Semua manfaat dan keuntungan yang 

diperoleh dalam pengunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. 

2.  Prinsip Al-Mudharabah (investasi) 
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Al-Mudharabah adalah perjanjian antara penanam modal (shahibul maal) dan 

pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan 

antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip 

ini mendudukkan nasabah sebagai investor dan bank sebagai pengusaha atau pengelola 

investasi. Dalam kedudukan ini, jelas bahwa nasabah memiliki motif utama mencari 

keuntungan. Bank akan memberikan imbalan berupa bagi hasil atas pendapatan bank. 

Produk pendanaan yang dapat menggunakan prinsip Al-Mudharabah adalah Tabungan 

dan Deposito Berjangka. Selanjutnya, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh 

pemilik dana, prinsip Al-Mudharabah dibedakan dalam dua jenis sebagai berikut : 

a) Mudharabah Muthlaqah merupakan bentuk kerjasama antara shahibul maal 

dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis 

usaha, waktu dan daerah bisnis. 

b) Mudharabah Muqayyadah merupakan bentuk kerjasama antara shahibul maal 

dengan mudharib, yaitu ketika mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal 

mengenai tempat, cara dan obyek investasinya. 

 

2.1.6.2 Penyaluran Dana atau Pembiayaan (Financing) 

Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah harus tetap berpedoman 

pada prinsip-prinsip kehati-hatian yang diatur oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, 

bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana 

berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan 

dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah. Menurut Karim (2004), dalam melakukan penyaluran dana, secara garis 

besar produk perbankan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan 

berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 
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1.  Prinsip Jual Beli (bai’) 

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, 

dimanabank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat 

nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian barang atas nama bank, 

kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga 

beli ditambah keuntungan (margin). Terdapat tiga jenis akad yang berdasarkan prinsip 

jual beli, yaitu : 

a. Bai’ Al Murabahah merupakan transaksi jual beli barang dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati. Untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya, bank 

membeli barang dari pemasok sesuai dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan 

nasabah, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan 

memperoleh marjin keuntungan yang disepakati. Nasabah sebagai pembeli dalam hal ini 

dapat memilih jenis transaksi tunai, cicilan atau tangguhan. Prinsip ini banyak diterapkan 

dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. 

b. Bai’ As Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan 

pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum 

barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat 

bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian 

memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka 

hal ini disebut salam paralel. 

c. Bai’ Al Istishna adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga 

bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembiayaan di muka, 

cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui 

karateristiknya secara umum yang meliputi : jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan 

kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak 
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sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang 

pesanan dengan cara istishna’ maka hal ini disebut istishna’ paralel. 

2.  Prinsip Bagi Hasil (syirkah) 

Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang bertujuan untuk 

mendapatkan dana dan atau jasa sekaligus. Dengan pembiayaan yang berdasarkan 

prinsip bagi hasil, keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai 

dengan prinsip bagi hasil. Dalam hal ini keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil 

yang disepakati di muka. Bagi hasil dalam perbankan terdiri dari dua akad antara lain : 

a. Al-Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, ketika 

pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola 

(mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan 

kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. 

b. Al-Musyarakah merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil, ketika dua 

orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi 

bisa sama atau tidak. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan 

antara para mitra dan kerugian akan dibagikan menurut porsi modal. Transaksi 

musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk 

meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan 

seluruh sumber daya. 

3.  Prinsip Sewa Menyewa (ijarah) 

Sewa menyewa pada dasarnya merupakan transaksi sewa guna usaha atau 

leasing. Oleh karena itu sebagaimana dalam praktek, sewa guna usaha bisa dalam bentuk 

sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) dan sewa guna usaha tanpa hak opsi 

(operating lease). Dalam syariah Islam prinsip sewa menyewa ini dibedakan berdasarkan 

akad sebagai berikut  
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 a. Ijarah adalah akad pemidahan hak manfaat atas barang dan jasa melalui 

pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang itu 

sendiri. 

b. Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah perpaduan antara kontrak sewa dan kontrak 

jual beli atau akad sewa yang diakhiri dengan akad jual beli. Jadi akad berawal dari 

pemindahan hak manfaat dan diakhiri dengan pemindahan hak milik. 

4.  Prinsip Pinjaman (qardh) 

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta 

kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pada prinsip 

ini nasabah bertindak sebagai penerima pinjaman sedangkan bank bertindak sebagai 

pemberi pinjaman. Bank memberikan pinjaman ini tanpa imbalan apapun kecuali biaya 

administrasi. Pinjaman ini biasanya hanya untuk memindahkan hutang dari bank 

konvensional kepada bank syariah. 

 

2.1.6.3 Penyediaan jasa-jasa pelayanan perbankan (bank services) 

 Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. 

Bentuk 

produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain : 

1.  Al-Wakalah 

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan 

pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer. 

2. Al-Kafalah 

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi 

kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. 

3. Al-Hawalah 
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Adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib 

menanggungnya. 

4. Ar-Rahn (Gadai)  

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas 

pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. 

Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil 

kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 

2.1.7  Laporan Keuangan Bank Syariah 

Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi yang 

terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah (PSAK 

No.101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah). Secara umum tujuan utama laporan 

keuangan memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan untuk 

pemambilan keputusan ekonomis (Tondowidjojo dan Purwaningsih, 2007: 146). Laporan 

keuangan menunjukkan kondisi bank secara keseluruhan. Berdasarkan laporan tersebut 

akan terlihat bagaimana kondisi bank sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan 

yang dimiliki. 

 

2.1.7.1 Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah 

 Menurut Dwi Suwiknyo (2010), tujuan disusunnya suatu laporan keuangan pada 

perbankan syariah, antara lain: 

 1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perbankan syariah yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 
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2. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan 

kegiatan usaha. 

3. Informasi kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah, serta 

informasi asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip 

syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. 

4. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab 

perbankan syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya 

pada tingkat keuntungan yang layak 

5. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam 

modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan 

kewajiban fungsi sosial perbankan syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, 

infak, sedekah dan wakaf. 

 

2.1.7.2 Unsur Laporan Keuangan Bank Syariah 

Sesuai karakteristik, laporan keungan perbankan syariah antara lain meliputi : 

1.  Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial: 

 a.  Laporan posisi keuangan 

b.  Laporan laba rugi 

c.  Laporan arus kas 

d.  Laporan perubahan ekuitas 

2.  Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial: 

 a. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat 

b. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 

3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung 

jawab           khusus perbankan syariah. 
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2.1.8 DPK( Dana Pihak Ketiga) 

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang bersal dari masyarakat yang diperoleh 

melalui titipan dan investasi dari para nasabah. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan 

tidak terbatas. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

kemampuannya dalam menghimpun dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat 

berfungsi sama sekali. Menurut Wibowo (2007) salah satu faktor pengambilan keputusan 

dalam hal penyaluran dana, dapat dilihat dari besarnya DPK.  DPK merupakan dana 

yang dititipkan pada bank. DPK adalah seluruh dana yang berhasil dihimpun sebuah 

bank yang bersumber dari masyarakat luas (Kasmir, 2000). Manajemen dana bank 

syariah adalah upaya bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana dari 

aktivitas funding untuk disalurkan ke aktivitas financing. Pada umumnya jenis-jenis 

simpanan yang ada di bank syariah adalah simpanan giro, deposito dan tabungan. 

 

2.1.9 CAR (Capital Adequacy Ratio) 

 CAR atau sering disebut rasio permodalan merupakan modal dasar yang harus 

dipenuhi oleh bank. Penggunaan modal bank dimaksudkan untuk memenuhi segala 

kebutuhan guna menunjang kegiatan operasi bank. Jumlah modal bank dianggap tidak 

mencukupi apabila tidak memenuhi maksud-maksud tersebut. Namun dalam praktiknya, 

menetapkan berapa besarnya jumlah wajar kebutuhan modal suatu bank adalah tugas 

yang cukup kompleks. Modal merupakan faktor penting dalam upaya mengembangkan 

usaha bank (Siamat 2005). Modal ini digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap kinerja bank. Hal ini dikarenakan bisnis perbankan merupakan bisnis yang 
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berdasarkan kepercayaan. Selain itu juga terdapat berbagai bentuk risiko yang besar yang 

mungkin dapat terjadi pada bank. Menurut Siamat (2005),terdapat beberapa fungsi dari 

modal bank, antara lain : 

 1. Memberikan perlindungan kepada nasabah 

2. Mencegah terjadinya kejatuhan bank 

3. Memenuhi kebutuhan gedung kantor dan inventaris 

4. Memenuhi ketentuan permodalan minimum 

5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat 

6. Menutupi kerugian aktiva produktif bank 

7. Sebagai indikator kekayaan bank 

8. Meningkatkan efisiensi operasional bank. 

Faktor utama yang cukup mempengaruhi jumlah modal bank adalah jumlah 

modal minimum yang ditentukan oleh penguasa moneter yang biasanya merupakan 

wewenang bank sentral. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan ketentuan 

mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh 

bank. 

Ketentuan pemenuhan permodalan minimum bank atau yang disebut juga Capital 

Adequacy Ratio (CAR) saat ini besarnya 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko 

(ATMR). 

CAR adalah rasio kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank 

dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam perkreditan 

atau dalam perdagangan surat-surat berharga. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005, CAR dihitung dengan menggunakan 

formula sebagai berikut : 
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 X 100% 

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio kecukupan modal 

minimum yang harus ada pada setiap bank digunakan sebagai pengembangan usaha dan 

penampung risiko kerugian usaha bank. CAR diukur dari rasio antara modal terhadap 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) (Masyhud Ali, 2004). Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR) adalah aktiva dan komitmen bank yang ditimbang dengan 

suatu faktor risiko tertentu. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut kemudian 

ditetapkan bobot risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang 

didasarkan pada penggolongan nasabah, penjamin, atau sifat barang jaminan (bobot 

ATMR untuk Bank Syariah data terlampir). Sehingga ATMR merupakan nilai total 

masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva 

tersebut. Semakin likuid aktiva, resikonya nol dan semakin tidak likuid bobot risikonya 

100 sehingga risiko berkisar antara 0%-100% (Masyhud Ali, 2004) atau dengan kata lain 

aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi 

bobot 100%. 

 

2.1.10 NPF (Non Performing Financing) 

Setiap kredit (pembiayaan) yang diberikan oleh suatu bank kepada pihak debitur 

mempunyai resiko dalam pengembaliannya. Pembiayaan yang bermasalah merupakan 

salah satu bentuk aktiva produktif bank syariah yang memiliki kegagalan tidak 

tertagihnya kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Menurut Muhammad Syafi’i 

Antonio (2001), risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan 

pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang 

dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank 
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memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk 

memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam 

mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini akan 

semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan 

akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya.  Hal 

ini semakin diperberat dengan pembiayaan yang didasarkan pada bagi hasil, jika terjadi 

kerugian maka yang menanggung adalah pemilik modal, jika dalam hal ini bank menjadi 

pemilik modal maka bank akan berpotensi menanggung kerugian yang terjadi dari 

pembiayaan yang diberikan oleh bank itu sendiri. 

Aktiva produktif dalam hal ini pembiayaan, merupakan salah satu indikator 

penilaian kinerja dan kesehatan bank syariah. Oleh karena itu, diharapkan oleh suatu 

bank bahwa setiap pembiayaan yang diberikan dapat berjalan dengan lancar sehingga 

setiap pengembaliannya menghasilkan laba yang baik sehingga dapat meningkatkan nilai 

tingkat pengembalian atas aset. Non Performing Financing (NPF) adalah suatu rasio 

yang membandingkan nilai pembiayaan yang diberikan bermasalah dengan total 

pembiayaan yang diberikan. NPF merupakan istilah bagi rasio pembiayaan bermasalah 

pada perbankan syariah atau di bank konvensional dikenal dengan istilah NPL (Non 

Performing Loan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPbS tanggal 

9 Desember 2005, NPF dapat diperoleh dengan cara : 
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2.1.11 BOPO  (Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) 

Bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan mengakibatkan 

ketidakmampuan bersaing dalam mengelola dana masyarakat. Dengan adanya efisiensi 

pada perbankan terutama efisiensi biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan yang 

optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, serta 

peningkatan pelayanan kepada nasabah.  

Satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi operasional suatu 

bank adalah rasio BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional). Rasio 

biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatan operasi. Menurut Siamat (2005), tingkat BOPO yang 

menurun menunjukkan semakin tinggi efisiensi operasional yang dicapai perusahaan, hal 

ini berarti semakin efisien aktiva bank dalam menghasilkan keuntungan. Atau dengan 

kata lain semakin kecil nilai BOPO, maka semakin efisien suatu bank dalam melakukan 

kegiatan operasionalnya, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan 

pendapatan yang diterima. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPbS 

tanggal 9 Desember 2005, BOPO diperoleh dengan cara sebagai berikut : 

 

BOPO merupakan upaya bank untuk meminimalkan risiko operasional, yang 

merupakan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank. Risiko operasional berasal dari 

kerugian operasional bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur 

biaya operasional bank, dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan 

produkproduk yang ditawarkan. 
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2.1.12 FDR (Financing to Deposit Ratio) 

FDR adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana 

yang diterima oleh bank. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman 

yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan 

berjangka (deposito), dan tabungan. 

FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar 

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan 

yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar pembiayaan maka 

pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan 

mengalami kenaikan. 

Bank dapat dikatakan profitable apabila bank tersebut mempunyai rasio FDR 

yang besar, karena hal itu menunjukkan besaran pembiayaan yang cukup besar bila 

dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga tanpa mengesampingkan besarnya GWM 

yang ditentukan oleh Bank Indonesia 

. Dari uraian diatas maka dapat dikatakan Financing To Deposit Ratio adalah 

perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana simpanan masyarakat : 

 

2.1.13  Profitabilitas Bank Syariah 

 Sebagaimana bank umum lainnya (bank konvensional), tugas utama bank syariah 

adalah mengoptimalkan laba, meminimalkan risiko, dan menjamin tersedianya likuiditas 

yang cukup. Potensi risiko yang dihadapi bank konvensional juga dihadapi bank syariah, 

kecuali risiko tingkat bunga, karena prinsip profit dan loss sharing yang menjadi 

landasan operasionalnya. 
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 Kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba selama periode 

tertentu disebut dengan profitabilitas. Hadad (2003) di dalam penelitian Imam Gozali 

(2007), mendefinisikan profitabilitas sebagai dasar dari adanya keterkaitan antara 

efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Profitabilitas 

merupakan suatu indikator yang sangat penting bagi perusahaan termasuk bank. Jika 

profitabilitas bank tinggi maka hal itu mengindikasikan kinerja bank yang baik dan dapat 

menarik minat investor untuk mau berinvestasi di bank di tersebut. 

Terdapat beberapa rasio yang sering digunakan untuk menggambarkan 

profitabilitas suatu bank, salah satunya adalah Return on Assets (ROA). ROA merupakan 

rasio antara laba bank dengan total aset yang dimiliki, implikasinya ROA menunjukkan 

besarnya laba yang dihasilkan dari setiap rupiah aktiva yang dimiliki. Dengan demikian 

ROA menunjukkan efektivitas manajemen bank dalam menempatkan aset yang 

dimilikinya. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPbS tanggal 9 

Desember 2005, ROA dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

  

ROA bank menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva. Hal ini diukur 

dengan keberhasilan dan kemampuan perusahaan menggunakan aktiva secara produktif. 

Dengan demikian tingkat ROA yang tinggi dapat merupakan cerminan efisiensi yang 

tinggi pula. Kualitas aktiva produktif dan solvabilitas bank berpengaruh erat terhadap 

tinggi rendahnya profit yang dihasilkan bank tersebut. 

 

2.2  Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Dalam rangka penelitian yang dilakukan penulis juga mendasarkan pada 

beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dibuat mengenai analisa pengaruh DPK 

PENGARUH DPK..., IQROR NUSO BHEKTI, Ak.-IBS, 2011



(Dana Pihak Ketiga), CAR (Capital Adequacy Ratio), NPF (Non Performing Financing) 

dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) terhadap 

profitabilitas bank. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan penulis 

sebagai acuan, yaitu : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 
peneliti  Judul Variable  Hasil 

1. Muhammad 

bachtiar,FE UII 2008 
“Pengaruh Modal, Dana 

Pihak Ketiga dan Non 

Performing Financing 

terhadap Profitabilitas 

BMT AMANAH” 
 

 Modal 

 Dana pihak 

ketiga(DPK) 

 Non performing 

financing (NPF) 

 Retun on Asset 

(ROA) 

 Return on 

Equity(ROE) 

 

 Variabel MODAL 

memiliki hub 

positif dan 

signifikan terhadap 

ROE dan ROA 

  Variabel DPK 

memiliki hub 

positif dan 

signifikan terhadap 

ROA dan ROE 

 Variabel NPF 

memiliki hub 

negative dan tidak 

signifikan terhadap 

ROA dan ROE 

2. Imam Ghozali, FE 

UII, 2007 
Pengaruh CAR (Capital 

Adequacy Ratio), FDR 

(Financing to Deposit 

Ratio) 

BOPO (Biaya 

Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional) 

dan 

NPL (Non Performing 

Loan) terhadap 

Profitabilitas 

Bank Syariah Mandiri” 

(bulanan 2004-2006) 

 

 Capital adequacy 

ratio (CAR) 

 Financing Deposit 

Ratio (FDR) 

 Biaya operasional 

terhadap 

pendapatan 

operasional 

(BOPO) 

 Non Performing 

Loan (NPL) 

 Return On Equity 

(ROE) 

 Variabel CAR 

memiliki hub 

negative dan 

signifikan terhadap 

ROE 

 Variabel FDR 

memiliki hub 

positif dan 

signifikan terhadap 

ROE 

 Varibel BOPO 

memiliki hub 

positif dan 

signifikan terhadap 

ROE 

 Variabel NPL 

memiliki hub 

negatif dan 

signifikan terhadap 

ROE 
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3. Frina dwi fajriani, 

STIE IBS, 2010 
“Pengaruh CAR, BOPO 

dan 

NPF terhadap 

Profitabilitas Bank 

Muamalat Indonesia 

(periode 2006 sampai 

dengan 2009) 

(bulanan 2006-2009) 

 

 Capital adequacy 

ratio (CAR) 

 Biaya operasional 

terhadap 

pendapatan 

operasiona (BOPO) 

 Non Performing 

Financing (NPF) 

 Return On Asset 

(ROA 

 Variabel CAR 

memiliki hub 

positif dan 

signifikan terhadap 

ROA 

 Variable BOPO 

memiliki hub 

negative signifikan 

terhadap ROA 

 Variable NPF tdk 

memiliki hub yang 

signifikan terhadap 

ROA 
4. Ahmad Buyung 

Nusantara , PSMM 

UNDIP, 2009 

“ANALISIS 

PENGARUH NPL, 

CAR, LDR, DAN BOPO 

TERHADAP 

PROFITABILITAS 

BANK 

 NPL 

 CAR 

 LDR 

 BOPO 

 ROA 

 Variabel  NPL 

memiliki hub 

negative dan 

signifikan terhadap 

ROA 

 Variabel CAR 

memiliki hub 

positif dan 

signifikan terhadap 

ROA 

 Variable LDR 

memiliki hub 

positif dan 

signifikan terhadap 

ROA 

 Variabel BOPO 

memiliki hub 

negatif dan 

signifikan terhadap 

ROA 
5. Diah Aristya Hesti, 

FE UNDIP, 2010 

 

 

“ANALISIS 
PENGARUH UKURAN 

PERUSAHAAN, 

KECUKUPAN 

MODAL, KUALITAS 

AKTIVA 

PRODUKTIF (KAP), 

DAN LIKUIDITAS 

TERHADAP KINERJA 

KEUANGAN” 

(tahunan 2004-2009) 

 Ukuran perusahaan 

(size) 

 Kecukupan modal 

(CAR) 

 Kualitas aktiva 

produktif (PPAP) 

 Likuiditas (FDR) 

 ROA 

 Variabel ukuran 

perusahaan 

memiliki hub 

positif dan 

signifikan  terhadap 

ROA 

 Variable 

kecukupan modal 

memiliki hub 

positif  namun 

tidak significan 

terhadap ROA 

 Variable aktiva 

produktif memiliki 

hub negative dan 

signifikan terhadap 

ROA 
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1.  Muhammad bachtiar (2008) 

Bachtiar melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Modal, Dana Pihak 

Ketiga dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas BMT AMANAH”. Rasio 

yang digunakan antara lain ROE, ROA, DPK, NPF, dan CAR. Dari hasil penelitian yang 

dilakukannya disimpulkan bahwa kelima variabel tersebut secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE bank. Namun, apabila dilihat secara 

parsial, variabel-variabel tersebut tidak semua yang signifikan mempengaruhi tingkat 

pengembalian atas aset (ROA) dan ROA. Variabel independen yang berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap ROA dan ROE yaitu variabel CAR dan DPK. Salah 

satu variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan adalah NPF (Non Performing 

Financing).  

2. Imam Ghozali (2007) 

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Ghozali berjudul Pengaruh CAR (Capital 

Adequacy Ratio), FDR (Financing to Deposit Ratio) BOPO (Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional) dan NPL (Non Performing Loan) terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah Mandiri”. Penelitian tersebut menggunakan beberapa variabel untuk diuji yaitu 

CAR, FDR, BOPO dan NPL sebagai variabel independen sedangkan rasio ROA sebagai 

variabel dependennya. Data dianalisis dengan menggunakan model regresi linier 

berganda dan didapat hasil yaitu secara parsial semua variable tersebut mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Profitabilitas (ROA). 

3.  Frina Dwi Fajriani  (2010) 

Penelitian yang dilakukan oleh Frina Dwi Fajriani  berjudul Pengaruh CAR 

(Capital Adequacy Ratio),  BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional) dan NPF (Non Performing Financing) terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah Mandiri”. Penelitian tersebut menggunakan beberapa variabel untuk diuji yaitu 
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CAR, BOPO dan NPF sebagai variabel independen sedangkan rasio ROA sebagai 

variabel dependennya. Data dianalisis dengan menggunakan model regresi linier 

berganda dan didapat hasil yaitu secara parsial hanya variable NPF yang tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA. 

4. Ahmad Buyung Nusantara (2009) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Buyung Nusantara berjudul Pengaruh 

CAR (Capital Adequacy Ratio), LDR (Loan to Deposit Ratio) BOPO (Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan NPL (Non Performing Loan) 

terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri”. Penelitian tersebut menggunakan 

beberapa variabel untuk diuji yaitu CAR, LDR, BOPO dan NPL sebagai variabel 

independen sedangkan rasio ROA sebagai variabel dependennya. Data dianalisis dengan 

menggunakan model regresi linier berganda dan didapat hasil yaitu secara parsial semua 

variable tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Profitabilitas 

(ROA). 

5.  Diah Aristya Hesti (2010) 

Diah Aristya Hesti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh 

Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan Likuiditas 

terhadap Kinerja Keuangan. Rasio yang digunakan adalah ukuran perusahaan, CAR, 

PPAP, FDR dan ROA. Secara parsial hanya variabel CAR yang tidak mempunyai 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROA. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat yang diperoleh 

melalui simpanan  atau tabungan dari nasabah, Jumlah dan sumber dana ini sangat luas 

dan tidak terbatas. Dana pihak ketiga ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam 
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menunjang keberlangsungan bank syariah karena dari DPK inilah dana yang kemudian 

akan diputar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan . Jika DPK semakin 

tinggi maka diharapkan dana yang di lempar kembali ke masyarakat atau FDR juga akan 

semakin besar maka secara otomatis akan meningkatkan profitabilitas. 

Bila CAR suatu bank rendah, kemampuan bank untuk bertahan pada saat 

mengalami kerugian juga rendah. Modal sendiri cepat habis untuk menutup kerugian 

yang dialami, maka kemampuan bank diragukan oleh masyarakat dan akhirnya 

kelangsungan usaha bank menjadi terganggu. Hal tersebut menunjukkan bahwa risiko 

yang dipikul bank semakin bertambah besar karena rendahnya modal sebagai penyangga 

risiko yang dapat melindungi nasabah. CAR yang rendah dapat menyebabkan turunnya 

kepercayaan nasabah yang pada akhirnya dapat menurunkan profitabilitas bank. 

 Selain itu, kualitas dari aktiva produktif yang dimiliki oleh bank juga terkait 

dengan profitabilitas. Kualitas aktiva produktif dapat dilihat dari besarnya Non 

Performing Financing (NPF). Apabila NPF bank syariah tinggi, maka perlu dilakukan 

pencadangan untuk menutupi kerugian yang mungkin akan terjadi apabila pembiayaan 

tersebut benar-benar tidak tertagih. Selain akan mengikis modal, pencadangan juga akan 

mempengaruhi profitabilitas karena dari pencadangan tersebut akan menimbulkan beban-

beban yang nantinya akan mengurangi profitabilitas. 

Menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasional akan 

berpengaruh juga terhadap profitabilitas bank. Dengan rendahnya biaya yang dikeluarkan 

dalam menghasilkan keuntungan yang dicapai perusahaan, maka akan mengakibatkan 

tingginya efisiensi operasional bank dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap tingkat 

profitabilitas. 
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Gambar 2.1  

           Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di 

antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat 

diuji (Uma Sekaran,2006). Hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan teoritis 

yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Ho1 : Variabel DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA) 

           Bank Muamalat Indonesia. 

DPK 

(X1) 

CAR 

(X2) 

NPF 

(X3) 

BOPO 

(X4) 

ROA 

(Y) 

 FDR 

 (X5) 
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      Ha1 : Variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

                           Bank Muamalat Indonesia. 

2. Ho2 : Variabel CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA) 

           Bank Muamalat Indonesia. 

      Ha2 : Variabel CAR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

                             Bank Muamalat Indonesia. 

3. Ho3 : Variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA) 

           Bank Muamalat Indonesia. 

Ha3 : Variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

          Bank Muamalat Indonesia. 

4. Ho4 : Variabel BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA) 

           Bank Muamalat Indonesia. 

Ha4 : Variabel BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

          Bank Muamalat Indonesia. 

5. Ho4 : Variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA)  Bank Muamalat Indonesia 

Ha4 : Variabel FDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

          Bank Muamalat Indonesia. 

6. Ho5 : Variabel DPK, CAR, NPF  dan BOPO tidak berpengaruh signifikan 

secara 

  bersama-sama terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia. 

     Ha5 : Variabel DPK, CAR, NPF dan BOPO berpengaruh signifikan secara  
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               bersama-sama   terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat 

Indonesia. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Pemilihan Obyek Penelitian 

 Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah PT Bank Muamalat 

Indonesia, yang terletak di Gedung Arthaloka, jalan Jenderal Sudirman No.2, Jakarta 

10220. Pemilihan PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai objek penelitian karena : 

1. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia 

2. Menjadi pelopor bagi kemunculan bank syariah lain di Indonesia. 

3. Termasuk salah satu bank umum syariah dengan total aset yang besar dan sehat. 

3.2 Data yang Dihimpun 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpul atau 

diolah oleh pihak lain. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan dan financial 

highlight Bank Muamalat Indonesia secara langsung dan juga melalui situs  

www.muamalatbank.com . Data yang dihimpun dalam penelitian ini merupakan data 

time series. Data time series merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu 

untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan selama periode 

penelitian. Data tersebut merupakan data rasio keuangan bulanan mulai dari Januari 2003 

hingga Desember 2009, sehingga terdapat 84 buah data yang dijadikan sampel. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan analisis dokumen data historis atau data sekunder. Langkah-langkahnya 

sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data sekunder mengenai kondisi keuangan perusahaan dari laporan 

keuangan bulanan Bank Muamalat Indonesia dari bulan Januari 2003 hingga bulan 

Desember 2009 dengan jumlah data 84 buah (n=84). 

2. Pengumpulan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan melalui studi 

kepustakaan/literatur dengan membaca, menelaah serta mendalami berbagai literature 

yang berkaitan, baik melalui koran-koran, majalah, materi kuliah, internet maupun 

artikel/jurnal yang berkaitan dengan penelitian. 

 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang telah dibuat pada penelitian ini 

digunakan metode penelitian yang bersifat kuantitatif. Adapun teknik yang digunakan 

adalah dengan menggunakan model regresi linier berganda. Pada prinsipnya, model 

regresi linier merupakan suatu metode yang parameternya linier dan secara kuantitatif 

dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya.  

 

3.4.1 Model Penelitian 

Analisis regresi digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel. 

Hubungan tersebut dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan 

variabel terikat Y dengan satu atau lebih variabel bebas X1,X2,X3,X4,…Xn. Penggunaan 

model analisis ini untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variable 

terikatnya. Dalam penelitian ini apakah variabel bebas, yaitu DPK (X1), CAR (X2), 
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BOPO (X3) dan NPF (X4) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat 

Indonesia (Y). Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh antara 

variable terikatnya, baik secara parsial maupun simultan. Model yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

   ROA = α+ X1 DPK+ X2 CAR + X3 NPF + X4 BOPO + X5 FDR 

+ε 

  Dimana : 

ROA   = Return On Asset 

DPK  =Dana Pihak Ketiga 

CAR   = Capital Adequacy Ratio 

NPF   = Non Performing Financing 

BOPO =Beban Operasional terhadap Pendapatan     

Operasional 

FDR = Financing Deposit Ratio 

α   = Konstanta 

X1, X2,X3          = Koefisien dari masing-masing variabel 

independen 

ε  = error 
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3.4.2   Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 Variabel penelitian adalah objek peneltian atau sesuatu yang menjadi titik 

perhatian. Variabel dibedakan menjadi dua yaitu variabel dependen dan variable 

independen.Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang nilainya tergantung dari 

nilai variabel lain dan variabel independen (bebas) adalah variabel yang nilainya tidak 

tergantung pada variabel lain (Algifari, 2000). 

1. DPK (Dana Pihak Ketiga) adalah dana yang berasal dari masyarakat yang diperoleh 

melalui   simpanan atau tabungan dari para nasabah. Dalam penelitian ini DPK yang 

dimaksud adalah DPK pada laporan perhitungan rasio keuangan bulanan Bank Muamalat 

Indonesia selama periode 2003-2009. 

2.  CAR (Capital Adequacy Ratio), merupakan tingkat kecukupan modal, rasio ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan modal bank. Dalam penelitian ini CAR yang 

dimaksud adalah CAR pada laporan perhitungan rasio keuangan bulanan Bank 

Muamalat Indonesia selama periode 2003-2009. 

3.  NPF (Non Performing Financing), merupakan total pembiayaan yang dikategorikan 

sebagai pembiayaan bermasalah. NPF yang dimaksud adalah NPF yang terdapat pada 

laporan perhitungan rasio keuangan bulanan Bank Muamalat Indonesia periode 2003-

2009. 

4. BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) merupakan rasio 

untuk mengukur efisiensi operasional suatu perusahaan yang dihitung dengan 

membanding jumlah beban operasonal terhadap pendapatan operasional. BOPO yang 

dimaksud adalah BOPO yang terdapat pada laporan perhitungan rasio keuangan bulanan 

Bank Muamalat Indonesia periode 2006-2009. 

5.  FDR (Financing Deposit Ratio) FDR adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang 

diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR ditentukkan oleh 
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perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat. FDR  

yang dimaksud adalah FDR yang terdapat pada laporan perhitungan rasio keuangan 

bulanan Bank Muamalat Indonesia periode 2003-2009. 

6. ROA sebagai variabel terikat (Y) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan managerial 

efficiency secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, data ROA diperoleh dari laporan 

perhitungan rasio keuangan bulanan Bank Muamalat Indonesia periode 2003-2009. 

 

3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

Suatu model persamaan regresi yang baik harus dapat menunjukkan persamaan 

regresi yang valid atau BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), dimana persamaan 

regresi yang dihasilkan dapat dijadikan alat penaksir yang tidak bias. Untuk 

mendapatkan hasil estimasi yang baik dan memenuhi asumsi yang disyaratkan, maka 

dilakukan pengujian atas asumsi yang digunakan. Pengujian akan dilakukan pada empat 

asumsi utama yaitu normalitas, multikolinieritas (multicolinierity), heteroskedastisitas 

dan otokorelasi (autocorrelation). 

1. Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Untuk menguji apakah data terdisribusi secara normal dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, yaitu salah satunya dengan analisis grafik. Pengujian yang umum dilakukan adalah 

dengan menggunakan Kolmogorov–Smirnov Test. Cara mengujinya yaitu dengan 

mengolah data menggunakan software pengolahan data statistik. Untuk mengetahui 

apakah data tersebut normal atau tidak yaitu dengan melihat tabel Tests of Normality – 
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Kolmogorov Smirnov. Jika tes tersebut signifikan (p < 0,05) maka data tersebut disebut 

data yang tidak normal distribusinya. Sebaliknya jika hasil tes tersebut tidak signifikan (p 

> 0,05) maka data tersebut mempunyai distribusi yang normal. 

2. Multikolinieritas 

Salah satu asumsi klasik adalah tidak terjadinya multikolinieritas diantara 

variabel-variabel bebas yang berada dalam satu model. Artinya antar variabel 

independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna. Apabila hal 

ini terjadi antara variabel bebas itu sendiri saling berkorelasi, sehingga dalam hal ini sulit 

diketahui variabel bebas mana yang mempengaruhi variabel terikat.  Untuk melihat ada 

atau tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara melihat correlations matrix. 

Multikolinearitas dideteksi dengan melihat koefisien antar variabel bebas. Menurut 

Widarjono (2007), jika korelasinya kurang dari 0,85 (rule of tumbs 0,85) maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas, sebaliknya jika nilai koefisien 

korelasinya lebih besar dari 0,85 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

multikolinearitas dalam model tersebut. Multikolinearitas yang dapat menyebabkan 

adanya pelanggaran terhadap asumsi OLS adalah exact multicolinearity 

(multikolinearitas sempurna). 

 

3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi timbul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu tertentu 

yang berkaitan satu sama lain. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam regresi linear terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Alat analisis yang digunakan adalah uji Durbin 

– Watson. 
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Terjadi atau tidaknya autokorelasi bisa diketahui dengan membandingkan nilai statistic 

hitung Durbin – Watson pada perhitungan regresi dengan data statistik pada tabel Durbin 

– Watson. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

a. Bila nilai DW berada di antara dU sampai dengan 4-dU, maka koefisien autokorelasi 

sama dengan nol. Artinya, tidak ada autokorelasi. 

b. Bilai nilai DW lebih kecil daripada dU, maka koefisien autokorelasi lebih besar 

daripada nol. Artinya, ada autokorelasi positif. 

c. Bila nilai DW terletak di antara dL dan dU, maka tidak dapat simpulkan 

d. Bila nilai DW lebih besar daripada 4-dU, maka koefisien autokorelasi lebih besar 

daripada nol. Artinya ada autokorelasi negatif. 

e. Bila nilai DW terletak di antara 4-dU dan 4-dL, maka tidak dapat disimpulkan. 

4.  Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pada 

analisis regresi, heteroskedastisitas terjadi pada situasi ketika keragaman variabel 

independen bervariasi pada data. Salah satu asumsi kunci pada metode regresi biasa 

adalah bahwa error memiliki keragaman yang sama pada tiap-tiap sampelnya, asumsi 

inilah yang disebut homoskedastisitas. Jika keragaman residual  atau error tidak bersifat 

konstan, data dapat dikatakan bersifat heteroskedastisitas. Karena pada metode regresi 

Ordinary Least Squares (OLS) mengasumsikan keragaman error yang konstan, 

heteroskedastisitas menyebabkan estimasi OLS menjadi tidak efisien. Model yang 

memperhitungkan perubahan keragaman dapat membuat penggunaan dan estimasi data 

menjadi lebih efisien. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan uji Harvey (Gujarati, 2004). Uji Harvey dilakukan dengan cara melihat 

probabilitas obs*R-squared.  
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Pengambilan kesimpulan bisa dilakukan dengan melihat apakah nilai probabilitas 

dari obs*R-squared lebih kecil atau lebih besar daripada α = 5% atau 0.05. Jika nilai 

obs*R-squared lebih besar daripada α, maka terima Ho, artinya tidak mengalami gejala 

heteroskedastisitas dalam model regresi yang diperoleh. 

 

3.5 Teknik Pengujian Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari 

goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik F, nilai 

statistik t dan koefisien determinasinya. 

 

3.5.1 Koefisien Determinasi (R2) 

Dalam uji regresi linear berganda ini dianalisis pula besarnya koefisien 

determinasi (R2) keseluruhan. R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

di antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya jika 

nilai R2 mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Kelemahan dari penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variable 

independen maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu pada penelitian ini akan 

menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat mengevaluasi model regresi. Tidak seperti R2, 

nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke 

dalam model. 

PENGARUH DPK..., IQROR NUSO BHEKTI, Ak.-IBS, 2011



 

3.5.2 Uji F atau Uji Simultan 

Pengujian simultan pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable 

independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Nilai yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah nilai F 

hitung dengan F tabel. Hipotesis yang digunakan ialah : 

H0 : Tidak ada pengaruh simultan yang signifikan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. (X1 = X2 = X3 =X4 0) 

Ha : Ada pengaruh simultan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. (X1 ≠ X2 ≠ X3 ≠X4 0) 

Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah : 

Jika nilai F hitung > nilai F tabel, maka H0 ditolak (ada pengaruh simultan yang 

signifikan) 

Jika nilai F hitung ≤nilai F tabel, maka H0 diterima (tidak ada pengaruh). 

Atau dengan tingkat signifikansi 5% : 

Jika nilai ρ-value ≤0,05, maka H0 ditolak. 

Jika nilai ρ-value > 0,05, maka H0 diterima. 

 

3.5.3 Uji t atau Uji Parsial 

Uji t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variable 

dependen. Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan nilai thitung masing-masing 

koefisien regresi dengan nilai ttabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang 

digunakan. Nilai taraf signifikansi ttabel sebesar 0,05 ( α= 0,05). Dasar pengambilan 
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keputusan yaitu jika taraf signifikansi thitung > 0,05 maka menerima H0 dan menolak Ha 

artinya variabel DPK, CAR, NPF, BOPO dan FDR secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas. Tetapi jika taraf signifikansi thitung < 0,05 maka menerima Ha dan 

menolak H0 artinya variabel DPK, CAR, NPF, BOPO dan FDR secara parsial 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Berdiri 

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. 

Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar 

perekonomian Asia Tenggara pada akhir tahun 90-an, Sehingga menyebabkan macetnya 

kredit korporasi. Tak terkecuali BMI pun terimbas krisis yang mencapai 60 % NPF 

(rasio mpembiayaan macet) pada akhir tahun 1998. Perusahaan mencatatkan kerugian 
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sebesar Rp 105 miliar dan mempengaruhi equitas yang mencapai titik terendah yaitu 

sebesar Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. 

Atas dasar itu BMI harus memperkuat permodalan yang berlaku sehingga Bank 

Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic 

Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Dan secara resmi 

menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat  disahkan pada RUPS tanggal 21 

Juni 1999. 

Oleh karena itu, dalam kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan 

masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi BMI. Dalam kurun waktu 

tersebut, BMI berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan 

dedikasi setiap kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi 

pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah 

secara murni. 

Dalam perkembangannya, BMI terus melanjutkan tradisi menjadi pionir 

perbankan syariah di Indonesia. BMI aktif terlibat dalam proses pembentukan Dewan 

Syariah Nasional (DSN). BMI juga mendirikan Muamalat Institut sebagai lembaga 

pendidikan sumber daya insan. Selain itu, BMI juga merupakan bank syariah pertama 

yang menerbitkan obligasi syariah subordinasi pada tahun 2003, dan merintis 

pengembangan produk gadai syariah lewat aliansi strategis dengan Perum Pegadaian. 

Invasi lainnya adalah Gerai Muamalat, yang merupakan terobosan di bidang penyediaan 

outlet permanen bagi layanan perbankan syariah di Indonesia. 

 

4.1.2  Visi dan Misi 

Visi Bank Muamalat Indonesia adalah : 
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Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi 

di pasar rasional 

Sedangkan misi Bank Muamalat Indonesia adalah : 

Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan 

pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang 

inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada stakeholder. 

 

4.1.3  Produk Bank Muamalat Indonesia 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMI memliki berbagai produk 

yang telah dipasarkan. Produk-produk tersebut meliputi produk pendanaan (funding), 

pembiayaan (financing), dan jasa-jasa pelayanan lainnya. 

4.1.3.1 Produk Pendanaan 

1) Tabungan Ummat, yaitu sarana investasi murni sesuai dengan syariah dalam mata 

uang rupiah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan 

tunai dengan mudah. 

2)  Tabungan Ummat Junior, yaitu tabungan yang khusus ditujukan bagi para 

pelajar. 

3)  Kartu Shar-E, merupakan investasi syariah yang dikemas khusus dalam bentuk 

paket dan    dapat diperoleh di Kantor-kantor Pos Online di seluruh Indonesia. 

4)   Tabungan Haji Arafah, yaitu jenis tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang 

berniat melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan 

dan jangka waktu yang dikehendaki. 

5)  Giro Wadiah, yaitu Giro Wadiah BMI dalam mata uang rupiah maupun valas, 

pribadi ataupun perusahaan, ditujukan untuk mendukung aktivitas usaha nasabah. 
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Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk 

memberikan bonus kepada nasabah. 

6)  Deposito Mudharabah, yaitu pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun 

USD  dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi nasabah 

yang ingin berinvestasi secara halal serta murni sesuai dengan syariah. 

7)  DPLK Muamalat, yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat, 

merupakan Badan Hukum yang menyelanggarakan Program Pensiun, yaitu suatu 

program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala 

dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. 

 

4.1.3.2  Produk Pembiayaan 

1) Piutang Murabahah, yaitu fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Bank 

akan membelikan barang-barang halal apa saja yang nasabah butuhkan kemudian 

menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan. Produk 

ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dan investasi, 

misalnya : pengadaan barang modal seperti mesin, dan peralatan maupun 

kebutuhan pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dll). 

2)  Piutang Ishtisna’, yaitu fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan objek / barang 

investasi yang diberikan berdasarkan pesanan nasabah. 

3)  Rahn (Gadai Syariah), bekerjasama dengan Perum Pegadaian membentuk Unit 

Layanan Gadai Syariah (ULGS). Rahn (Gadai Syariah) adalah perjanjian 

penyerahan barang atau harta nasabah sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai 

berupa emas/perhiasan/kendaraan. Penggunaan Rahn diantaranya adalah untuk 

usaha, biaya pendidikan dan kebutuhan konsumtif lainnya sesuai syariah. 
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4)  Pembiayaan Mudharabah, yaitu pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang 

diberikan oleh bank untuk nasabah kelola dalam usaha yang telah disepakati 

bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini Nasabah dan bank sepakat untuk 

berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung penuh 

oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, 

kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan 

dan penyalahgunaan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, 

industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal 

kerja dan investasi. 

5) Pembiayaan Musyarakah, yaitu kerjasama perkongsian yang dilakukan antara 

nasabah dan Bank Muamalat dalam suatu usaha, yaitu masing-masing pihak 

berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan 

bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Jenis usaha yang dapat 

dibiayai antara lain perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas dasar 

kontrak dan lain-lain. 

 

4.1.4 Kinerja Bank Muamalat Indonesia 

Perkembangan Bank Muamlaat Indonesia (BMI) dapat dilihat dari kondisi 

keuangannya. Sampai akhir 2009, total aset BMI sebesar 16,15 triliun rupiah. Total asset 

ini terus meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Begitu pun dari 

jumlah penyaluran pembiayaan yang semakin meningkat. Hal ini seiring dengan jumlah 

penghimpunan dana dari nasabah (DPK) yang semakin bertambah pula. Namun, pada 

tahun 2009 kinerja BMI agak menurun yang diakibatkan oleh profitabilitasnya yang 

menurun cukup drastis. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan beban operasional 

yang cukup besar yaitu terlihat dari rasio BOPO yang meningkat. Peningkatan beban 
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operasional ini berasal dari biaya perluasan jaringan dan beban PPA. Selain itu 

penurunan profitabilitas BMI juga disebabkan oleh peningkatan DPK yang besar tetapi 

peningkatan pembiayaan relatif tidak terlalu besar. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Masing-masing Variabel 

4.2.1.1 DPK 

Fungsi suatu bank menunjukkan bahwa sumber dana terbesar bank berasal dari 

dana pihak ketiga (DPK) yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. DPK yang 

merupakan produk liabilities (hutang), memiliki peranan penting dalam meningkatkan 

pertumbuhan aset bank selain modal. Hal ini sesuai dengan persamaan akuntansi yaitu 

hutang ditambah modal sama dengan aset. Semakin besar DPK, maka semakin banyak 

pula jumlah dana yang siap diberikan untuk pembiayaan. Besaran DPK juga merupakan 

ukuran tingkat kepercayaan masyarakat dalam menanamkan uangnya di Bank. 

Perkembangan DPK Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 

Perkembangan DPK Bank Muamalat Indonesia 

 

          Sumber : Bank Muamalat Indonesia (data diolah) 

Gambar 4.1  menunjukkan bahwa besarnya DPK BMI mengalami kenaikan, DPK 

adalah dana simpanan dan investasi dari masyarakat . Selama periode 2005 sampai 

dengan 2009,  DPK terus tumbuh dan mengalami peningkatan,  hingga mencapai Rp 

13,3 Triliun. Hal ini secara umum disebabkan atas peningkatan mutu layanan yang 

diberikan kepada nasabahnya. Diantaranya pembukaan jaringan baru yang cukup luas 

serta perbaikan kondisi fisik (physical condition) dari beberapa outlet yang ada. 

 

4.2.1.2  CAR 

 Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan tentun saja memiliki risiko 

yang cukup tinggi. Dibutuhkan modal dalam rangka pengembangan ekspansi bisnis dan 

menampung resiko kerugian  

Oleh sebab itu, CAR yang semakin besar akan semakin baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan CAR yang tinggi, kondisi bank untuk meng-cover risiko 
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kerugian yang mungkin akan terjadi akan semakin kecil. Perkembangan CAR Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.2 

Perkembangan CAR Bank Muamalat Indonesia 

 

        Sumber : Bank Muamalat Indonesia (data diolah) 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa besarnya CAR BMI berfluktuasi, namun 

nilainya masih dikategorikan sehat karena selalu berada di atas 8% sesuai dengan 

bketentuan Bank Indonesia. Selama periode 2005 sampai dengan 2009, CAR BMI 

terbesar ditunjukkan pada Mei  2005, yaitu sebesar 18.12%. Sedangkan selama tahun 

2009, CAR BMI mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan ekuitas karena 

adanya penurunan saldo laba ditahan akibat realisasi pembayaran dividen tahun buku 

2008 sebesar Rp 93,24 miliar, sementara penambahan laba ditahan yang berasal dari laba 

bersih 2009 hanya sebesar Rp 50,19 miliar. 
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4.2.1.3  NPF 

 NPF merupakan tingkat pembiayaan bermasalah pada bank tersebut.BNPF 

diketahui dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar Terhadap Total Pembiayaan. 

Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, 

sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang 

diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan bermasalah. 

Gambar 4.3 

Perkembangan NPF Bank Muamalat Indonesia 

 

       Sumber : Bank Muamalat Indonesia (data diolah) 

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa besarnya NPF BMI berfluktuasi. Selama 

periode 2005 sampai dengan 2009, NPF BMI terbesar ditunjukkan pada November 2009, 

yaitu sebesar 9.31%. Namun, pada bulan Desember 2009, BMI mampu memperbaiki 

kualitas pembiayaannya tersebut sehingga NPF BMI pada Desember 2009 hanya sebesar 

4.72%. Situasi ekonomi awal tahun 2009 masih diliputi ketidakpastian, terutama pasca 

merebaknya krisis keuangan global akhir tahun 2008. Situasi ini dianggap memberikan 

tekanan pada pembiayaan bermasalah dan kualitas aset secara umum. Walaupun begitu, 
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BMI berhasil mempertahankan tingkat Non Performing Financing (NPF) yaitu tingkat 

pembiayaan bermasalah di bawah level yang telah ditetapkan regulator sebesar 5% di 

akhir tahun 2009. NPF tercatat 4,73% atau meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 

4,33. 

4.2.1.4 BOPO 

 Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan 

pendapatan operasional. Semakin efisien operasional, maka semakin efisien pula dalam 

penggunaan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Permasalahan efisiensi adalah 

seberapa efektif perbankan menggunakan sumber daya seperti yang telah dianggarkan 

dan tidak boros dalam melakukan kegiatan operasinya. 

 

Gambar 4.4 

Perkembangan BOPO Bank Muamalat Indonesia 

 

        Sumber : Bank Muamalat Indonesia (data diolah) 

Gambar 4.4  menunjukkan bahwa besarnya BOPO BMI cukup stabil. Selama 

periode 2005 sampai dengan 2009, BOPO BMI terbesar ditujukkan pada September 
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2009 yaitu sebesar 95.87%. Rasio BOPO BMI di tahun 2009 memang menunjukkan tren 

yang meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan beban operasional yang 

berasal dari biaya pembukaan jaringan baru yang cukup luas serta perbaikan kondisi fisik 

(physical condition) dari beberapa outlet yang ada. Kebijakan pencadangan guna 

mengantisipasi risiko pembiayaan juga menjadi salah satu sumber peningkatan beban 

operasional. Beban Pencadangan Penghapusan Aktiva (PPA) naik 65,16% dari Rp 65,94 

miliar pada tahun 2008 menjadi Rp 108,91miliar di tahun 2009. 

 

4.2.1.5   FDR 

 Rasio FDR merupakan gambaran dari banyaknya pembiayaan yang dilakukan 

oleh bank syariah kepada para nasabahnya, karena FDR dapat diartikan sebagai rasio 

pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga (Nainggolan, 2009). Rasio ini menunjukan 

bahwa kemampuan manajemen bank syariah dalam mengelola pembiayaan yang 

disalurkan kepada nasabah debitur dari dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank. 

Sehingga umumnya semakin tinggi rasio ini semakin tinggi pula tingkat profitabilitas 

bank yang bisa diperoleh. 
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Gambar 4.5 

Perkembangan FDR Bank Muamalat Indonesia 

 

      Sumber : Bank Muamalat Indonesia (data diolah) 

 Gambar 4.5 menunjukkan bahwa besarnya FDR cukup stabil yaitu diatas rata-rata 

diatas 80%. Selama periode 2005 sampai dengan 2009 FDR BMI terbesar ditunjukkan 

pada november 2008 yaitu sebesar 108%. Situasi krisis global cenderung tidak 

mempengaruhi secara langsung pada aktivitas pembiayaan pada BMI.  

4.2.1.6   ROA 

 ROA merupakan rasio profitabilitas bank. Rasio ini dicari dengan 

membandingkan antara laba sebelum pajak dalam satu periode dengan jumlah aktiva 

yang digunakan. Besarnya ROA merupakan gambaran kemampuan bank untuk 

memperoleh laba (pengembalian aset) yang digunakan dalam operasi perusahaan dengan 

menggunakan aset yang tersedia. Semakin baik rasio ini, semakin baik pula kinerja 

perusahaan, karena bank mampu mengembalikan aset yang digunakan. Sebaliknya 

semakin rendah rasio ini mengindikasikan kinerja perusahaan yang kurang baik, karena 

bank kurang mampu mengembalikan aset yang digunakan. 

PENGARUH DPK..., IQROR NUSO BHEKTI, Ak.-IBS, 2011



Gambar 4.5 

Perkembangan ROA Bank Muamalat Indonesia 

 

 

        Sumber : Bank Muamalat Indonesia (data diolah) 

Gambar 4.6  menunjukkan bahwa besarnya ROA BMI berfluktuasi. Selama 

periode 2006 sampai dengan 2009, ROA BMI terbesar ditujukkan pada Januari 2007, 

yaitu sebesar 4.06%. Sedangkan selama tahun 2009, ROA BMI mengalami penurunan 

yang disebabkan oleh laba operasional mengalami penurunan sebesar 73,82% pada tahun 

2009, dari Rp 300,69 miliar tahun 2008 menjadi Rp 78,71 miliar. Penurunan ini 

merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya beban operasional akibat ekspansi 

bisnis dan beban pencadangan. Pada saat yang sama, peningkatan pendapatan belum 

dapat mengikuti pertumbuhan beban operasional karena pembiayaan relatif tidak terlalu 

banyak meningkat. 
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4.2.2 Hasil Pengolahan Data 

 Sebelum melakukan uji regresi berganda, sebaiknya melakukan analisis statistik 

terhadap data yang akan diuji. Untuk mengetahui apakah model yang dihasilkan 

memenuhi syarat Best Linear Unbias Estimator/BLUE dalam menganalisis penelitian 

ini, maka digunakan uji asumsi klasik. 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah variabel berdistribusi normal 

atau tidak. Model estimasi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov seperti tampak pada tabel berikut ini 

Tabel 4.1 

Uji Normalitas 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Kolmogorov-Smirnov Z 

Statistic Sig. 

ROA 0.134 0.107 

DPK 0.095 0.436 

CAR 0.148 0.111 

NPF 0.108 0.283 

BOPO 0.103 0.367 

FDR  0.6 0.921 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua 

variabel menunjukkan data yang terdistribusi normal karena nilai signifikansi 

kolmogorov smirnov lebih besar dari 0,05. 

 

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinieritas untuk menguji apakah terdapat interkorelasi yang sempurna 

diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi. Cara untuk 
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melihat ada atau tidaknya masalah multikolinieritas adalah dengan menggunakan 

correlation matrix. 

Table 4.2 

Hasil Correlation Matrix 

  LNDPK CAR NPF BOPO FDR 

LNDPK 1 -0.361827 0.481865 0.108382 0.442048 

CAR -0.361827 1 -0.334643 -0.265889 -0.138586 

NPF 0.481865 -0.334643 1 0.159409 0.270885 

BOPO 0.108382 -0.265889 0.159409 1 -0.002185 

FDR 0.442048 -0.138586 0.270885 -0.002185 1 

sumber : data diola 
     

 

Hasil besaran korelasi antar variabel bebas tampak bahwa semua variabel tidak 

terindikasiadanya multikoliniearitas. Menurut Widarjono (2007), jika korelasinya kurang 

dari 0,85 (rule of tumbs 0,85) maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas 

Hal ini dibuktikan dengan tidak ada satupun masing-masing variabel yang memiliki 

korelasi lebih dari 0,85. Maka model dapat dinyatakan bebas dari asumsi klasik 

multikolineritas. 

 

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan dan 

residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan dari suatu 

observasi. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Harvey. 

Tabe 4.3 

Tabel Harvey 
 

 

Heteroskedasticity Test: Harvey  

     
     F-statistic 0.817853     Prob. F(5,56) 0.5421 

Obs*R-squared 4.219295     Prob. Chi-Square(5) 0.5183 

Scaled explained SS 6.988018     Prob. Chi-Square(5) 0.2215 
     
          Sumber : Data diolah 
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Berdasarkan hasil uji Harvey  diatas, ditemukan bahwa nilai dari probabilitas 

Obs*R-squared sebesar 0.5183. Nilai tersebut tidak signifikan ( > 0.05 ), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. 

 

4.2.2.4Uji Autokolerasi 

Autokorelasi menunjukan bahwa ada korelasi antara error periode sebelumnya 

dimana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Uji autokorelasi di dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson. Jumlah observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 84 dengan jumlah variabel bebas yang 

diujikan sebanyak 5, maka nilai batas bawah (dL) yang diketahui dari nilai tabel Durbin-

Watson pada tingkat signifikansi 0.05 adalah 1.5472, dan nilai batas atas (du) adalah 

1.7462. 

Table 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson 
 
Dependent Variable: ROA   

Method: Least Squares   

Date: 06/09/11   Time: 16:15   

Sample (adjusted): 1 80   

Included observations: 62 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.065242 0.022330 2.921670 0.0050 

LNDPK 0.001366 0.000722 1.891074 0.0638 

CAR 0.085089 0.022789 3.733688 0.0004 

NPF -0.022453 0.024727 -0.908014 0.3678 

BOPO -0.103225 0.009793 -10.54111 0.0000 

FDR -0.006048 0.004283 -1.412216 0.1634 

     
     R-squared 0.744116     Mean dependent var 0.026079 

Adjusted R-squared 0.721269     S.D. dependent var 0.004531 

S.E. of regression 0.002392     Akaike info criterion -9.141564 

Sum squared resid 0.000320     Schwarz criterion -8.935712 

Log likelihood 289.3885     Hannan-Quinn criter. -9.060742 

F-statistic 32.56978     Durbin-Watson stat 2.108544 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Sumber : Data diolah 

 

Berdasarkan pengujian autokorelasi pada tabel 4.5, nilai Durbin-Watson (dw) 

ialah . 2.108554 Ini menunjukan letak dw berada diantara du dan 4 – du (dU ≤ dw ≤ 4 – 

dU). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi dalam model 

regresi. Hasil statistik pengujian dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut: 

 

 

Gambar 4.6 

Hasil Statistik Durbin-Watson 

 

 

 Autokorelasi Inconclusive Tidak Ada Autokorelasi Inconclusive Autokorelasi 

    Positif                   Negatif  

 

  

 0 dL dU   4 – dU   4 – dL  4 

  1,5472 1,7462 2,2538  2,4528 

                         dw = 2,108554 

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai Dw = 2,108554 berada di daerah tidak 

ada autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada persamaan regresi tersebut 

tidak terdapat autokorelasi.  

 

4.3 Analisis Regresi Berganda 

 Analisi regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis 

tampak pada Tabel 4.4 berikut : 
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Tabel 4.5 

Hasil Perhitungan Estimasi Persamaan 

Dependent Variable: ROA   

Method: Least Squares   

Date: 06/09/11   Time: 16:15   

Sample (adjusted): 1 80   

Included observations: 62 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.065242 0.022330 2.921670 0.0050 

LNDPK 0.001366 0.000722 1.891074 0.0638 

CAR 0.085089 0.022789 3.733688 0.0004 

NPF -0.022453 0.024727 -0.908014 0.3678 

BOPO -0.103225 0.009793 -10.54111 0.0000 

FDR -0.006048 0.004283 -1.412216 0.1634 

     
     R-squared 0.744116     Mean dependent var 0.026079 

Adjusted R-squared 0.721269     S.D. dependent var 0.004531 

S.E. of regression 0.002392     Akaike info criterion -9.141564 

Sum squared resid 0.000320     Schwarz criterion -8.935712 

Log likelihood 289.3885     Hannan-Quinn criter. -9.060742 

F-statistic 32.56978     Durbin-Watson stat 2.108544 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Sumber ; Data diolah 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut : 

 

ROA = 0.065242 +  0.001366 LNDPK +  0.085089 CAR - 0.022453  NPF  - 0.103225 

BOPO – 0.006048 FDR 

Dari persamaan tersebut di atas dapat disusun interpretasi sebagai berikut: 

a. Koefisien konstanta 0.065242 bertanda positif  artinya jika LNDPK,CAR, 

NPF,BOPO dan FDR  adalah tetap, maka  ROA akan berubah sebesar 6,52%. Diketahui 

pula bahwa koefisien konstanta bertanda positif sehingga apabila besarnya 

LNDPK,CAR, NPF,BOPO dan FDR sama dengan nol, maka ROA akan meningkat 

sebesar 6,52%. 
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 b. Koefisien regresi untuk LNDPK  sebesar  0.001366 dimana anti-LN yaitu 

sebesar 1,0013 bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap berubah sebesar satu persen 

pada LNDPK  sementara CAR,NPF dan BOPO diasumsikan tetap, maka besarnya ROA 

akan mengalami perubahan sebesar  1,00013%   dengan arah yang sama, contohnya 

apabila LNDPK  naik sebesar 1% , sementara  CAR,NPF dan BOPO diasumsikan tetap 

maka nilai ROA akan naik sebesar 1,00013%. 

  c. Koefisien regresi untuk CAR  sebesar  0.085089  bertanda positif, hal ini 

berarti bahwa setiap berubah sebesar satu persen pada CAR  sementara 

LNDPK,NPF,BOPO dan FDR diasumsikan tetap, maka besarnya ROA akan mengalami 

perubahan sebesar 8,5%   dengan arah yang sama, contohnya apabila ROA  naik sebesar 

1% , sementara  LNDPK,NPF,BOPO dan FDR  diasumsikan tetap maka nilai ROA akan 

naik sebesar 8,5%. 

 d.  Koefisien regresi untuk NPF sebesar 0.022453    bertanda negatif, hal ini 

berarti bahwa setiap berubah sebesar satu persen pada NPF sementara 

LNDPK,CAR,BOPO dan FDR diasumsikan tetap, maka besarnya ROA akan mengalami 

perubahan sebesar  2,24%   dengan arah yang berlawanan, contohnya apabila NPF naik 

sebesar 1% , sementara LNDPK,CAR,BOPO dan FDR diasumsikan tetap maka nilai 

ROA akan turun sebesar 2,24%. 

 e.  Koefisien regresi untuk BOPO sebesar  0.103225 bertanda negatif, hal ini 

berarti bahwa setiap berubah sebesar satu persen pada BOPO sementara 

LNDPK,CAR,NPF dan FDR  diasumsikan tetap, maka besarnya ROA akan mengalami 

perubahan sebesar  10,32%    dengan arah yang berlawanan, contohnya apabila BOPO  

naik sebesar 1% , sementara LNDPK,CAR,NPF dan FDR  diasumsikan tetap maka nilai 

ROA akan turun sebesar  10,32%. 
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 f. Koefisien regresi untuk FDR sebesar 0.006048 bertanda negatif, hal ini 

berarti bahwa setiap berubah sebesar satu persen pada FDR sementara 

LNDPK,CAR,NPF dan BOPO  diasumsikan tetap, maka besarnya ROA akan mengalami 

perubahan sebesar  0.6%    dengan arah yang berlawanan, contohnya apabila FDR  naik 

sebesar 1% , sementara LNDPK,CAR,NPF dan BOPO  diasumsikan tetap maka nilai 

ROA akan turun sebesar  0.6%. 

 

4.4 Uji Hipotesa 

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi 

 Berdasarkan output hasil estimasi pada Tabel 4.6  koefisien determinasi (R2) 

adalah sebesar  atau 0.744116 atau sebesar 74,41%.  sedangkan adjusted R2 sebesar  

0.721269 atau 72.12%. Hal ini menunjukkan bahwa DPK,CAR NPF,BOPO dan FDR  

mampu menjelaskan profitabilitas (ROA) sebesar 72.12%Sisanya, yaitu sebesar 28.788% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.  Variabel tersebut 

dapat berupa jenis pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yaitu pembiayaan 

istishna, pembiayaan salam, pembiayaan qardh, pembiayaan ijarah, serta bentuk aktiva 

produktif lainnya seperti penempatan pada BI, penempatan pada surat berharga serta 

pendapatan bank syariah itu sendiri terutama yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan. 

 

4.4.2 Uji t 

 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat yaitu antara DPK  terhadap ROA, CAR  terhadap ROA,  NPF  

terhadap ROA, BOPO terhadap ROA dan FDR terhadap ROA. 

Tabel 4.6 
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Kesimpulan Uji t 

No Variabel Sig 
Tingkat 
signifikansi konsisten Dengan Penelitian Sebelumnya 

1 DPK 0,0638 > 0.05  Juniadi   (2008) 

2 CAR 0,0004 < 0.05 Dwi Fajriani (2010) 

3 NPF 0,3678 > 0.05 Imam Ghozali (2010) 

4 BOPO 0 < 0.05 Dwi Fajriani (2010) 

5 FDR 0.1634  > 0.05   

 

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap koefisien regresi yaitu dengan 

interpretasi sebagai berikut: 

a.  Hipotesis untuk DPK ( Dana Pihak Ketiga) 

H0 : DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

Ha : DPK berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

Berdasarkan nilai taraf signifikansi thitung DPK sebesar 0,0638 > 0,05 maka 

keputusannya adalah menerima Ho dan menolak Ha. Artinya besar  DPK  secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

b.  Hipotesis untuk CAR (Capital Adequacy Ratio) 

H0 : CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

Ha : CAR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

Berdasarkan nilai taraf signifikansi thitung CAR sebesar 0,0004 < 0,05 maka 

keputusannya adalah menerima Ha dan menolak Ho. Artinya besar CAR secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

c.  Hipotesis untuk NPF (Non Performing Financing) 

H0 : NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA)  

Ha : NPF  berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

Berdasarkan nilai taraf signifikansi thitung NPF sebesar 0,3678 > 0,05 maka 
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keputusannya adalah menerima Ho dan menolak Ha. Artinya besar NPF secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

d.  Hipotesis untuk BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) 

H0 : BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

Ha : BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

Berdasarkan nilai taraf signifikansi thitung BOPO sebesar 0,0000 < 0,05 maka 

keputusannya adalah menerima Ha dan menolak Ho. Artinya besar BOPO secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

e. Hipotesis untuk FDR (Financing Deposit Ratio) 

H0 : FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

Ha : FDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

Berdasarkan nilai taraf signifikansi thitung FDR sebesar 0.1634 > 0,05 maka 

keputusannya adalah menerima Ho dan menolak Ha. Artinya besar  FDR  secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

 

4.4.3 Uji F 

Uji F adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel 

bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pada tabel 4.6  nilai Prob(F-

statistik) sebesar 0.000, dengan demikian Ho ditolak dan menerima Ha. Artinya kelima  

variabel, yaitu DPK, CAR, NPF, BOPO dan FDR secara bersama-sama mampu 

menjelaskan distribusi bagi hasil secara signifikan pada α = 5% .  

 

4.5 Implikasi Manajerial 

 Hasil analisis menyimpulkan bahwa profitabilitas dipengaruhi oleh beberapa 

variabel. Variabel-variabel yang disinyalir turut mempengaruhi dalam penelitian ini 
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adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing 

Financing (NPF), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO, dan 

(FDR) Financing To Deposit Ratio. 

 

4.5.1 Pengaruh CAR Terhadap ROA 

Dalam penelitian ini, yang menunjukkan pengaruh signifikan adalah CAR dan 

BOPO. CAR memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA). Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitasnya 0.0004 < 0,05. Diketahui pula 

bahwa koefisien variabel CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) Bank 

Muamalat Indonesia. Dengan nilai koefisien sebesar 0.085089. Artinya bahwa setiap 1% 

kenaikan CAR, maka akan meningkatkan ROA sebesar 0.085089 dengan asumsi 

variabel lainnya dianggap tetap.  

 Artinya, setiap penambahan CAR akan meningkatkan profitabilitas, karena 

dengan memiliki CAR yang tinggi maka BMI merasa posisi modalnya aman sehingga 

memungkinkan bank untuk melakukan ekspansi kredit (pembiayaan). Pembiayaan 

merupakan core business bank yang merupakan sumber utama pendapatan bank. Dengan 

penyaluran pembiayaan yang tinggi maka diharapkan bank juga akan memperoleh laba 

yang tinggi yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas. 

Selain itu, pihak manajemen BMI juga harus memperhatikan nilai CAR yang 

dimiliki sebelum memutuskan untuk menyalurkan pembiayaan dan pada akhirnya 

memperoleh laba, CAR merupakan salah satu pertimbangan yang dilihat oleh pihak 

manajemen bank. Dengan tingkat modal yang cukup tinggi, diharapkan pihak pengelola 

bank dapat selalu menyesuaikan rencana ekspansinya dalam batas yang dapat ditampung 

oleh permodalan bank. Terlebih lagi prinsip yang diterapkan oleh bank syariah termasuk 

BMI yang menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan yang disalurkannya. 
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Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang terkait dengan risiko pembiayaan. 

Oleh sebab itu, bank harus memiliki modal yang cukup besar untuk mengamankan posisi 

modalnya serta menutupi kerugian yang mungkin terjadi. 

Besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel CAR terhadap ROA Bank 

Muamalat Indonesia juga dapat disebabkan para nasabah cenderung lebih percaya untuk 

menginvestasikan uangnya pada bank yang memiliki CAR tinggi karena bank tetap akan  

mampu membayar kewajibannya meski mengalami kredit macet pada usaha 

pembiayaannya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Latumerissa (1999) dalam penelitian 

Nur Khasanah (2006), yang menyatakan bahwa bank-bank yang memiliki CAR tinggi 

tetap dapat mengembalikan dana deposan jika diminta saat kredit macet dengan 

menggunakan modal bank. Oleh karena itu, jumlah modal yang memadai pada suatu 

bank menjadi salah satu pertimbangan bagi deposan dalam menitipkan uangnya karena 

para deposan merasa terlindungi. 

Bagi manajer industri perbankan perlu memperhatikan CAR karena dengan 

manajemen permodalan yang baik dengan memanfaatkan secara optimal modal yang 

dimiliki mampu meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan yang tercermin dalam 

ROA. CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank mempunyai kecukupan modal yang 

tinggi, sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi pembiayaan yang lebih besar 

dan meningkatkan kepercayaan nasabah serta kemungkinan bank tersebut terlikuidasi 

juga kecil. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ruth Andarina 

(2005). Penelitiannya menghasilkan adanya hubungan yang positif antara CAR dengan 

ROA. Makin menurunnya CAR semakin rendah profitabilitas yang diperoleh. Hal ini 

dilihat dari nilai probabilitasnya  
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dikarenakan semakin baik CAR berarti semakin baik ekspansi kredit yang 

diberikan sehingga mampu memberikan profit yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini 

juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nur Khasanah Sebatiningrum (2006), 

Yacub Azwir (2006), Yuliani (2007) dan Febriyanti & Wahidin (2008) yang juga 

menyatakan bahwa CAR berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 

Tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Wisnu Mawardi (2004) yang 

menemukan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. 

 

4.5.2 Pengaruh  BOPO terhadap ROA 

Variabel lain yang menunjukkan pengaruh yang signifikan selain CAR adalah 

BOPO. BOPO merupakan indikator dari tingkat efisiensi. Walaupun penyaluran 

pembiayaan tinggi tetapi bank tidak dapat melakukan efisiensi biaya maka profitabilitas 

juga akan turun. Oleh karena itu, pada penelitian ini BOPO turut memberikan pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Artinya, setiap penambahan BOPO akan 

menurunkan profitabilitas, karena dengan BOPO yang tinggi berarti terjadi inefisiensi 

biaya. 

BOPO  merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas 

(ROA) yang ditunjukkan dengan besarnya nilai dari koefisien konstanta sebesar  -0.103 

dan nilai probabilitasnya yaitu  0,000 < 0,05. Artinya bahwa koefisien variabel BOPO 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia. Dengan 

nilai koefisien sebesar -0,103. Artinya bahwa setiap 1% kenaikan BOPO, maka akan 

menurunkan ROA sebesar 0.103 dengan asumsi variable lainnya dianggap tetap.  

Berdasarkan hasil analisis tersebut mengindikasikan bahwa bank perlu 

memperhatikan BOPO karena merupakan variabel yang paling dominan dan konsisten 

dalam mempengaruhi ROA, artinya manajemen BMI harus lebih memperhatikan 
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efisiensi dalam menjalankan aktivitas operasionalnya karena biaya operasi yang rendah 

dan pendapatan operasi yang tinggi mampu meningkatkan profitabilitas (ROA).  

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil 

estimasi memberi bukti bahwa semakin efisien kinerja operasional suatu bank maka 

keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. Bagi manajemen bank, hal ini 

menunjukkan pentingnya memperhatikan pengendalian biaya sehingga dapat 

menghasilkan rasio BOPO yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas 

moneter yaitu <93,52%. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Yuliani (2007), Nur Khasanah Sebatiningrum (2006) dan Yacub Azwir (2006) yang juga 

menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan yang 

negatif antara BOPO dan profitabilitas (ROA). 

 

4.5.3 Pengaruh  NPF  terhadap ROA 

 Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa NPF tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitasnya yaitu  

0.3678 > 0.05. 

Secara teoritis, NPF berarti rasio besarnya pembiayaan bermasalah terhadap total 

pembiayaan yang diberikan. Yang artinya semakin kecil rasio dari NPF semakin baik 

kinerja dari suatu bank dan ini menjadi salah satu acuan bagi indikator kesehatan bank. 

Seperti yang disebutkan oleh Dendawijaya (2003), bahwa keberadaan NPF dapat 

menyebabkan kehilangannya pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga 

nantinya dapat mengurangi perolehan laba bank. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 

teori NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. 

Dalam penelitian  ini, NPF tidak berpengaruh signifikan disebabkan karena nlai 

NPF dan ROA yang kecil sehingga memiliki variasi yang juga kecil dan seolah-olah 
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menjadi tidak terpengaruh. Selain itu, volume pembiayaan yang diberikan oleh BMI 

besar, sehingga NPF yang jumlahnya relatif kecil tidak mempengaruhi laba dan 

profitabilitas (ROA). Oleh karena itu, variasi dalam NPF tidak mampu menjelaskan 

variasi dari ROA. 

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruth 

Andarina (2005) dan Yacub Azwir (2006) yang juga menemukan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara NPL dengan profitabilitas. 

 

4.5.4    Pengaruh DPK terhadap ROA  

 Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu melakukan penghimpunan 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke 

masyarakat dalam bentuk kredit (pembiayaan). Oleh karena itu, bank merupakan 

lembaga kepercayaan masyarakat, sehingga bank harus selalu berkinerja baik dan 

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasionalnya. Ukuran besarnya 

dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut adalah DPK, semakin banyak dana yang 

dihimpun dari masyarakat menunjukkan tingkat kepercayaan  masyarakat dalam 

menabung atau menginvestasikan dananya di masyarakat. 

 Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa pada penelitian ini tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara DPK terhadap profitabilitas. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai probabilitasnya 0.0638 > 0.05. hal ini disebabkan karena pengaruh DPK 

tidak terlibat secara langsung dalam pembentukan komponen income bank. Sebelumnya 

DPK bisa dikatakan menghasilkan jika alokasi DPK tersebut dapat terserap sepenuhnya 

kepada pembiayaan melalui mekanisme FDR. Tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan 

hasil penelitian Yunadi (2008) yang menemukan bahwa DPK berpengaruh terhadap 

ROA. 
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4.5.5    Pengaruh FDR terhadap ROA  

 Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa FDR tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitasnya yaitu  

0.1634 > 0.05. Hasil ini memiliki arti bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara FDR terhadap Profitabilitas (ROA). 

 Secara teoritis, FDR berarti rasio besarnya total pembiayaan terhadap total dana 

pihak ketiga (DPK). Hasil koefisien regresi menjelaskan bahwa FDR tdak berpengaruh 

secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Secara umum hal ini tekait kebijakan 

FDR  masing-masing bank nya. Maksimalnya DPK menghasilkan tingkat FDR mencapai 

110% dari DPK. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Imam Ghozali 

(2007) dan Ahmad Buyung Nusantara (2009).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari seluruh pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel CAR berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank 

Muamalat Indonesia . Koefisien variabel CAR bertanda positif sehingga terdapat 

hubungan yang positif antara CAR dengan ROA. Hal ini mengindikasikan bahwa 

semakin besar modal bank maka memungkinkan bank untuk melakukan ekspansi 

pembiayaan dan selanjutnya akan berpotensi menghasilkan pendapatan dan laba 

yang tercermin pada ROA. 

2. Variabel BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

Bank Muamalat Indonesia. Koefisien variabel BOPO bertanda negatif sehingga 

terdapat hubungan yang negatif antara BOPO dengan ROA. Hal ini dikarenakan 

BOPO mengindikasikan efisiensi bank. Semakin rendah BOPO maka semakin 

efisien operasional bank sehingga dapat meningkatkan profitabilitas (ROA). 

3. Variabel DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank 

Muamalat Indonesia. Hal ini dikarenakan variabel DPK tidak mempengaruhi 

secara langsung profitabilitas (ROA). Besarnya DPK yang tidak diimbangi oleh 

jumlah penyaluran pembiayaan menyebabkan DPK tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 

4. Variable FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabiltas (ROA) Bank 

Muamalat Indonesia. Hal ini dikarenakan secara umum tingkat FDR yang ada di 

Bank Muamalat Indonesia dibawah 100%, umumnya tingkat FDR yang 
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dianjurkan untuk mencapai hasil yang maksimal atas pengaruh (ROA) didapat 

jika FDR diatas 100%. 

5. Variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini 

disebabkan karena tingkat NPF perbankan syariah yang rendah. Pada umumnya 

tingkat NPF perbankan syariah akan berpengaruh signifikan terhadap ROA bila 

lebih besar dari 10%. 

6. Berdasarkan hasil uji simultan (uji-F) seluruh variable independen diperoleh 

signifikansi 0,000 yang lebih rendah dari 0,005 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variable DPK, CAR, NPF, BOPO, dan FDR secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia. 

 

5.2 Saran 

Dari kesimpulan yang diperoleh di atas, maka saran yang dapat diberikan antara 

lain: 

1. Bagi Bank Muamalat Indonesia 

 a. Dalam usaha untuk meningkatkan ekspansi pembiayaan BMI harus selalu 

memperhatikan CAR yang ada. Semakin banyak ekspansi pembiayaan, CAR yang 

dibutuhkan juga semakin banyak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Cara 

ini antara lain dengan menambahkan modal oleh pemilik. 

 b. BMI perlu menjaga agar CAR tetap efisien yaitu dengan nilai yang tidak perlu 

terlalu besar namun tetap sesuai dengan batas yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. 

Hal tersebut dikarenakan, apabila suatu bank memiliki nilai CAR yang terlalu besar 

sedangkan memiliki tingkat FDR (Financing to Deposit Ratio) yang rendah, maka dapat 

dikatakan pada bank tersebut terdapat banyak dana yang menganggur (idle money) dan 

menyebabkan bank menjadi tidak efisien. 
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 c.  Dalam upaya meningkatkan profitabilitas, BMI hendaknya menekan biaya 

operasional dan meningkatkan pendapatan operasional. Pengeluaran biaya yang kecil 

dapat dilakukan dengan cara efisiensi kerja. Diantaranya dengan meminimalkan risiko-

risiko kredit, efisiensi kerja karyawan dan pengurangan aktiva tetap. 

 d. Besarnya DPK yang ada hendaknya disesuaikan dengan kebijakan FDR yang 

ada agar alokasi DPK dapat tersalurkan sepenuhnya kepada pembiayaan, Hal ini menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas. 

2. Bagi Akademisi 

a. Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, salah satunya adalah 

menggunakan laporan keuangan bulanan yang tidak diaudit. Sehingga terdapat 

kecenderungan nilai BOPO yang tinggi pada setiap bulan Desember yang mungkin 

disebabkan oleh adanya beban pajak. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk 

penelitian berikutnya, sebaiknya dapat menggunakan laporan keuangan tahunan yang 

telah diaudit sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat. 

b. Selain itu, untuk penelitian berikutnya sebaiknya dapat menambah variable-

variabel independen lain serta memperbanyak data laporan keuangan. 
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LAMPIRAN 1 

DATA AWAL VARIABEL-VARIABEL PENELITIAN 

Tahun ROA lndpk CAR NPF BOPO FDR 

_01/01/2003 0,0341 28,151 0,1065 0,0517 0,7558 0,8159 
_01/02/2003 0,0172 28,128 0,1064 0,0505 0,7587 0,8356 
_01/03/2003 0,0290 28,137 0,1310 0,0476 0,8008 0,8487 
_01/04/2003 0,0279 28,123 0,1566 0,0431 0,8060 0,8432 
_01/05/2003 0,0266 28,153 0,1545 0,0475 0,8112 0,9061 
_01/06/2003 0,0252 28,222 0,1508 0,0431 0,8212 0,8219 
_01/07/2003 0,0248 28,261 0,2154 0,0505 0,8215 0,7741 
_01/08/2003 0,0248 28,348 0,2024 0,0484 0,8212 0,7709 
_01/09/2003 0,0237 28,377 0,1934 0,0510 0,8267 0,7802 
_01/10/2003 0,0242 28,366 0,1881 0,0508 0,8236 0,8091 
_01/11/2003 0,0167 28,431 0,1740 0,0488 0,8764 0,7979 
_01/12/2003 0,0201 28,554 0,1781 0,0320 0,8558 0,7424 
_01/01/2004 0,0087 28,585 0,1874 0,0316 0,9240 0,7265 
_01/02/2004 0,0185 28,576 0,1842 0,0314 0,8525 0,7508 
_01/03/2004 0,0275 28,601 0,1311 0,0278 0,8002 0,7792 
_01/04/2004 0,0302 28,639 0,1173 0,0227 0,7830 0,8657 
_01/05/2004 0,0314 28,687 0,1461 0,0216 0,7745 0,8740 
_01/06/2004 0,0277 28,694 0,1362 0,0213 0,7967 0,9318 
_01/07/2004 0,0263 28,771 0,1397 0,0270 0,8089 1,0343 
_01/08/2004 0,0252 28,846 0,1324 0,0266 0,8187 1,0117 
_01/09/2004 0,0225 28,858 0,1285 0,0270 0,8366 1,0351 
_01/10/2004 0,0210 28,915 0,1241 0,0257 0,8484 1,0197 
_01/11/2004 0,0218 28,933 0,1258 0,0240 0,8440 1,0229 
_01/12/2004_ 0,0180 29,097 0,1217 0,0299 0,8528 0,8603 
_01/01/2005 0,0258 29,056 0,1400 0,0245 0,7991 0,9382 
_01/02/2005 0,0231 29,053 0,1378 0,0260 0,8132 0,9642 
_01/03/2005 0,0254 29,092 0,1172 0,0215 0,7973 0,8733 
_01/04/2005 0,0255 29,18 0,1172 0,0320 0,7947 0,8417 
_01/05/2005 0,0267 29,149 0,1812 0,0311 0,7897 0,8733 
_01/06/2005 0,0274 29,198 0,1808 0,0301 0,7871 0,8773 
_01/07/2005 0,0273 29,21 0,1634 0,0355 0,7892 0,8865 
_01/08/2005 0,0285 29,246 0,1670 0,0316 0,7835 0,9058 
_01/09/2005 0,0285 29,276 0,1635 0,0316 0,7956 0,9229 
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_01/10/2005 0,0292 29,301 0,1574 0,0303 0,7842 0,9096 
_01/11/2005 0,0278 29,311 0,1563 0,0314 0,7949 0,9058 
_01/12/2005 0,0253 29,38 0,1633 0,0280 0,8159 0,8908 
_01/01/2006 0,0264 29,372 0,1176 0,0229 0,8017 0,8674 
_01/02/2006 0,0264 29,324 0,1183 0,0236 0,8061 0,9020 
_01/03/2006 0,0296 29,334 0,1210 0,0277 0,7929 0,9200 
_01/04/2006 0,0272 29,344 0,1208 0,0416 0,8058 0,9049 
_01/05/2006 0,0283 29,385 0,1083 0,0350 0,8027 0,8708 
_01/06/2006 0,0260 29,394 0,1078 0,0389 0,8137 0,9124 
_01/07/2006 0,0260 29,399 0,1067 0,0236 0,8137 0,8978 
_01/08/2006 0,0248 29,434 0,1086 0,0414 0,8186 0,8831 
_01/09/2006 0,0236 29,48 0,1048 0,0443 0,8269 0,8729 
_01/10/2006 0,0244 29,56 0,1064 0,0390 0,8224 0,8310 
_01/11/2006 0,0240 29,555 0,1071 0,0388 0,8251 0,8296 
_01/12/2006 0,0210 29,553 0,1060 0,0576 0,8469 0,8360 
_01/01/2007 0,0406 29,528 0,1618 0,0336 0,7229 0,7932 
_01/02/2007 0,0346 29,55 0,1666 0,0376 0,7544 0,9505 
_01/03/2007 0,0326 29,587 0,1485 0,0367 0,7769 0,9051 
_01/04/2007 0,0294 29,591 0,1476 0,0469 0,7866 0,9511 
_01/05/2007 0,0289 29,628 0,1392 0,0479 0,7909 0,9538 
_01/06/2007 0,0303 29,649 0,1266 0,0489 0,8452 0,9706 
_01/07/2007 0,0296 29,68 0,1189 0,0635 0,7840 0,9861 
_01/08/2007 0,0265 29,661 0,1151 0,0635 0,8022 1,0439 
_01/09/2007 0,0241 29,708 0,1123 0,0659 0,8209 1,0287 
_01/10/2007 0,0240 29,744 0,1103 0,0606 0,8163 0,9970 
_01/11/2007 0,0241 29,755 0,1056 0,0607 0,8159 1,0227 
_01/12/2007 0,0227 29,793 0,1069 0,0296 0,8275 0,9916 
_01/01/2008 0,0306 29,812 0,1152 0,0336 0,7641 0,9656 
_01/02/2008 0,0313 29,825 0,1127 0,0331 0,7508 0,9641 
_01/03/2008 0,0304 29,843 0,1146 0,0324 0,7576 0,9573 
_01/04/2008 0,0295 29,86 0,1125 0,0398 0,7610 0,9772 
_01/05/2008 0,0275 29,866 0,1076 0,0635 0,7768 1,0017 
_01/06/2008 0,0277 29,866 0,0957 0,0482 0,7805 1,0294 
_01/07/2008 0,0271 29,883 0,1226 0,0537 0,7778 1,0323 
_01/08/2008 0,0259 29,881 0,1181 0,0482 0,7867 1,0724 
_01/09/2008 0,0262 29,912 0,1125 0,0493 0,7873 1,0639 
_01/10/2008 0,0264 29,909 0,1089 0,0493 0,7844 1,0751 
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_01/11/2008 0,0266 29,907 0,1042 0,0497 0,7833 1,0888 
_01/12/2008 0,0260 29,941 0,1056 0,0434 0,7885 1,0403 
_01/01/2009 0,0274 29,984 0,1176 0,0434 0,8024 0,8173 
_01/02/2009 0,0249 30,047 0,1183 0,0548 0,7986 1,0184 
_01/03/2009 0,0277 30,078 0,1210 0,0659 0,7815 0,9873 
_01/04/2009 0,0223 30,015 0,1208 0,0645 0,8257 0,9815 
_01/05/2009 0,0196 30,077 0,1083 0,0445 0,8560 0,9348 
_01/06/2009 0,0179 30,147 0,1078 0,0383 0,8654 0,8995 
_01/07/2009 0,0156 30,131 0,1067 0,0642 0,8847 0,9134 
_01/08/2009 0,0144 30,108 0,1086 0,0837 0,8940 0,9418 
_01/09/2009 0,0050 30,132 0,1048 0,0886 0,9587 0,9244 
_01/10/2009 0,0098 30,139 0,1064 0,0836 0,9268 0,9201 
_01/11/2009 0,0094 30,14 0,1071 0,0931 0,9302 0,9285 
_01/12/2009 0,0076 30,223 0,1060 0,0472  0,9469 0,8525 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

HASIL UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  ROA Lndpk CAR NPF BOPO FDR 
N 84 84 84 84 84 84 
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Normal Parameters(a,b) Mean .025483 29.32900 .119191 .042631 .807384 .916158 
  Std. Deviation .0049912 .6055566 .0150090 .0159044 .0341226 .086404 
Most Extreme 
Differences 

Absolute .134 .095 .148 .108 .103 .060 

  Positive .081 .076 .148 .108 .103 .037 
  Negative -.134 -.095 -.144 -.090 -.073 -.060 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.209 .869 1.202 .988 .919 .552 
Asymp. Sig. (2-tailed) .107 .436 .111 .283 .367 .921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS 

  LNDPK CAR NPF BOPO FDR 

LNDPK 1 -0,361827 0,481865 0,108382 0,442048 

CAR -0,361827 1 -0,334643 -0,265889 -0,138586 

NPF 0,481865 -0,334643 1 0,159409 0,270885 
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BOPO 0,108382 -0,265889 0,159409 1 -0,002185 

FDR 0,442048 -0,138586 0,270885 -0,002185 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

HASIL UJI AUTOKOLERASI 

Dependent Variable: ROA   

Method: Least Squares   

Date: 06/09/11   Time: 16:15   

Sample (adjusted): 1 80   

Included observations: 62 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

PENGARUH DPK..., IQROR NUSO BHEKTI, Ak.-IBS, 2011



     
     C 0.065242 0.022330 2.921670 0.0050 

LNDPK 0.001366 0.000722 1.891074 0.0638 

CAR 0.085089 0.022789 3.733688 0.0004 

NPF -0.022453 0.024727 -0.908014 0.3678 

BOPO -0.103225 0.009793 -10.54111 0.0000 

FDR -0.006048 0.004283 -1.412216 0.1634 

     
     R-squared 0.744116     Mean dependent var 0.026079 

Adjusted R-squared 0.721269     S.D. dependent var 0.004531 

S.E. of regression 0.002392     Akaike info criterion -9.141564 

Sum squared resid 0.000320     Schwarz criterion -8.935712 

Log likelihood 289.3885     Hannan-Quinn criter. -9.060742 

F-statistic 32.56978     Durbin-Watson stat 2.108544 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

HASIL UJI HETEROKSEDASITAS 

 
Heteroskedasticity Test: Harvey  

     
     F-statistic 0.817853     Prob. F(5,56) 0.5421 

Obs*R-squared 4.219295     Prob. Chi-Square(5) 0.5183 

Scaled explained SS 6.988018     Prob. Chi-Square(5) 0.2215 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: LRESID2   
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Method: Least Squares   

Date: 10/12/11   Time: 02:26   

Sample: 1 80    

Included observations: 62   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 12.88130 27.10894 0.475168 0.6365 

LNDPK -0.705309 0.876831 -0.804385 0.4246 

CAR -10.78039 27.66634 -0.389657 0.6983 

NPF 49.48881 30.01865 1.648602 0.1048 

BOPO -3.482540 11.88826 -0.292939 0.7707 

FDR -5.021506 5.199153 -0.965831 0.3383 

     
     R-squared 0.068053     Mean dependent var -14.63077 

Adjusted R-squared -0.015156     S.D. dependent var 2.882192 

S.E. of regression 2.903952     Akaike info criterion 5.061788 

Sum squared resid 472.2444     Schwarz criterion 5.267639 

Log likelihood -150.9154     Hannan-Quinn criter. 5.142610 

F-statistic 0.817853     Durbin-Watson stat 1.748557 

Prob(F-statistic) 0.542114    

     
      

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 

HASIL UJI REGRESI UTAMA 

Dependent Variable: ROA   

Method: Least Squares   

Date: 06/09/11   Time: 16:15   

Sample (adjusted): 1 80   

Included observations: 62 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.065242 0.022330 2.921670 0.0050 

LNDPK 0.001366 0.000722 1.891074 0.0638 

CAR 0.085089 0.022789 3.733688 0.0004 

NPF -0.022453 0.024727 -0.908014 0.3678 
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BOPO -0.103225 0.009793 -10.54111 0.0000 

FDR -0.006048 0.004283 -1.412216 0.1634 

     
     R-squared 0.744116     Mean dependent var 0.026079 

Adjusted R-squared 0.721269     S.D. dependent var 0.004531 

S.E. of regression 0.002392     Akaike info criterion -9.141564 

Sum squared resid 0.000320     Schwarz criterion -8.935712 

Log likelihood 289.3885     Hannan-Quinn criter. -9.060742 

F-statistic 32.56978     Durbin-Watson stat 2.108544 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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