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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.

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 1
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November 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 makin cerah dan menjanjikan

serta diyakini akan terus tumbuh dan berkembang. Berikut data perkembangan perbankan

syariah di Indonesia sejak awal tahun didirikan sampai dengan akhir tahun 2009.

Tabel 1.1

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, 2009.

Tabel di atas memperlihatkan perkembangan kelembagaan perbankan syariah dari

tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan. Menurut Ramzi (2009),

perkembangan perbankan syariah sangat pesat karena banyaknya dukungan pemerintah

melalui peraturan dan infrastruktur perundangan yang menunjang pertumbuhan

perbankan Indonesia sebagai pusat syariah global. Hal ini terbukti bahwa setelah adanya

Jenis Bank 1992 1998 1999 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009

BUS 1 1 2 2 2 3 3 3 5 6

UUS - - 1 3 8 15 20 25 27 25

BPRS - 76 78 78 84 88 105 114 131 139
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dukungan dari pemerintah melalui peraturan perbankan syariah, industri perbankan

syariah di Indonesia semakin tumbuh.

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
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mempertahankan eksistensinya baik di saat kondisi perekonomian sedang tumbuh

maupun resesi.

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.

Gambar 1.1

Perkembangan ROA Bank Syariah di Indonesia

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, 2010

Bila dilihat dari gambar tersebut maka dapat diketahui bahwa profitabilitas

perbankan syariah berfluktuasi. Pada awal tahun 2010, ROA perbankan syariah mulai

mengalami peningkatan ke arah 2%. Itu artinya perbankan syariah mencoba untuk

bangkit dan memperbaiki kinerja profitabilitasnya.
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Salah satu cara memperbaiki kinerja profitabilitas adalah dengan meningkatan

efisiensi dalam melaksanakan kegiatan operasional. Masalah efisiensi berkaitan dengan

masalah pengendalian biaya. Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan lebih

kecil dari keuntungan yang diperoleh. 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. Menurut Husnan (1998) 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 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.

Selain itu, kontribusi paling besar terhadap profitabilitas bank syariah berasal dari

pendapatan atas penyaluran pembiayaan. Hal itu dikarenakan penyaluran pembiayaan

merupakan core business dari suatu bank termasuk bank syariah. Namun pada

kenyataannya tidak semua penyaluran pembiayaan tersebut bisa menghasilkan atau

terdapat pembiayaan yang bermasalah.

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
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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 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
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(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.

Perkembangan yang dialami perbankan syariah tersebut tentunya tidak terlepas

dari bukti bahwa bank syariah ternyata dapat bertahan melewati masa krisis ekonomi di

tahun 1998. Pada masa tersebut, ketangguhan perbankan syariah tidak lepas dari

tingginya tingkat kepercayaan para nasabah perbankan syariah terhadap bank mereka,

yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang pada masa tersebut merupakan satu-

satunya bank syariah di Indonesia. Sementara itu, perbankan konvensional justru dilanda

ketidakpercayaan yang tinggi dari masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan banyak bank

konvensional yang berusaha untuk menarik dana masyarakat dengan imbalan tingkat

suku bunga tabungan dan deposito yang tinggi, tetapi tingkat suku bunga kredit yang

dikenakan ke nasabah jauh lebih rendah. Hal inilah yang mengakibatkan banyak bank

konvensional mengalami kesulitan keuangan dan mengakibatkan terjadinya negative

spread yang besar.

Walaupun tidak mengalami negative spread seperti yang dialami oleh perbankan

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

dari perkembangan kemampuan BMI memperoleh laba berikut ini:

Gambar 1.2

Perkembangan Laba Bersih BMI

Sumber : Bank Muamalat Indonesia (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, maka dapat diketahui 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.
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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 CAR, BOPO serta

NPF juga memiliki andil dalam mempengaruhi profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut

di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Pengaruh CAR, BOPO dan

NPF terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (periode 2006 sampai dengan

2009)”.

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.
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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 2006 sampai dengan Desember 2009.

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

terkumpul data sebanyak 48 buah.

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

on Asset (ROA).

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh CAR, BOPO dan NPF secara

bersama-sama terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia

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

Bank Muamalat Indonesia

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh BOPO terhadap profitabilitas

(ROA) Bank Muamalat Indonesia

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh NPF terhadap profitabilitas (ROA)

Bank Muamalat Indonesia

1.5 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik permasalahan-

permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan yang timbul adalah:
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1. Apakah CAR, BOPO dan NPF secara bersama-sama mempengaruhi profitabilitas

(ROA) Bank Muamalat Indonesia?

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

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

4. Apakah NPF mempengaruhi 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 sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penilitian ini adalah sebagai berikut :
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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
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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 dan ditambah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998, pengertian bank adalah

sebagai berikut :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.”

Selain pengertian di atas, pengertian bank menurut Pedoman Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No.31 Akuntansi Perbankan (Revisi 2000) yaitu :

“Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial
intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak
yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu
lintas pembayaran.”

Jadi dari beberapa pengertian di atas, maka pengertian dari bank adalah suatu

lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang tugasnya adalah

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kembali ke

masyarakat dalam bentuk kredit. Fungsi bank pada umumnya adalah menerima berbagai

bentuk simpanan dari masyarakat; memberikan kredit baik bersumber dari dana yang
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diterima dari masyarakat serta memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan

peredaran uang.

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.

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang bank konvensional, bank syariah,

perbedaan antara keduanya serta bagaimana mengukur tingkat profitabilitas bank

terutama bank syariah yang menjadi objek penelitian kali ini.

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
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dengan metode pengenaan bunga yang dikenakan atas dana baik saat penghimpunan

ataupun penyaluran dana.

2.1.3 Bank Syariah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal dengan Islamic

Banking atau juga disebut dengan interest-free banking. Peristilahan dengan

menggunakan Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu

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

ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari

berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang

dilaksanakan sejalan dengan moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah

berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan maisir (spekulasi) dan gharar

(ketidakjelasan).

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”.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam

mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan

uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank syariah termasuk kategori
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kegiatan investasi karena pengembaliannya (return) dari waktu ke waktu tidak pasti dan

tidak tetap. Besar kecilnya pengembalian itu tergantung pada hasil usaha yang benar-

benar terjadi dan dilakukan bank sebagai mudharib atau pengelola dana.

Jika dalam konsep konvensional memaksimumkan profit merupakan tujuan utama

dari sebuah bank komersil, sebaliknya bank syariah yang selain mencari keuntungan juga

mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai Islam dengan bertransaksi

secara adil, bisnis yang halal, tidak menerapkan sistem bunga, tidak monopoli serta

mengeluarkan zakat.

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 hokum itu hanya berdasarkan
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hokum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki

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
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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.

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
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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 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

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, menurut

Algaoud (2003), ada lima segi religius yang berkedudukan kuat dalam literatur yang

harus diterapkan, antara lain:

1. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga.

2. Pemberian sedekah, infaq, dan zakat.

3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai

Islam (haram).

4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan unsur judi dan

ketidakpastian.

5. Penyediaan takaful (asuransi Islam).

Oleh karena itu, dalam operasinya perbankan syariah tidak menerapkan sistem

bunga seperti bank konvensional tetapi menerapkan sistem bagi hasil. Hal ini sesuai
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dengan fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 yang menggolongkan bunga bank

termasuk riba, dan menurut Al-Qur`an riba adalah haram. Pernyataan ini ditegaskan oleh

ayat dalam Al-Qur`an sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa

riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al

Baqarah ayat 278)

2.1.6 Kegiatan Operasional dan Produk Bank Syariah

2.1.6.1 Penghimpunan dana (funding)

Penghimpunan dana (funding) adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan

dari 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
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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 penitipan

barang/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)

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.
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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:

1. Prinsip Jual Beli (bai’)

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

bank 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.
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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

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.
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Dalam hal ini bank bertindak sebagai shahibul maal dan nasabah bertindak

sebagai mudharib. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana akan

dibagikan kepada bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik dana selama

kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian dan kesalahan dari pengelola dana.

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 :

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.
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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

Adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain

yang wajib menanggungnya.

4. Ar-Rahn (Gadai)
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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 pada sektor perbankan syariah, sama halnya dengan laporan

keuangan pada sektor lainnya, yaitu berguna untuk menyediakan informasi yang

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi

bank yang bermanfaat dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan adalah suatu

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah

(PSAK No.101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah).

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.

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.
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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 social 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.

2.1.8 CAR (Capital Adequacy Ratio)
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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

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.
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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 :

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

bobot 100%.

2.1.9 BOPO (Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional)

Masalah efisiensi berkaitan dengan masalah pengendalian biaya. Efisiensi

operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan, lebih kecil

daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Baik pada saat ini maupun

masa mendatang, masalah efisiensi akan terus timbul sebagi akibat kompetisi usaha yang

semakin ketat dan meningkatnya mutu kehidupan yang berakibat pada meningkatnya

standar kepuasan konsumen. 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.

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

Desember 2005, BOPO diperoleh dengan cara sebagai berikut :

BOPO = = x 100%

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 produk-

produk yang ditawarkan.

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 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
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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 :

NPF = x 100%

Non Performing Financing disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan

eksternal (Mahmoedin, 2004). Faktor internal lebih disebabkan oleh kelalaian dalam bank

syariah tersebut yaitu seperti : (1) kebijakan pemberian pembiayaan yang terlalu

ekspansif, (2) adanya penyimpangan pemberian pembiayaan, (3) itikad kurang baik

pemilik atau pengurus dan pegawai bank, dan (4) lemahnya sistem administrasi dan

pengawasan pembiayaan. Sedangkan dari sisi eksternal, non performing financing juga

dapat disebabkan oleh : (1) kegagalan usaha debitur, (2) menurunnya kegiatan ekonomi
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dan tingginya suku bunga, (3) pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat

oleh debitur, dan (4) musibah yang terjadi pada usaha debitur atau kegiatan usahanya.

Jadi pada dasarnya, semakin kecil nilai NPF maka semakin sedikit pembiayaan

yang bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. Jika semakin sedikit nilai

pembiayaan yang bermasalah maka dapat memberikan nilai laba yang baik.

2.1.11 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.

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
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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 = x 100%

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 Penelitian Terdahulu

Dalam rangka penelitian yang dilakukan penulis juga mendasarkan pada beberapa

penelitian terdahulu yang sudah pernah dibuat mengenai analisa pengaruh CAR (Capital

Adequacy Ratio), BOPO (Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan

NPF (Non Performing Financing) terhadap profitabilitas bank. Berikut adalah beberapa

penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai acuan, yaitu :

1. Wisnu Mawardi (2004)

Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Mawardi bertujuan untuk melihat faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Penelitian

tersebut menggunakan beberapa variabel untuk diuji yaitu CAR, NIM, 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 hanya variabel CAR yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
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ROA. Menurut Wisnu, hal ini disebabkan oleh adanya peraturan dari Bank Indonesia

tentang CAR yang menyatakan bahwa CAR Bank Umum minimal sebesar 8%. Kondisi

ini mengakibatkan bahwa bank selalu menjaga agar peraturan tentang CAR tersebut

selalu dapat dipenuhi. Oleh karena itu, sebagian besar bank dalam objek penelitian

mempunyai CAR jauh lebih besar dari 8%. Namun pada kenyataannya, bank belum dapat

melempar pinjaman sesuai dengan yang diharapkan, atau dengan kata lain fungsi

intermediasi masih belum optimal, sehingga dana pihak ketiga yang berupa simpanan

dana masyarakat oleh Bank dibelikan Sertifikat Bank Indonesia yang memiliki tingkat

profitabilitas dan resiko yang relatif lebih kecil dibandingkan kredit.

2. Ruth Andarina (2005)

Ruth melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Beberapa Rasio Kesehatan

Bank Terhadap Tingkat Pengembalian Atas Aset (ROA) Bank Umum Swasta Nasional

Periode Tahun 2001-2004”. Rasio kesehatan yang digunakan antara lain ROE, CAR,

NPL, LDR dan NIM. Dari hasil penelitian yang dilakukannya disimpulkan bahwa kelima

variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA bank.

Namun, apabila dilihat secara parsial, variabel-variabel tersebut tidak semua yang

signifikan mempengaruhi tingkat pengembalian atas aset (ROA). Variabel independen

yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ROA yaitu variabel ROE, CAR dan

LDR. Salah satu variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan adalah NPL (Non

Performing Loan). Menurut Ruth, walapun semakin kecil nilai NPL tidaklah

mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat pengembalian atas asset (ROA), karena

dengan kecilnya nilai NPL bukan berarti secara langsung mempengaruhi ROA menjadi
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besar. Sedangkan variabel independen yang pengaruhnya paling besar terhadap ROA

adalah variabel ROE (Return on Equity).

3. Nur Khasanah Sebatiningrum (2006)

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Khasanah yaitu ingin melihat pengaruh CAR,

likuiditas dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang

terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Likuiditas disini diproksikan dengan LDR (Loan to

Deposit Ratio), efisiensi operasional dengan rasio BOPO sedangkan profitabilitas

diproksikan dengan ROA. Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa ketiga variabel

yaitu CAR, LDR dan BOPO, masing-masing berpengaruh secara signifikan terhadap

ROA. Dari persamaan regresi berganda dapat diketahui adanya pengaruh besarnya CAR

dan LDR yang sifatnya positif dan besar BOPO yang sifatnya negatif terhadap ROA.

negatif. Besar sumbangan yang CAR, LDR dan BOPO terhadap ROA adalah sebesar

55,6% dan sisanya 44,4%dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

4. Yacub Azwir (2006)

Yacub melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kecukupan Modal,

Efisiensi, Likuiditas, NPL dan PPAP terhadap ROA Bank”. Dari hasil penelitiannya

tersebut diketahui bahwa variabel CAR, BOPO dan LDR berpengaruh secara sinifikan

terhadap ROA bank sedangkan variabel NPL dan PPAP tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap ROA. Menurut Yacub, NPL tidak berpengaruh terhadap ROA

disebabkan oleh banyaknya NPL bank yang rendah, hal iini sangat dimungkinkan karena

proporsi kredit bermasalah pada bank umum di Indonesia tidak begitu besar sehingga

tidak mempengaruhi ROA. Sedangkan PPAP juga tidak signifikan terhadap ROA

disebabkan oleh kemungkinan tidak tertagihnya dana yang ditanamkan relatif kecil.
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5. Yuliani (2007)

Penelitiannya berjudul “Hubungan Efisiensi Operasional Dengan Kinerja

Profitabilitas Pada Sektor Perbankan Yang Go Public di Bursa Efek Jakarta”. Yuliani

mencoba menganalisa apakah pangsa pasar dana, CAR, BOPO dan LDR mempengaruhi

ROA perbankan. Hasil penelitiannya tersebut adalah bahwa variabel BOPO dan CAR

berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan pangsa pasar dana dan LDR tidak

berpengaruh signifikan terhadap ROA dan dari penelitian tersebut didapat pula hasil

bahwa sampel penelitian secara keseluruhan memiliki LDR yang belum sesuai dengan

ketentuan standar Bank Indonesia.

6. Febriyanti Dimaelita Siagian & Wahidin Yasin (2008)

Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti dan Wahidin berjudul “Pengaruh Non

Performing Loan (NPL), Tingkat Kecukupan Modal, Tingkat Likuiditas, dan Kualitas

Aktiva Produktif (KAP) terhadap Tingkat Profitabilitas Perbankan yang Terdaftar di

Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2008”. Variabel independen yang digunakan dalam

penelitian ini antara lain NPL, CAR, LDR, Quick Ratio dan KAP. Sedangkan variabel

dependen yang digunakan adalah ROA. Hasil yang didapat adalah variabel CAR, NPL

dan Quick Ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas

(ROA). Sedangkan variabel LDR dan KAP ternyata tidak memiliki pengaruh signifikan

terhadap tingkat profitabilitas (ROA).

2.3 Kerangka Pemikiran

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

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

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dan mengacu pada penelitian-penelitian

sebelumnya maka bentuk kerangka pemikiran terhadap penelitian ini adalah ingin

mengetahui seberapa besar pengaruh CAR, BOPO dan NPF terhadap profitabilitas Bank

Muamalat Indonesia yang diproksikan dengan ROA, baik secara sendiri-sendiri ataupun

secara bersama-sama.

Gambar 2.1
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Kerangka 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 CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

(ROA) Bank Muamalat Indonesia.

Ha1 : Variabel CAR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA)

Bank Muamalat Indonesia.

2. Ho2 : Variabel BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

(ROA) Bank Muamalat Indonesia.

CAR
(X1)

BOPO
(X2)

NPF
(X3)

ROA
(Y)
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Ha2 : Variabel BOPO 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 CAR, BOPO dan NPF tidak berpengaruh signifikan secara

bersama-sama terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat

Indonesia.

Ha4 : Variabel CAR, BOPO dan NPF berpengaruh signifikan secara

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 2006 hingga

Desember 2009, sehingga terdapat 48 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 2006 hingga bulan

Desember 2009 dengan jumlah data 48 buah (n=48)

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

kepustakaan/literatur dengan membaca, menelaah serta mendalami berbagai literatur

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.

Untuk mengestimasi model tersebut digunakan penerapan metode kuadrat terkecil

(ordinary least square), yang biasa disingkat dengan OLS. Metode tersebut digunakan

untuk mencari penyimpangan atau error yang minimum. Jadi, akan diperoleh suatu

fungsi regresi yang terestimasi dekat sekali dengan model regresi sesungguhnya.
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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 variabel

terikatnya. Dalam penelitian ini apakah variabel bebas, yaitu CAR (X1), BOPO (X2), dan

NPF (X3) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia (Y).

Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh antara variabel

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

ini adalah :

ROA =α+ X1 CAR + X2 BOPO + X3 NPF +ε

Dimana :

ROA = Return On Asset

CAR = Capital Adequacy Ratio

BOPO = Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

NPF = Non Performing Financing

α = Konstanta

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

ε = error

3.4.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

PENGARUH CAR..., FRINA DWI FAJRIANI, Ak.-IBS, 2010



45

Frina Dwi Fajriani (2010), Pengaruh CAR, BOPO dan NPF Terhadap Profitabilitas Bank
Muamalat Indonesia

Variabel penelitian adalah objek peneltian atau sesuatu yang menjadi titik

perhatian. Variabel dibedakan menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel

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. 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 2006-2009.

2. 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.

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 2006-

2009.

4. 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 2006-2009.
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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 –

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

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya
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tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkolerasi, maka

variabel-variabel tersebut tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas

yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Untuk melakukan

pengujian terhadap ada atau tidaknya masalah multikolinieritas, maka di sini akan

dilakukan pengujian dengan menggunakan software pengolahan data statistik. Dengan

melihat bagian collinearity statistic, apabila nilai tolerance mendekati satu maka dalam

persamaan tersebut tidak ada masalah multikolinieritas. Selain itu dapat juga dilihat dari

nilai Variance Inflation Factor (VIF), di mana jika nilainya tidak lebih dari 10 maka

dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar varibel bebas dalam model

regresi.

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.

Terjadi atau tidaknya autokorelasi bisa diketahui dengan membandingkan nilai statistik

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.
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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 menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik

adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

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. Beberapa asumsi

dalam model regresi yang terkait dengan heteroskedastisitas antara lain adalah residual (e)

memiliki nilai rata-rata nol, keragaman yang konstan, dan residual pada model tidak saling

berhubungan, sehingga estimator bersifat BLUE. Jika asumsi ini dilanggar maka prediksi

model yang dibuat tidak dapat diandalkan. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas

dapat dilakukan dengan uji Glejser. Uji Glejser secara umum dinotasikan sebagai berikut :
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|Ut| = α+ βXt + vi

Penentuan hasil pengujian yakni, jika βtidak signifikan melalui uji t maka dapat

disimpulkan tidak ada heteroskedatisitas, dan sebaliknya jika βsignifikan secara statistik

maka model mengandung masalah heteroskedatisitas. Jadi pengambilan keputusannya

dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, ialah:

a) Jika koefisien variabel independen tidak signifikan ( > 0,05 ), maka dapat

disimpulkan tidak terjadi heteroskedatisitas.

b) Jika koefisien variabel independen signifikan ( ≤0,05 ), maka dapat disimpulkan

terdapat heteroskedatisitas.

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.
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Kelemahan dari penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah

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

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.

3.5.2 Uji F atau uji simultan

Pengujian simultan pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

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 = 0)

Ha : Ada pengaruh simultan yang signifikan antara variabel independen terhadap

variabel dependen. (X1 ≠ X2 ≠ X3 ≠ 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 nilaiρ-value ≤0,05, maka H0 ditolak.

Jika nilaiρ-value > 0,05, maka H0 diterima.
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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 variabel

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

keputusan yaitu jika taraf signifikansi thitung > 0,05 maka menerima H0 dan menolak Ha

artinya variabel CAR, BOPO dan NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap

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

H0 artinya variabel CAR, BOPO dan NPF secara parsial berpengaruh terhadap

profitabilitas.
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT Bank Muamalat Indonesia

4.1.1 Sejarah Berdiri

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh

Majelis Ulama Indonesia (MUI). BMI memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei

1992. Dengan adanya dukungan dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia

(ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian BMI juga menerima dukungan

masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar pada

saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi

peringatan tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa

Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, BMI berhasil

menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi

Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa

maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang

memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan

nasional mengalami kredit macet di segmen korporasi. BMI pun terimbas dampak krisis.

Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan
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mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3

miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, BMI mencari investor yang potensial,

dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan

di Jeddah. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Juli 1999, IDB secara

resmi menjadi salah satu pemegang saham BMI.

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.

Kerja keras BMI ini pun mendapat beragam penghargaan hingga mendapat

pengakuan nasional maupun internasional. Hal itu terbukti dengan banyaknya

penghargaan yang diraih, diantaranya adalah :

1. MUI Awards 2004 : Penghargaan sebagai Bank terbaik yang menjalankan operasional

secara syariah.

2. KLIFF Award 2004 : The Most Outstanding Performance by an Islamic Bank.

Dikeluarkan oleh Islamic Financial Forum (Kuala Lumpur) melalui Centre for

Research and Training (CERT) bekerja sama dengan Dow Jones Index USA.
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3. Majalah MODAL : Peringkat 1 kategori The Top of Mind, hasil penelitian Karim

Business Consultants (KBC).

4. SUPERBRANDS : Satu dari 101 perusahaan yang memiliki brand/merek yang kuat

(Superbrands) di Indonesia.

5. Majalah SWA : Edisi No. 10/XVI/16-29 Mei 2000, peringkat ke 2 Terbaik dalam

Tingkat Kepuasan Nasabah. Edisi 18 April 2001, peringkat ke 6 sebagai bank paling

dikenal masyarakat serta sebagai bank paling aman di atas bank asing dan bank

swasta lain.

6. Indonesian Best Brand 2005 "Top Five" : Edisi No. 16/XXI/14-17 Agustus 2005, The

Celestial Management sebagai Konsep Manajemen Paling Berpengaruh. Edisi 24

Oktober 2005, Innovation in Customer Mode of Entry.

7. InfoBank Award 2002 Rating peringkat ke-17 sebagai bank dengan predikat sangat

bagus. InfoBank Award 2003 Rating peringkat ke-7 sebagai bank dengan predikat

sangat bagus untuk kategori bank beraset Rp 1 triliun - Rp 20 triliun. InfoBank Award

2004 sebagai bank dengan predikat sangat bagus.

8. Majalah Pilars sebagai sepuluh besar bank dengan Predikat Teraman versi Majalah

Pilars Bisnis Edisi No. 10/VII, 12 Mei 2003.

4.1.2 Visi dan Misi

Visi Bank Muamalat Indonesia adalah :

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual,

dikagumi di pasar rasional

Sedangkan misi Bank Muamalat Indonesia adalah :
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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. Dengan

sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan

bonus kepada nasabah.
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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.

4) Pembiayaan Mudharabah, yaitu pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang

diberikan oleh bank untuk nasabah kelola dalam usaha yang telah disepakati bersama.
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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 aset

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

operasional ini berasal dari biaya perluasan jaringan dan beban PPA. Selain itu penurunan

profitabilitas BMI juga disebabkan oleh peningkatan DPK yang besar tetapi peningkatan
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pembiayaan relatif tidak terlalu besar. Berikut adalah rangkuman kinerja BMI selama

periode 2006 sampai dengan 2009:

Tabel 4.1

Kinerja Bank Muamalat Indonesia

(dalam jutaan rupiah)

Sumber : Bank Muamalat Indonesia (data diolah)

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Keterangan 2006 2007 2008 2009

Total Aset 8,370,595 10,569,078 12,699,056 16,157,828
Total Pembiayaan 6,628,087 8,618,046 10,479,751 11,391074
Dana Pihak Ketiga 6,837,431 8,691,328 10,073,955 13,361,659
Laba/Rugi Kumulatif :
Operasional 174,771 221,368 308,177 129,198
Tahun Berjalan 161,473 212,038 301,055 109,071
Rasio Keuangan :
CAR 14.38% 10.69% 10.56% 10.60%
FDR 83.60% 99.16% 104.03% 85.25%
BOPO 84.69% 82.75% 78.85% 94.69%
NPF 4.84% 1.33% 3.80% 4.72%
NIM 6.10% 7.60% 7.12% 5.47%
ROA 2.10% 2.27% 2.60% 0.76%
ROE 21.99% 23.24% 33.71% 12.56%
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4.2.1 Analisis Masing-masing Variabel

4.2.1.1 CAR

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan salah satu aspek penting bank yang

perlu dijaga dengan baik. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan tentun

saja memiliki risiko yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, CAR yang semakin besar akan

semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa dengan CAR yang tinggi, kondisi bank untuk

meng-cover risiko kerugian yang mungkin akan terjadi akan semakin kecil.

Perkembangan CAR Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1

Perkembangan CAR Bank Muamalat Indonesia

Sumber : Bank Muamalat Indonesia (data diolah)

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa besarnya CAR BMI berfluktuasi, namun

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

ketentuan Bank Indonesia. Selama periode 2006 sampai dengan 2009, CAR BMI terbesar

ditunjukkan pada Januari 2006, yaitu sebesar 19.96%. Sedangkan selama tahun 2009,

CAR BMI mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan ekuitas karena adanya
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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.

4.2.1.2 BOPO

Faktor efisiensi operasional diukur dengan menggunakan rasio BOPO, yaitu

kemampuan bank dalam mempertahankan tingkat keuntungannya agar dapat menutupi

biaya-biaya operasionalnya. 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 4.2

Perkembangan BOPO Bank Muamalat Indonesia

Sumber : Bank Muamalat Indonesia (data diolah)
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Gambar 4.2 menunjukkan bahwa besarnya BOPO BMI cukup stabil. Selama

periode 2006 sampai dengan 2009, BOPO BMI terbesar ditujukkan pada September 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 108,91 miliar di tahun 2009.

4.2.1.3 NPF

NPF adalah tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan deposan kepada

bank dengan kata lain NPF merupakan tingkat pembiayaan bermasalah pada bank

tersebut. NPF 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
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Sumber : Bank Muamalat Indonesia (data diolah)

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa besarnya NPF BMI berfluktuasi. Selama periode

2006 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,

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 ROA

ROA merupakan rasio profitabilitas bank. Rasio ini dicari dengan

membandingkan antara laba sebelum pajak dalam satu periode dengan jumlah aktiva
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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.

Gambar 4.4

Perkembangan ROA Bank Muamalat Indonesia
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Sumber : Bank Muamalat Indonesia (data diolah)

Gambar 4.4 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.

4.2.2 Hasil Pengolahan Data

4.2.2.1 Analisis Regresi Berganda
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Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara

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

tampak pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

Hasil Estimasi Persamaan

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) .079 .006 13.872 .000

car .051 .018 .201 2.820 .008

bopo -.109 .009 -.817 -11.768 .000

npf -.028 .026 -.080 -1.078 .288

a. Dependent Variable: roa
Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil estimasi variabel CAR, BOPO, dan NPF terhadap profitabilitas

(ROA) dapat ditujukkan oleh persamaan yang dihasilkan yaitu :

ROA = 0.079 + 0.051CAR – 0.109BOPO - 0.028NPF

Dari persamaan tersebut di atas dapat diinterpretasikan:

a. Koefisien konstanta 0,079 artinya jika CAR, BOPO dan NPF sama dengan

nol, maka perubahan ROA akan sebesar 0,079. Diketahui pula bahwa koefisien

konstanta bertanda positif sehingga apabila besarnya CAR, BOPO dan NPF sama

dengan nol, maka ROA akan meningkat sebesar 0,079.

b. Koefisien regresi untuk CAR sebesar 0,051 bertanda positif, hal ini berarti

bahwa setiap perubahan sebesar satu persen pada CAR sementara BOPO dan NPF

PENGARUH CAR..., FRINA DWI FAJRIANI, Ak.-IBS, 2010



66

Frina Dwi Fajriani (2010), Pengaruh CAR, BOPO dan NPF Terhadap Profitabilitas Bank
Muamalat Indonesia

diasumsikan tetap, maka besarnya ROA akan mengalami perubahan sebesar 0,051

dengan arah yang sama, contohnya apabila CAR naik sebesar 1% , sementara

BOPO dan NPF diasumsikan tetap maka nilai ROA akan naik sebesar 0,051%.

c. Koefisien regresi untuk BOPO sebesar 0,109 bertanda negatif, hal ini

berarti bahwa setiap perubahan sebesar satu persen pada BOPO sementara CAR

dan NPF diasumsikan tetap, maka besarnya ROA akan mengalami perubahan

sebesar 0,109 dengan arah yang berlawanan, contohnya apabila BOPO naik

sebesar 1% , sementara CAR dan NPF diasumsikan tetap maka nilai ROA akan

turun sebesar 0,109%.

d. Koefisien regresi untuk NPF sebesar 0,028 bertanda negatif, hal ini berarti

bahwa setiap perubahan sebesar satu persen pada NPF sementara CAR dan BOPO

diasumsikan tetap, maka besarnya ROA akan mengalami perubahan sebesar 0,028

dengan arah yang berlawanan, contohnya apabila NPF naik sebesar 1% ,

sementara CAR dan BOPO diasumsikan tetap maka nilai ROA akan turun sebesar

0,028%.

4.2.2.2 Uji Asumsi Klasik

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 4.3
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Uji Normalitas

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

CAR .125 44 .094 .951 44 .053

BOPO .102 44 .200* .972 44 .359

NPF .105 44 .200* .967 44 .236

ROA .122 44 .098 .950 44 .053

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.
Sumber : Data diolah

Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa

semua variabel menunjukkan data yang terdistribusi normal karena nilai

signifikansi kolmogorov smirnov lebih besar dari 0,05.

2. Uji Multikolinearitas

Sebuah model persamaan dapat dikatakan BLUE (Best Linear Unbiased

Estimator) apabila tidak terdapat multikolinieritas sesama variabel bebas. Cara

untuk melihat ada atau tidaknya masalah multikolinieritas adalah dengan melihat

nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF).

Tabel 4.4

Hasil Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

CAR 0.686 1.458

BOPO 0.877 1.141

NPF 0.615 1.625
Sumber : Data diolah
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Berdasarkan hasil perhitungan, menunjukkan tidak ada variabel bebas

yang memiliki nilai tolerance kurang dari 10% yang berarti tidak ada korelasi

antar variabel bebas. Hasil perhitungan nilai variance inflation factor (VIF) juga

menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satu variabel bebas yang memiliki

nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah

multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam regresi linear

terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada

periode sebelumnya (t-1). Cara untuk melihat ada atau tidaknya masalah

autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW test).

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

1 .921a .847 .836 .0018674 1.373

a. Predictors: (Constant), NPF, BOPO, CAR

b. Dependent Variable: ROA
Sumber : Data diolah

Dari tabel 4.5 diketahui bahwa nilai Durbin Watson adalah sebesar 1,373.

Bila dibandingkan dengan table Durbin-Watson diperoleh nilai dL (durbin lower)

= 1,42, dU (durbin upper) = 1,67, sehingga 4-dU = 2,33 dan 4-dL = 2,58 sehingga

nilai DW sebesar 1,373 berada di bawah nilai dU, maka koefisien autokorelasi

lebih besar daripada nol yang artinya terjadi autokorelasi positif. Oleh karena itu,
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perlu dilakukan cara untuk mengatasi autokorelasi. Salah satu cara untuk

mengatasinya adalah dengan menggunakan prosedur “Cochrane-Orcutt”. Metode

ini merupakan metode untuk mencari koefisien autokorelasi (ρ) yang diperoleh

dari persamaan :

Ut = Ut-1 + et

Dengan menggunakann program pengolahan data statistik, maka dapat

langsung diperoleh nilai koefisien autokorelasi (ρ), yaitu diperlihatkan pada tabel 

berikut ini

Tabel 4.6

Hasil Estimasi Nilai Residual (ρ)

Dependent Variable: U
Method: Least Squares
Date: 07/18/10 Time: 23:27
Sample (adjusted): 2006M02 2009M08
Included observations: 43 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

U(-1) 0.276662 0.142564 1.940622 0.0590

R-squared 0.080625 Mean dependent var 7.38E-05
Adjusted R-squared 0.080625 S.D. dependent var 0.001754
S.E. of regression 0.001682 Akaike info criterion -9.915168
Sum squared resid 0.000119 Schwarz criterion -9.874210
Log likelihood 214.1761 Hannan-Quinn criter. -9.900064
Durbin-Watson stat 2.120591

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.6 didapat nilai koefisien korelasi yaitu sebesar

0,276662. Nilai yang didapat dari metode ini kemudian digunakan untuk
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transformasi seluruh data yang ada di dalam model penelitian. Bentuk

transformasi data yang digunakan sebagai berikut :

(ROAt – (ρ*ROAt-1) = (CARt – (ρ*CARt-1) + (BOPOt – (ρ*BOPOt-1) + (NPFt –

(ρ*NPFt-1)

Jika seluruh data telah ditransformasi kemudian akan digunakan untuk

mengestimasi model tersebut. Maka, data secara otomatis telah ditransformasi

sesuai dengan prosedur Cochrane Orcutt. Kemudian, hasil estimasi ini diuji

kembali untuk meihat masih ada atau tidaknya masalah autokorelasi seperti

tampak pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7

Hasil Uji Autokorelasi Setelah Menggunakan Cochrane Orchutt

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

1
.913a .834 .821

.0017010982
616

2.019

a. Predictors: (Constant), npf, bopo, car

b. Dependent Variable: roa
Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil transformasi dengan menggunakan metode Cochrane Orchutt,

maka didapat kembali nilai DW yaitu menjadi sebesar 2,019. Nilai ini berada pada

wilayah di antara dU sampai dengan 4-dU, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol.

Artinya, tidak ada masalah autokorelasi. Hasil statistik pengujian Durbin-Watson dapat

dilihat pada gambar 4.5 berikut:
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Gambar 4.5

Hasil Statistik Durbin-Watson

Autokorelasi Inconclusive Tidak Ada Autokorelasi Inconclusive Autokorelasi

Positif Negatif

0 dL dU 4 – dU 4 – dL 4
1,42 1,67 dw=2,019 2,33 2,58

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser,

yaitu meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel bebas (Ghozali,2005).

Penelitian ini menggunakan α= 5% (0,05) maka jika nilai signifikan hitung lebih

besar dari 5%, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas. Tetapi jika nilai

signifikan hitung kurang dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa model regresi

terjadi heteroskedastisitas.
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Tabel 4.8

Hasil Uji Glejser

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) -.001 .005 -.266 .791

Car .009 .015 .107 .620 .539

Bopo .003 .008 .068 .408 .685

Npf -.014 .021 -.117 -.653 .517

a. Dependent Variable: abresid
Sumber : Data diolah

Hasil estimasi model dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun

variabel bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat nilai

Absolut Ut (abresid). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas

tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak

mengandung adanya heteroskedastisitas.

Jadi, seluruh data yang dianalisis telah memenuhi uji asumsi klasik, karena

hasilnya menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal, tidak terjadi

multikolinieritas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi. Sehingga

model yang diperoleh telah memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi yakni telah

memenuhi sifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE).

4.2.2.3 Uji Hipotesis
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Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik berupa uji autokorelasi,

heteroskedastisitas, dan multikolinieritas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan tes

hipotesis. Pada tahap ini dilakukan pengujian berupa koefisien determinasi, uji F, dan uji t

dari persamaan yang telah memenuhi kriteria BLUE. Merujuk pada persamaan awal yang

telah dibentuk, maka hasil estimasi adalah sebagai berikut :

1. Koefisien Determinasi

Tabel 4.9

Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate

1 .913a .834 .821 .0017010982616

a. Predictors: (Constant), npf, bopo, car

Sumber : Data diolah

Berdasarkan output hasil estimasi pada Tabel 4.11 koefisien determinasi (R2)

adalah sebesar 0.834 atau 83,4%. Sedangkan adjusted R2 sebesar 0.821 atau 82,1%. Hal

ini menunjukkan bahwa CAR, BOPO dan NPF mampu menjelaskan profitabilitas (ROA)

sebesar 82,1%. Sisanya, yaitu sebesar 17,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak

dimasukkan dalam model.

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama

variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu dengan membandingkan antara Fhitung
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dengan Ftabel . Apabila Fhitung > Ftabel maka semua variabel bebas berpengaruh secara

bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F juga dapat dilakukan dengan melihat

probabilitas signifikan dari nilai F pada tingkat kepercayaan 5%. Hasil yang diperoleh

adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10

Hasil Uji F Statistik

ANOVAb

Model
Sum of
Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression .001 3 .000 65.210 .000a

Residual .000 39 .000

Total .001 42

a. Predictors: (Constant), npf, bopo, car

b. Dependent Variable: roa

Sumber : Data diolah

Jika uji F dilihat dari probabilitas signifikansi, nilai signifikansi F sebesar 0,000

yang berarti probabilitas value signifikansi F kurang dari 5%. Maka dapat disimpulkan

bahwa Ha diterima, yaitu ada pengaruh antara CAR, BOPO dan NPF bersama-sama

terhadap profitabilitas (ROA). Selain itu dapat juga dilihat dengan membandingkan

dengan nilai Ftabel. Dari tabel diperoleh nilai Fhitung sebesar 65,210 sedangkan nilai F

tabel dengan tingkat signifikansi 5%, derajat kebebasan (dk) pembilang 3 dan dk

penyebut 40 diperoleh Ftabel sebesar 2,838745. Dari kondisi tersebut terlihat bahwa nilai F

hitung lebih besar daripada F tabel dan nilai Sig lebih kecil daripada alpha, maka

kesimpulan yang bisa diambil adalah menolak Ho yang berarti seluruh variabel bebas

berpengaruh terhadap variabel terikat secara statistik. Sehingga dapat diambil kesimpulan
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bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan

Operasional (BOPO), Non Performing Financing (NPF) secara bersama- sama

berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA).

3. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas

terhadap variabel terikat yaitu antara CAR terhadap ROA, BOPO terhadap ROA dan NPF

terhadap ROA.

Tabel 4.11

Hasil Uji t Statistik

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) .079 .006 13.872 .000

Car .051 .018 .201 2.820 .008

Bopo -.109 .009 -.817 -11.768 .000

Npf -.028 .026 -.080 -1.078 .288

a. Dependent Variable: roa

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap koefisien regresi yaitu dengan

interpretasi sebagai berikut:

a. Hipotesis untuk CAR (Capital Adequacy Ratio)

H0 : CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA)

Ha : CAR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA)
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Berdasarkan nilai taraf signifikansi thitung CAR sebesar 0,008 < 0,05 maka

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

parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA.

b. 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.

c. Hipotesis untuk NPF (Non Performing Financing)

H0 : BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA)

Ha : BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA)

Berdasarkan nilai taraf signifikansi thitung NPF sebesar 0,288 > 0,05 maka

keputusannya adalah menerima Ho dan menolak Ha. Artinya besar NPF secara

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

4.2.3 Kesesuaian dengan Teori

4.2.3.1 Pengaruh CAR terhadap Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan antara CAR terhadap profitabilitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai

probabilitasnya 0,008 < 0,05. Diketahui pula bahwa koefisien variabel CAR berpengaruh

positif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia. Dengan nilai koefisien
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sebesar 0,051. Artinya bahwa setiap 1% kenaikan CAR, maka akan meningkatkan ROA

sebesar 0,051 dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap.

Temuan ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan antara CAR terhadap profitabilitas (ROA) . Hal tersebut dikarenakan rasio

CAR yang tinggi menyebabkan semakin baik posisi modal suatu bank. Selain itu, modal

yang besar akan menyebabkan peluang untuk melakukan ekspansi kredit (pembiayaan)

semakin besar, selanjutnya semakin besar ekspansi pembiayaan maka diharapkan akan

meningkatkan laba dan ROA. Namun, terkadang bank memiliki nilai CAR yang tinggi

tetapi tingkat FDR (Financing to Deposit Ratio) bank tersebut rendah atau dengan kata

lain tingginya nilai CAR tidak diikuti dengan penyaluran pembiayaan, sehingga terdapat

dana yang menganggur (idle money) dan membuat bank menjadi tidak efisien. Oleh

karena itu, manajemen bank perlu untuk mempertimbangkan CAR dan juga FDR karena

kedua hal tersebut saling berhubungan

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.
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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

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.

4.2.3.2 Pengaruh BOPO terhadap Profitabilitas (ROA)

Hasil estimasi bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara BOPO terhadap

profitabilitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitasnya 0,000 < 0,05. Diketahui pula

bahwa koefisien variabel BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) Bank

Muamalat Indonesia. Dengan nilai koefisien sebesar -0,109. Artinya bahwa setiap 1%
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kenaikan BOPO, maka akan menurunkan ROA sebesar 0.109 dengan asumsi variabel

lainnya dianggap tetap.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan dalam bab II, bahwa semakin kecil

nilai BOPO, maka semakin efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya,

karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima dan

selanjutnya akan meningkatkan profitabilitas yang tercermin pada peningkatan ROA.

Peningkatan biaya operasional bank yang tidak diikuti dengan peningkatan

pendapatan operasional akan berakibat kurangnya laba sehingga akan menurunkan

profitabilitas (ROA). Dengan tingginya biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan

keuntungan yang dicapai perusahaan, maka akan mengakibatkan rendahnya efisiensi

operasional bank dan selanjutnya berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas yang

semakin menurun. Tetapi jika penurunan biaya operasional bank diikuti dengan kenaikan

pendapatan operasional, maka akan mempengaruhi pula kenaikan 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).
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4.2.3.3 Pengaruh NPF terhadap Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang

signifikan antara NPF terhadap profitabilitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai

probabilitasnya 0,288 > 0,05.

Non Performing Financing (NPF) adalah ukuran yang sering digunakan

masyarakat dalam menentukan standar kualitas bank dari sudut kredit (pembiayaan).

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

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 ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ruth Andarina

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

yang signifikan antara NPF dengan profitabilitas. Tetapi hasil penelitian ini berbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wisnu (2004) dan Febriyanti & Wahidin (2008)
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yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara NPF dengan

profitabilitas (ROA).

4.2.4 Argumentasi Penelitian

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.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa profitabilitas dipengaruhi oleh beberapa

variabel. Variabel-variabel yang disinyalir turut mempengaruhi dalam penelitian ini

adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Beban Operasional terhadap Pendapatan

Operasional (BOPO) dan Non Performing Financing (NPF).

Dalam penelitian ini, yang menunjukkan pengaruh signifikan adalah CAR dan

BOPO. CAR memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas

(ROA). 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.

Variabel lain yang menunjukkan pengaruh yang signifikan selain CAR adalah

BOPO. BOPO merupakan indikator dari tingkat efisiensi. Walaupun penyaluran
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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.

Sisi positif dari hasil penelitian ini adalah mempertegas hasil beberapa penelitian

sebelumnya yang menyebutkan variabel CAR dan BOPO dapat digunakan untuk

meningkatkan profitabilitas (ROA). Dimana hasil penelitian ini menegaskan bahwa

variabel CAR dan BOPO mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA. BOPO

merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) yang

ditunjukkan dengan besarnya nilai dari koefisien konstanta sebesar -0,109. 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 efisiensi dalam menjalankan

aktivitas operasionalnya karena biaya operasi yang rendah dan pendapatan operasi yang

tinggi mampu meningkatkan profitabilitas (ROA).

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.

Dari ketiga variabel independen yang diuji, terdapat satu variabel yang tidak

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) BMI. Walaupun tidak berpengaruh

signifikan terhadap profitabilitas (ROA), pihak manajemen BMI tetap harus

memperhatikan dan rasio pembiayaan bermasalah tersebut agar berada di bawah 5% . Hal

tersebut dikarenakan NPF merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan bank yang

telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

4.2.5 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nur Khasanah

Sebatiningrum (2006), Yacub Azwir (2006), Yuliani (2007) dan Febriyanti & Wahidin

(2008), menyimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap profitabilitas bank.

Selain itu terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2007), Nur

Khasanah Sebatiningrum (2006) dan Yacub Azwir (2006). Mereka mencoba meneliti

apakah BOPO ikut mempengaruhi profitabilitas dan hasilnya adalah BOPO berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank. Hal itu sesuai dengan

penelitian kali ini.

Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa NPF tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap profitabilitas. 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. Tetapi
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hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wisnu (2004) dan

Febriyanti & Wahidin (2008) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan

antara NPF dengan profitabilitas (ROA).
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BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

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

1. Dari hasil pengolahan data, Adjusted R-square yang diperoleh pada penelitian ini

adalah sebesar 82,1%. Artinya 82,1% perilaku ROA Bank Muamalat Indonesia

(BMI) mampu dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam

penelitian, yaitu CAR, BOPO dan NPF. Sementara itu sisanya sebesar 17,9%

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian.

2. Berdasarkan hasil uji simultan (uji-F) dengan menggunakan α= 5%, dapat

disimpulkan bahwa variabel CAR, BOPO dan NPF secara bersama-sama

mempengaruhi profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia.

3. 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.

4. 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
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mengindikasikan efisiensi bank. Semakin rendah BOPO maka semakin efisien

operasional bank sehingga dapat meningkatkan profitabilitas (ROA).

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

Muamalat Indonesia. Hal ini dikarenakan variasi dalam NPF tidak mampu

menjelaskan variasi dalam ROA.

5.2 Saran

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

lain :

1. Bagi Bank Muamalat Indonesia

a. Jika BMI ingin meningkatkan profitabilitas dengan jalan melakukan ekspansi

kredit dengan tetap memiliki CAR yang aman dan sesuai dengan ketentuan

Bank Indonesia, hendaknya BMI melakukan tambahan setoran 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.

c. Dalam upaya meningkatkan profitabilitas, BMI hendaknya menekan biaya

operasional dan meningkatkan pendapatan operasional. Pengeluaran biaya
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yang kecil dapat dilakukan dengan cara efisiensi kerja. Diantaranya dengan

meminimalkan risiko-risiko kredit, efisiensi kerja karyawan dan pengurangan

aktiva tetap.

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 variabel-

variabel independen lain serta memperbanyak data laporan keuangan.
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