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ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to analyze the relation of Caoital Adequecy Rati (CAR), 

Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), BOPO,Jakarta Interb 

ank Offered Rate (JIBOR) with Profability (ROA) in Sharia Commercial Bank. The sample 
selection using purposive sampling method. The population of this study are 11 sharia banks in 
Indonesia using financial report during 2013 - 2016. The hypothesis in this study is based on 
previous research and various theory, then analyze with eviews.   

The result show that CAR have a negative relationship with ROA in Syariah Commercial Bank 
in Indonesia, NPF have a negative relationship with ROA in Syariah Commercial Bank in 
Indonesia, BOPO have a negative relationship with ROA in Syariah Commercial Bank in 
Indonesia, while JIBOR have a significant positive effec with ROA in Syariah Commercial Bank in 
Indonesia. The study also show that FDR have no relationship with ROA in Syariah Commercial 
Bank in Indonesia. 

Keywords: Capital Adequecy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non 
Performing Financing (NPF), BOPO, Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR), 
ROA in Syariah Commercial Bank in Indonesia. 

 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri perbankan merupakan industri yang mengalami kemajuan yang paling pesat 
dibandingkan dengan indusri yang lainnya. Persaingan didunia perbankan juga semakin ketat 
bukan hanya bagi bank konvensional tetapi juga bank syariah. Perkembangan lembaga-lembaga 
keuanganIslam tersebut tergolong cepat, dan salah satu alasannya ialah karena adanya keyakinan 
kuat dikalangan masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba 
yang dilarang oleh agama Islam  (Zainul, 2009:8). Di Indonesia sendiri berdirinya bank syariah 
didasari undang-undang No. 10 Tahun 2008 amandemen atas undang-undang no 7 tahun 1992 
tentang perbankan syariah serta dikeluarkannya fatwa bunga bank haram oleh Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) tahun 2003. 

Tingginya persaingan di dunia perbankan mengharuskan bank syariah di Indonesia perlu 
meningkatkan kinerjanya. Kinerja bank yang baik akan meningkatkan kepercayaan nasabah 
kepada bank tersebut untuk tetap terus menggunakan produk dan jasa layanan perbankan di bank 
syariah (Sistiyarini & Supriyono, 2016). Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator 
yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan (Suryani, 2011: 24). Profitabilitas bisa 
dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang bisa mempengaruhi 
profitabilitas adalah Capital Adequecy Ratio (CAR), Financing to Deposits Ratio (FDR), Non 
Performing Financing (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan 
Return On Asset (ROA). Sedangkan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi profitabiltas 
dalah Suku Bunga yang diproksikan dengan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR). 

ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina 
dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset 
yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Dendawijaya, 2009:118). Semakin 
besar ROA, berarti semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dari semakin baiknya 
posisi bank dari penggunaan aset (Rivai, 2007: 721). 
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Capital adequacy ratio (CAR) merupakan rasio kinerja bank yang dipakai untuk mengukur 
kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau 
menghasilkan risiko (Kuncoro & Suhardjono, 2002:573). CAR merupakan indikator terhadap 
kemampuan bank dalam hal untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-
kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko dengan kecukupan modal yang 
dimilikinya (Margaret, 2013). Penelitian mengenai CAR memiliki hasil yang berbeda, Adyani (2011) 
menunjukkan hasil tidak ada pengaruh variabel CAR terhadap ROA, sedangkan penelitian 
Mahmudah & Harjanti (2016) yang menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap Return On 
Asset  

Financing to Deposits Ratio (FDR) atau rasio pembiayaan atas dana pihak ketiga yang 
menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pembiayaan bisa digunakan untuk 
mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah dengan membandingkan jumlah kredit yang 
disalurkan dengan jumlah deposito yang dimiliki (Kasmir, 2010:267). Penelitiam  mengenai FDR 
memiliki hasil yang berbeda, Putri (2015) & Nugroho (2011) yang menunjukkan bahwa FDR 
berpengaruh positif signifikan terhadap ROA sedangkan Adyani (2011), Mokoagow & Fuady 
(2016) memiliki hasil FDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap ROA. 

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan macet yang sangat berpengaruh 
terhadap laba bank syariah (Riyadi & Yulianto, 2014). Penelitian mengenai NPF ini yang dilakukan 
oleh Adyani (2011), Nugroho (2011) bahwa variabel NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap  
ROA. 

BOPO merupakan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang 
digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya 
operasional terhadap pendapatan nasional ( Sistiyarini & Supriyono, 2016). Biaya operasional 
merupakan biaya yang biasanya dikeluarkan pihak bank dalam menjalankan kegiatannya sehari-
hari. Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diterima oleh pihak bank yang 
diperoleh melalui penyaluran dana dalam bentuk suku bunga. Penelitian mengenai BOPO ini yang 
dilakukan oleh Zulfiyah & Susilowibowo (2014), Nugroho (2011), Sabir et al (2012), Adyani (2011) 
yang menunjukkan bahwa BOPO memiliki pengaruh yang negatif terhadap ROA. 

Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) merupakan suku bunga indikasi penawaran dalam 
transaksi pasar uang antar bank (PUAB) di Indonesia  atau suku bunga pada transaksi unsecured 
loan antar bank, yang mencerminkan suku bunga pinjaman yang ditawarkan suatu bank kepada 
bank lain sekaligus, dan suku bunga pinjaman yang bersedia diterima suatu bank dari bank lain 
(Hidayati & Azhari 2012).  Penelitian mengenai JIBOR ini yang dilakukan oleh Desi Marilin 
Swandayani & Rohmawati Kusumaningtias (2012), Suku Bunga memiliki pengaruh terhadap ROA. 

Perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu Lyra Rahma Adyani (2011) sample yang diambil 
dibank umum syariah dalam periode 2005-2010, sedangkan dalam penelitian ini penulis 
menetapkan periode 2013-2016. Adapun pengembangan yang dilakukan oleh penulis terhadap 
penelitian Desi Marilin Swandayani & Rohmawati Kusumaningtias (2012) yaitu penulis 
mengunakan suku bunga dengan menggunakan proksi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh 
Capital Adequecy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing 
(NPF), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Jakarta Interbank Offered 
Rate (JIBOR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah (Periode 2013-2016) 
 

1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian adalah: 
1. Apakah Capital Adequecy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) 

pada Bank Umum Syariah ? 
2. Apakah Financing to Deposits Ratio (FDR) berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) 

pada Bank Umum Syariah ?  
3. Apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) 

pada Bank Umum Syariah? 
4. Apakah Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap 

Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah? 
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5. Apakah Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) berpengaruh terhadap Return On Asset 
(ROA) pada Bank Umum Syariah? 

2. LANDASAN TEORI 
2.1 Capital Adequecy Ratio (CAR) 

Menurut Dendawijaya (2009:121) CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar 
jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan 
pada bank lain) ikut dibiayai dari dan modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari 
sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan sebagainya. Rasio Capital 
Adequacy Ratio (CAR) dirumuskan dengan formula sebagai berikut: 

 

CAR =
Modal

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko
 

 
2.2 Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang 
diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah (Prihatiningsih, 
2012). Nilai FDR menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai 
FDR menunjukkan presentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif 
dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehigga mempengaruhi 
laba yang didapat (Riyandi & Yulianto, 2014). Jika nilai FDR pada bank tersebut meningkat berarti 
jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat juga meningkat (Sistiyarini & Supriyono, 
2016). FDR dapat dirumuskan sebagai berikut:  

FDR =
Total Pembiayaan

Total dana pihak ketiga
𝑋100% 

 

2.3 Non Performing Financing (NPF) 
Non Performing Financing (NPF) adalah rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah 

dengan total pembiayaan (IBI, 2014:285). Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin 
buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka 
kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Rasio ini dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 

 

NPF =
pembiayaan bermasalah (KL, D, M)

Total Pembiayaan
× 100% 

 
2.4 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional yang digunakan untuk kegiatan usaha 
dengan pendapatan operasional yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut (Dendawijaya, 
2009:119). Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tidak efisien operasional bank (Taswan, 
2010:167).  

Rasio BOPO dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut: 

  

BOPO =
Biaya Operasional

Pendapatan Operasional
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2.5 Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) 
Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) merupakan suku bunga indikasi penawaran dalam 

transaksi pasar uang antar bank (PUAB) di Indonesia  atau suku bunga pada transaksi unsecured 
loan antar bank, yang mencerminkan suku bunga pinjaman yang ditawarkan suatu bank kepada 
bank lain sekaligus, dan suku bunga pinjaman yang bersedia diterima suatu bank dari bank lain 
(Hidayati & Azhari 2012). 

 
2.6 Return On Asset (ROA) 

Return on asset (ROA) merupakan bagian dari  rasio profitabilitas yang digunakan Rasio ini 
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 
keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. 
Menurut Dendawijaya (2009:118), return on asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk 
mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara 
keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang 
dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. 
 Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP, tanggal 25 oktober 2011, 
untuk mengukur ROA menggunakan rumus : 

 

ROA =
Laba Sebelum Pajak

Rata − Rata Total Asset
× 100% 

 
2.7 Pengembangan Hipotesis 
2.7.1 Pengaruh CAR terhadap ROA pada Bank Umum Syariah  

Capital Adequecy Ratio (CAR) merupakan rasio untuk mengukur kinerja bank untuk mengukur 
kecukupan modal yang dimiliki. Bambang Rianto Rustam (2013:32) mengemukakan bahwa modal 
yang cukup bagi bank dapat mengantisipasi risiko yang dihadapi. Semakin tinggi CAR, maka 
semakin besar pula kemampuan bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan yng terjadi, artinya 
bank tersebut mampu menutupi risiko pembiayaan yang terjadi dengan besarnya cadangan dana 
diperoleh dari perbandingan modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) (Lidyah, 2016). 

H1 : Capital Adequecy Ratio berpengaruh terhadap Return On Asset pada Bank Umum 
Syariah di Indonesia periode 2013-2016 

2.7.2 Pengaruh FDR terhadap ROA pada Bank Umum Syariah 
Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan seberapa jauh kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang 
diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya, 2009:116). Besar kecilnya rasio Financing to 
Deposit Ratio (FDR) suatu bank akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut (Mokoagow & 
Fuady, 2015). Semakin banyak dana yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, 
maka jumlah dana yang menganggur akan berkurang dan penghasilan yang diperoleh akan 
meningkat sehingga rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) meningkat dan berdampak pada 
naiknya profitabilitas bank (Mokoagow & Fuady, 2015). 

H2  : Financing to Deposit Ratio berpengaruh terhadap Return On Asset pada Bank Umum 
Syariah di Indonesia periode 2013-2016 

2.7.3 Pengaruh NPF terhadap ROA pada Bank Umum Syariah 
Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori 

kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan 
pembiayaan macet (Dendawijaya, 2009:68). Semakin tinggi rasio Non Performing Financing maka 
akan semakin buruk kinerja atau profitabilitas perbankan, sehingga mengurangi laba dan 
berpengaruh negatif pada profitabilitas bank (Adyani, 2011). 

H3 :  Non Performing Financing berpengaruh terhadap Return On Asset pada Bank Umum 
Syariah di Indonesia periode 2013-2016 
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2.7.4 Pengaruh BOPO terhadap ROA pada Bank Umum Syariah 
Rasio BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan 

biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin rendah BOPO berarti semakin 
efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya 
maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar (Adyani, 2011). 

H4  : BOPO berpengaruh terhadap terhadap Return On Asset pada Bank Umum Syariah di 
Indonesia periode 2013-2016 

2.7.5 Pengaruh JIBOR terhadap ROA pada Bank Umum Syariah 
Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) adalah rata-rata dari suku bunga indikasi pinjaman 

tanpa agunan (unsecured) yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh Bank 
Kontributor kepada Bank Kontributor lain untuk meminjamkan rupiah untuk tenor tertentu di 
Indonesia (www.bi.go.id). JIBOR merupakan suku bunga acuan yang digunakan pada transaksi 
keuangan antara lain untuk referensi suku bunga mengambang, produk derivatif suku bunga dan 
valuasi instrumen keuangan dalam mata uang rupiah. 

H5  : Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) berpengaruh terhadap terhadap Return On 
Asset pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2016 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan sampel dari Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 
selama periode 2013-2016 dengan data penelitian ini menggunakan rentang waktu tahun 2013-
2016. Sampel dipilih berdasarkan (purposive sampling), yaitu memilih sampel yang memenuhi 
kriteria-kriteria tertentu. Bank Umum Syariah yang diambil sebagai sampel adalah Bank Umum 
Syariah yang tercatat pada Bank Indonesia pada periode 2013-2016 dan  Bank Umum Syariah 
yang menyajikan laporan keuangan tahunan secara lengkap pada periode 2013-2016 yang dapat 
diakses melalui www.bi.go.id, www.ojk.go.id , atau melalui website masing-masing bank. 
Berdasarkan kriteria tersebut peneliti mendapatkan sampel sebanyak 11 bank. Model pada 
penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan menggunakan alat bantu E-Views versi 7.1. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Return On Asset (ROA). Sedangkan variabel 
independennya adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposits Ratio (FDR), Non 
Performing Financing (NPF), BOPO, Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR). Data dalam 
penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan. 

𝐑𝐎𝐀𝒊,𝒕 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐂𝐀𝐑𝒊,𝒕 +  𝛃𝟐𝐅𝐃𝐑𝒊,𝒕 +  𝛃𝟑𝐍𝐏𝐅𝒊,𝒕 +  𝛃𝟒𝐁𝐎𝐏𝐎𝒊,𝒕 +  𝛃𝟓𝐉𝐈𝐁𝐎𝐑𝒊,𝒕 +  𝒆𝒊,𝒕 

Keterangan:  

ROA  : Return On Asset  
α  : konstanta  
BOPO  : Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
FDR  : Financing to Deposits Ratio 
CAR  : Capital Adequacy Ratio 
NPF  : Non Performing Financing 
JIBOR   : Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) 
β1  : koefisien variabel CAR 
β2  : koefisien variabel FDR 
β3  : koefisien variabel NPF 
β4  : koefisien variabel BOPO 
β5  : koefisien variabel Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) 
e  : residual (eror) 
i  : Cross Section Identifiers 
t  : Time Series Identifiers 
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4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN  
4.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif 

  ROA CAR FDR NPF BOPO JIBOR 
Mean 0.003828 0.180442   0.917628  0.028850  0.975531  0.082675 

Median  0.007800 0.164750  0.919650  0.027300  0.920950  0.082050 
Maximum  0.020400 0.367000  1.047500  0.179100  1.991000  0.091000 
Minimum -0.080900 0.111000  0.791900  0.000000  0.813100  0.075600 
Std. Dev. 0.017625 0.057799  0.064827  0.029945  0.215540  0.005564 
Skewness -3.370.595 1.733.060 -0.080742  3.540051  3.396434  0.335948 
Kurtosis 1.616.287 5.808.535  2.259343  18.77627  15.34895  2.017434 

              
Jarque-Bera 3.280.570 2.985.278  0.861974  448.5279  297.9595  2.125320 
Probability 0.000000 0.000000  0.649867  0.000000  0.000000  0.345535 

              
Sum 0.137800 6.495.900  33.03460  1.038600  35.11910  2.976300 

Sum Sq. Dev. 0.010872 0.116926  0.147088 0.031385  1.626010  0.001083 

Observation 36 36 36 36 36 36 
Sumber: hasil olahan data 

1. ROA menunjukkan variabel dependen dalam penelitian ini. Diketahui bahwa median 
menunjukkan nilai 0.007800. Maximum nilai ROA adalah 0.020400 yang merupakan nilai ROA 
Bank Jabar dan Banten Syariah pada tahun 2015. Nilai minimum ROA adalah -0.080900 yang 
merupakan nilai minimum dari Bank Jabar dan Banten Syariah pada tahun 2016. Mean atau 
nilai rata-rata ROA sebesar 0.007800. Standar deviasi dari variabel ROA sebesar 0.017625. 
Probability Jarque-Bera sebesar 0.000000 atau lebih kecil dari pada 0.05 maka data tidak 
terdistribusi normal. 

2. CAR merupakan variabel independen dalam penelitian ini diketahui bahwa median 
menunjukkan nilai 0.164750. Maximum nilai CAR adalah 0.367000 yang merupakan nilai CAR 
dari Bank BCA Syariah pada tahun 2016. Nilai minimum CAR adalah 0.111000 yang dimiliki 
Bank Bukopin Syariah pada tahun 2013. Mean  atau nilai rata-rata CAR menunjukkan nilai 
0.180442. Standar deviasi dari variabel CAR sebesar 0.057799. Probability Jarque-Bera 
sebesar 0.000000 atau lebih kecil dari pada 0.05 maka data tidak terdistribusi normal. 

3.  FDR merupakan variabel independen dalam peneltian ini diketahui bahwa median 
menunjukkan nilai 0.919650. Maximum nilai FDR adalah 1.047500 yang merupakan nilai FDR 
dari Bank Jabar dan Banten Syariah pada tahun 2015. Nilai minimum  FDR adalah 0.791900 
yang merupakan nilai minimum dari Bank Mandiri Syariah pada tahun 2016. Mean atau nilai 
rata-rata FDR menunjukkan nilai 0.917628. Standar deviasi dari variabel FDR 
sebesar  0.064827. Probability Jarque-Bera sebesar  0.649867 atau lebih besar dari pada 
0.05 maka data terdistribusi normal. 

4.  NPF menunjukkan variabel independen dalam penelitian ini diketahui bahwa median 
menunjukkan nilai 0.027300. Maximum nilai NPF adalah 0.179100 yang merupakan nilai NPF 
Bank Jabar dan Banten Syariah pada tahun 2016. Nilai minimum NPF adalah 0.000000 yang 
merupakan nilai minimum dari Bank BCA Syariah pada tahun 2013. Mean atau nilai rata-rata 
NPF sebesar 0.028850. Standar deviasi dari variabel NPF sebesar  0.029945. Probability 
Jarque-Bera sebesar 0.000000 atau lebih kecil dari pada 0.05 maka data tidak terdistribusi 
normal.  

5.  BOPO menunjukkan variabel independen dalam penelitian ini diketahui bahwa median 
menunjukkan nilai 0.920950. Maximum nilai BOPO adalah  1.991000 yang merupakan nilai 
BOPO Bank Victoria Syariah pada tahun 2015. Nilai minimum BOPO adalah  0.813100 yang 
merupakan nilai minimum dari Bank Panin Syariah pada tahun 2013. Mean atau nilai rata-rata 
BOPO sebesar 0.97553. Standar deviasi dari variabel BOPO sebesar 0.215540. Probability 
Jarque-Bera sebesar 0.000000 atau lebih kecil dari pada 0.05 maka data tidak terdistribusi 
normal.  
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6.  JIBOR menunjukkan variabel independen dalam penelitian ini diketahui bahwa median dari 
menunjukkan nilai 0.082050. Maximum nilai JIBOR adalah 0.091000 yang merupakan nilai 
JIBOR Bank BRI Syariah pada tahun 2015. Nilai minimum JIBOR adalah  0.075600 yang 
merupakan nilai minimum dari Bank Muamalat Syariah pada tahun 2016. Mean atau nilai rata-
rata JIBOR sebesar 0.082675. Standar deviasi dari variabel JIBOR sebesar 0.005564. 
Probability Jarque-Bera sebesar 0.345535 atau lebih besar dari pada 0.05 maka data 
terdistribusi normal.  

 
4.2 Penentuan Regresi Data Panel 
4.2.1 Uji Chow 

Tabel 4.2  
Hasil Uji Chow 

Persamaan 
Effect Test Statistic d.f. Prob 

Cross-section F 1.939.508 -8,22 0.1045 
Cross-section Chi-square  19.214.165 8 0.0138 

Sumber: hasil olahan data 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui probabilitas chi-square hasil regresi persamaan 
dengan fixed effect sebesar 0.0138. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Dengan 
demikian H0 tidak dapat diterima atau dapat dinyatakan ditolak, Sehingga penelitian ini 
menggunakan Fixed Effect Model. 

4.2.2 Uji Hausman  

Tabel 4.3 
Hasil Uji Hausman 

Test cross-section random effects 
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq d.f. Prob. 

Cross-section random 9.901.244 5 0.0781 
 Sumber: hasil olahan data 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa probabilitas Crosssection random sebesar 
0.0781 > 0.05. Maka hasil dari Uji Hausman menunjukkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. 
Sehingga penelitian ini menggunakan Random Effect Model. 
 
 
4.3 Uji Normalitas 

Hasil dari pengujian normalitas residual data berdasarkan model penelitian yang digunakan 
menggunakan grafik sebagai berikut 

Gambar 4.1 
Grafik Histogram 

 
 Sumber: hasil olahan data 
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Berdasarkan gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa semua variabel telah terdistribusi 
dengan normal.Hal ini ditunjukkan dengan nilai probability Jarque-Bera yang lebih besar dari 5% 
yaitu 0.806041. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal 
yang berarti menerima Ho dan menolak Ha. 
 
4.4 Multikolineritas  

Tabel 4.4 
Hasil Uji Multikolinieritas 

  NPF JIBOR FDR CAR BOPO 
NPF  1.000000         
JIBOR -0.140740  1.000000       
FDR  0.108168  0.095045  1.000000     
CAR -0.350752 -0.016461 -0.005047  1.000000   
BOPO  0.425239  0.064435  0.166230 -0.146971  1.000000 

 Sumber: hasil olahan data 

Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien korelasi.Apabila 
koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel 
independen tidak ada unsur multikoleniaritas.Hasil yang didapat dari correlation matrix di atas 
menunjukkan korelasi antar variabel kurang dari 0.85, artinya tidak ada unsur multikoleniaritas di 
dalam penelitian ini. 

 

4.5 Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode sebelumnya di mana pada 
asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson sebagai 
cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji 
autokorelasi apabila nilai DW-stat berada pada kisaran 1.54-2.46.Hasil pengujian autokorelasi 
pada hasil regresi persamaan menunjukkan tidak ditemukan adanya masalah autokorelasi. 

Tabel 4.5 
Uji Durbin Watson Hasil Regresi Persamaan 

Durbin-Watson Statistic    

DW-stat 1.882.416 
 Sumber: hasil olahan data 

 
 
4.6 Heteroskedatisitas 

Tabel 4.6 
Uji Heteroskedastisitas Hasil Regresi Persamaan 

Heteroskedasticity Test: Park 
Variable Coefficient t-statistic Prob 

C 6.67E-05 0.936501 0.3565 
CAR -1.55E-06 -0.023679 0.9813 
FDR 5.63E-05 1.012.946 0.3192 
NPF -0.000176 -1.247.699 0.2218 

BOPO 1.01E-05 0.550585 0.5860 
JIBOR -0.001281 -1.963.291 0.0589 
Sumber: hasil olahan data 

Hasil Uji Park pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa probabilitas koefisienmasing-masing 
variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji 
heteroskedastisitas ini diterima. Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari masalah 
heteroskedastisitas. 
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4.7 Analisis Regresi Data Panel 
Tabel 4.7 

Hasil Regresi Persamaan Data Panel 

Variabel 
Independen  Coef. t-Stat Prob. 

C 0.034903 2.476.528 0.0191 
CAR -0.045888 -3.350.766 0.0022 
FDR -0.018582 -1.661.406 0.1070 
NPF -0.471868 -1.700.200 0.0000 

BOPO -0.025996 -6.858.490 0.0000 
JIBOR 0.401937 3.182.036 0.0034 

R-squared 0.942992 Adjusted R-squared 0.933491 
F-statistic 9.924.916 DW-stat 1.882.416 

Prob (F-statistic) 0.000000     
Sumber: hasil olah data 

Dari hasil regresi diatas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier data panel sebagai 
berikut: 

ROAit = 0.034903 – 0.045888CARit – 0.018582FDRit – 0.471868NPFit – 0.025996BOPOit + 
0.401937JIBORit + еit 

Adapun interpretasi dari persamaan diatas yaitu: 

a. Koefisien konstanta sebesar 0.034903 yang memiliki arti jika variabel Capital Adequecy 
Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), BOPO dan 
JIBOR bernilai konstan, maka nilai ROA yang didapat Bank Umum Syariah pada tahun 
2013-2016 sebesar 0.034903. 

b. Koefisien regresi yang dimiliki variabel CAR selama periode 2013-2016 sebesar -0.045888 
yang memiliki makna bahwa ROA akan mengalami penurunan sebesar -0.045888 persen 
untuk setiap kenaikkan 1% CAR dan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan. 

c. Koefisien regresi yang dimiliki variabel FDR selama periode 2013-2016 sebesar -0.018582 
yang memiliki makna bahwa ROA akan mengalami penurunan sebesar -0.018582 persen 
untuk setiap kenaikkan 1% FDR dan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan. 

d. Koefisien regresi yang dimiliki variabel NPF selama periode 2013-2016 sebesar -0.471868 
yang memiliki makna bahwa ROA akan mengalami penurunan sebesar -0.471868 persen 
untuk setiap kenaikkan 1% NPF dan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan. 

e. Koefisien regresi yang dimiliki variabel BOPO selama periode 2013-2016 sebesar -0.025996 
yang memiliki makna bahwa ROA akan mengalami penurunan sebesar -0.025996 persen 
untuk setiap kenaikkan 1% BOPO dan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan. 

Koefisien regresi yang dimiliki variabel JIBOR selama periode 2013-2016 sebesar 0.401937 
yang memiliki makna bahwa ROA akan mengalami penurunan sebesar 0.401937 persen untuk 
setiap kenaikkan 1% JIBOR dan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan. 

 

4.8 Uji T 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variabel independen secara 
individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Kesimpulan yang dapat 
diambil dari uji t persamaan adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu Capital Adequecy Ratio (CAR) berpengaruh 
terhadap Return On Asset (ROA). Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.9 
menunjukkan nilai probabilitas 0.0022 atau lebih kecil dari nilai signifikan 5% dan koefisien 
regresi dari variabel CAR menunjukkan nilai -0.045888. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sehingga bisa dinyatakan bahwa H1 
dalam penelitian ini terbukti. 

Pengaruh Capital Adequecy Ratio (CAR),,..., Intan Khairunnisa, Ak.-IBS, 2017



10 
  Indonesia Banking School 

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh 
terhadap Return On Asset (ROA). Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.9 
diatas, ditemukan nilai probabilitas FDR sebesar 0.1070 atau lebih besar dari nilai signifikan 
5% dan koefisien regresi dari variabel FDR menunjukkan nilai -0.018582. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh negatif terhadap ROA, sehingga bisa 
dinyatakan bahwa H2 dalam penelitian ini tidak terbukti. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: Non Performing Financing (NPF) berpengaruh 
terhadap Return On Asset (ROA). Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.9 
diatas, ditemukan nilai probabilitas NPF sebesar 0.0000 atau lebih besar dari nilai signifikan 
5% dan koefisien regresi dari variabel NPF menunjukkan nilai -0.471868. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa NPF berpengaruh  negatif signifikan terhadap ROA, sehingga bisa 
dinyatakan bahwa H3 dalam penelitian ini terbukti. 

4. Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu: BOPO berpengaruh terhadap Return On Asset 
(ROA). Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.9 diatas, ditemukan nilai 
probabilitas BOPO sebesar 0.0000 atau lebih besar dari nilai signifikan 5% dan koefisien 
regresi dari variabel BOPO menunjukkan nilai    -0.025996. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sehingga bisa dinyatakan 
bahwa H4 dalam penelitian ini terbukti. 

5. Hipotesis 5 (H5) dalam penelitian ini yaitu: Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) 
berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA). Berdasarkan hasil regresi persamaan pada 
tabel 4.9 diatas, ditemukan nilai probabilitas JIBOR sebesar 0.0034 atau lebih besar dari nilai 
signifikan 5% dan koefisien regresi dari variabel JIBOR menunjukkan nilai 0.401937. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa  JIBOR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sehingga 
bisa dinyatakan bahwa H5 dalam penelitian ini terbukti. 

 

4.9 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengukur 
seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan antara variabel independen dengan 
variabel dependen di dalam mengestimasi persamaan regresi. Berdasarkan hasil regresi pada 
tabel 4.9, koefisien determinasi dari persamaan penelitian ini (Adjusted R-Squared) adalah 
sebesar 0.933491 atau 93.3491%. 

Hal ini menunjukkan bahwa CAR, FDR, NPF, BOPO, dan JIBOR mampu menjelaskan 
pengaruh sebesar 93.3491% terhadap  ROA. Sisanya yaitu sebesar 6.6509% dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.  
  

4.10 Analisis Hasil  

Pengaruh CAR terhadap ROA pada Bank Umum Syariah (2013-2016) 
Pengaruh CAR terhadap ROA menunjukkan hasil berpengaruh negatif signifikan. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar -0.045888 dan probabilitas sebesar 
0.0022 yang lebih kecil dari tingkat signifikan sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda negatif 
menunjukkan bahwa semakin kecil rasio CAR  maka akan semakin mengurangi ROA yang 
diperoleh perusahaan, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin besar rasio CAR maka akan 
semakin menambah ROA perusahaan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan Bank Umum Syariah 
dalam memanfaatkan modalnya untuk menghasilkan profit. Modal yang dimiliki bank digunakan 
kedalam kegiatan  financing  secara tidak tepat sehingga belum dapat menghasilkan profit bagi 
bank secara signifikan. CAR dalam penelitian ini dapat dijadikan faktor penentu yang dapat 
mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah. 

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian didukung oleh Jaka Sriyana (2015) 
yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap ROA serta penelitian dari Evi 
Sistiyarini  dan Sudjarno Eko Supriyono (2016) juga memiliki hasil yang serupa bahwa CAR 
berpengaruh negatif tergadap ROA.  
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Pengaruh FDR terhadap ROA pada Bank Umum Syariah (2013-2016) 
Pengaruh FDR terhadap ROA menunjukkan hasil tidak berpengaruh negatif. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar -0.018582 dan probabilitas sebesar 0.1070 yang 
lebih kecil dari tingkat signifikan sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan 
bahwa semakin kecil rasio FDR  maka akan semakin mengurangi ROA yang diperoleh 
perusahaan, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin besar rasio FDR maka akan semakin 
menambah ROA perusahaan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan Bank Umum Syariah 
dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR menunjukkan presentase terlalu tinggi maupun 
terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang 
diperoleh dari nasabah, sehigga mempengaruhi laba yang didapat. FDR dalam penelitian ini tidak 
dapat dijadikan faktor penentu yang dapat mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah. 

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Evi Sistiyarini  dan Sudjarno Eko Supriyono 
(2016) yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, Nurul Mahmudah dan 
Ririh Sri Harjanti (2016) juga memiliki hasil FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. 

Pengaruh NPF terhadap ROA pada Bank Umum Syariah (2013-2016) 
Pengaruh NPF terhadap ROA menunjukkan hasil berpengaruh negatif signifikan. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar -0.471868 dan probabilitas sebesar 0.0000 yang 
lebih kecil dari tingkat signifikan sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan 
bahwa semakin kecil rasio NPF maka akan semakin mengurangi ROA yang diperoleh perusahaan, 
begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin besar rasio NPF maka akan semakin menambah ROA 
perusahaan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NPF merupakan pembiayaan macet. Artinya 
semakin kecil NPF bank maka akan semakin besar ROA pada Bank Umum Syariah. NPF dalam 
penelitian ini dapat dijadikan faktor penentu yang dapat mempengaruhi profitabilitas Bank Umum 
Syariah. Semakin tinggi rasio NPF maka semakin buruk kualitas pembiayan yang diberikan bank. 
Sehingga dapat menyebabkan penurunan pada profitabilitasnya (ROA). 

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Adyani (2011) bahwa NPF berpengaruh 
negatif signifikan terhadap ROA, Sriyana (2015) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif 
signifikan terhadap ROA. 

Pengaruh BOPO terhadap ROA pada Bank Umum Syariah (2013-2016)  
Pengaruh BOPO terhadap ROA menunjukkan hasil berpengaruh negatif signifikan. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar -0.025996 dan probabilitas sebesar 0.0000 
yang lebih kecil dari tingkat signifikan sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan 
bahwa semakin kecil rasio BOPO maka akan semakin mengurangi ROA yang diperoleh 
perusahaan, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin besar rasio BOPO maka akan semakin 
menambah ROA perusahaan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BOPO merupakan rasio untuk melihat seberapa 
efektif bank melakukan kemampuannya dalam melakukan operasionalnya. Artinya semakin tinggi 
BOPO menunjukkan bahwa bank belum mampu menggunakan sumberdaya yang dimilikinya atau 
belum mampu melakukan kegiatan operasional secara efisien sehingga akan berakibat pada 
berakibat pada menurunnya profitabilitas. BOPO dalam penelitian ini dapat dijadikan faktor 
penentu yang dapat mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah. 

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Adyani (2011) bahwa BOPO berpengaruh 
negatif terhadap ROA, serta penelitian dari Fitri Zulfiyah dan Joni Susilowibowo (2014), Nugroho 
(2011),  Sabir et al., (2012), Wibowo dan Syaichu (2013) juga memiliki hasil yang sama bahwa 
BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. 

Pengaruh JIBOR terhdapa ROA pada Bank Umum Syariah 
Pengaruh JIBOR terhadap ROA menunjukkan hasil berpengaruh positif signifikan. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.401937 dan probabilitas sebesar 0.0034 
yang lebih kecil dari tingkat signifikan sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda positif menunjukkan 
bahwa semakin besar suku bunga bank maka akan semakin menambah ROA yang diperoleh 
perusahaan, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin kecil suku bunga bank maka akan semakin 
mengurangi ROA perusahaan. 
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Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem operasional Bank Umum Syariah tidak 
dipengaruhi suku bunga JIBOR terhadap pendapatannya, tetapi ada multiplier effect dari kenaikan 
suku bunga yang menyebabkan pengaruhnya juga akan dirasakan oleh Bank Umum Syariah, 
sehingga apabila terjadi kenaikan suku bunga JIBOR, maka tingkat profitabilitas pada Bank Umum 
Syariah akan mengalami kenaikkan.  

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Swandayani dan Kusumaningtias (2012) 
bahwa Suku Bunga JIBOR berpengaruh terhadap ROA. 
 
 
 
5. SIMPULAN DAN SARAN  
5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka 
hasil yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut : 

1. Capital Adequecy Ratio (CAR) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Return On 
Asset (ROA). H1 dalam penelitian ini diterima. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa kurangnya kemampuan Bank Umum Syariah dalam memanfaatkan modalnya 
untuk menghasilkan profit. 

2. Financing to Deposit Ratio memiliki hasil tidak berpengaruh negatif terhadap Return On 
Asset (ROA). H2 dalam penelitian ini tidak diterima. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa kurangnya kemampuan Bank Umum Syariah dalam menyalurkan pembiayaan, 
apabila nilai FDR menunjukkan presentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka 
bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari 
nasabah, sehigga mempengaruhi laba yang didapat. 

3. Non Performing Financing (NPF) memiliki hasil berpengaruh negatif signifikan. H3 dalam 
penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio NPF 
maka semakin buruk kualitas pembiayan yang diberikan bank. Sehingga dapat 
menyebabkan penurunan pada profitabilitasnya (ROA). 

4. BOPO memiliki hasil berpengaruh negatif signifikan. H4 dalam penelitian ini diterima. 
Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi BOPO menunjukkan bahwa bank belum 
mampu menggunakan sumberdaya yang dimilikinya atau belum mampu melakukan 
kegiatan operasional secara efisien sehingga akan berakibat pada berakibat pada 
menurunnya profitabilitas.  

5. JIBOR memiliki hasil berpengaruh positif signifikan. H5 dalam penelitian ini diterima. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem operasonal Bank Umum Syariah tidak 
dipengaruhi suku bunga JIBOR terhadap pendapatannya, tetapi ada multiplier effect dari 
kenaikan suku bunga yang menyebabkan pengaruhnya juga akan dirasakan oleh Bank 
Umum Syariah, sehingga apabila terjadi kenaikan suku bunga JIBOR, maka tingkat 
profitabilitas pada Bank Umum Syariah akan mengalami kenaikkan.  

 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan 

variabel lainnya yang dapat mempengaruhi Profitabilitas (ROA). 
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan dapat memperluas objek penelitian dengan 

menambahkan BPRS serta UUS sebagai objek. 
3. Untuk perusahaan sampel, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan agar bisa 

memperhatikan FDRnya dengan cara meningkatkan modal yang memadai untuk 
menunjang kegiatan operasionalnya dan cadangan untuk menyerap kerugian yang 
mungkin terjadi sehingga kinerja keuangan dapat dicapai dengan maksimal. 
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