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ABSTRACT 

This study concerns with the recent government policy on Islamic banking in term 
of Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio. 
BOPO ratio, and Non Performing Financing. It is especially aims at analyzing: 1) 
the correlation between Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit 
Ratio/Financing to Deposit Ratio, BOPO ratio, and Non Performing Financing 
on one side and bank profitability in terms ROE on the other, 2) the dominant 
variable(s) which influences profitability. The unit of analysis in this case is 
common Islamic bank in Indonesia during the period of 2005-2007. Descriptive 
as well as regression analyses are employed in this study using a five-percent 
confidence level. The result reveal that first, Capital Adequacy Ratio, Loan to 
Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio, BOPO ratio, and Non Performing 
Financing proved to affect ROE significantly. Second, Loan to Deposit 
Ratio/Financing to Deposit Ratio and Non Performing Financing does not have 
strong correlation with ROE. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya 

membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan Kebijakan 

moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan 

untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu peranan perbanka.., dalam 

suatu negara sangat penting. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam 

memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk 

mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan 

sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak 

surplus dana ke pihak defisit dana. Saat ini ada dua jenis lembaga keuangan yaitu 

lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan 

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 ral)'at banyak, 

sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang 

menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga 

Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, 

bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang 

bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan 
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sistem bunga (interest foe), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank 

yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah 

Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara 

bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan 

usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (UU, No. 

10/1998). 

Sejak dibukanya bank syariah pertama di dunia pada tahun 1960 sampai 

saat ini perkembangan bank syariah menunjukkan peningkatan yang cukup 

signifikan. Hal ini dapat dilihat dari semakin luasnya jaringan bank syariah 

(Islamic Bank) di seluruh dunia, dimana pada saat ini bank syariah sudah ada di 

lebih dari 60 negara di dunia dengan nilai aset lebih dari $ 166 triliun 

Perkembangan perbankan syariah di negara-negara lain mendorong 

perkembangan bank syariah di tanah air. Sejak berdirinya bank syariah pertama di 

Indonesia pada tahun 1991, pertumbuhan bank syariah dan lembaga keuangan 

syariah lainnya semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah bank syariah 

maupun non-syariah yang membuka unit usaha syariah. Dilihat dari aset dan 

penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah mengalami 

peningkatan aset dan penghimpunan DPK yang cukup besar. Hal ini menandakan 

semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan jasa 

keuangan ini. 

Perkembangan bank syariah mulai terasa sejak dilakuk.an amandemen 

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 menjadi Undang-Undang No I 0 tahun 1998 
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yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Sebagai 

tindak lanjut Undang-undang tersebut, Bank Indonesia mulai memberikan 

perhatian lebih serius terhadap pengembangan perbankan syariah yaitu 

membentuk satuan kerja khusus pada April 1999. Satuan kerja khusus ini 

menangani penelitian dan pengembangan bank syariah (tim penelitian dan 

pengembangan syariah di bawah Direktorat Penelitian dan Pengembangan 

Perbankan) yang menjadi cikal bakal bagi biro perbankan syariah yang dibentuk 

pada 31 Mei 2001, dan sekarang resmi menjadi Direktorat Perbankan Syariah 

Bank Indonesia sejak Agustus 2003. 

Dengan demikian semakin banyaknya jumlah bank syariah, struktur pasar 

syariah pun berubah dari monopoli menjadi oligopoli yang menyebabkan semakin 

tingginya tingkat persaingan diantara bank syariah maupun persaingan dengan 

seluruh bank yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penilaian kinetja bank 

syariah diperlukan bank untuk keperluan managerial bank maupun untuk 

kepentingan peraturan pemerintah mengenai perbankan syariah. Bagi pihak 

manaJemen bank, penilaian kinetja ini diperlukan untuk melihat basil dari 

keputusan manajemen di periode-periode sebelumny~ dan untuk memahami 

faktor-fak1or internal dan ekstemal yang mempengaruhi kinerja profitabilitas 

sebuah bank. Bagi bank regulator, penilaian kinerja ini diperlukan untuk 

menjamin keamanan sistem perbankan dan kepercayaan masyarakat terhadap 

perbankan nasional. 
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Ukuran kinerja profitabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana kinerja 

bank bersangkutan. Salah satu penelitian tentang prosedur pengukuran kinerja 

bank dilakukan oleh David Cole (1972), dimana pengukuran kinerja bank 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisa rasio Du-Pont. Prosedur yang 

dibuat oleh David Cole ( 1972) ini memungkinkan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi profitabilitas bank. 

Ada berbagai cara untuk mengukur profitabilitas, tetapi dalam penelitian 

mt penulis menggunakan rasio Return on Equity (ROE) mengacu pada surat 

edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP perihal penilaian tingkat kesehatan bank 

umum Aturan tersebut mengemukakan bahwa untuk mengukur kesehatan bank 

dari sudut rentabilitas salah satunya adalah dengan melihat posisi ROE. Return on 

Equity dapat digunakan sebagai ukuran yang mencerminkan profitabilitas bank 

SYariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, tujuan perusahaan adalah 

untuk meningkatkan stockholder wealth. 

Hassan (2000) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menentukan 

profitabilitas bank dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu: 

a. Faktor-faktor yang dapat dikontrol oleh manajemen (internal factor) . 

Fak~or internal ini pada dasarnya mencerminkan kebijakan dan 

keputusan manaj emen bank dalam penghimpunan dan penggunaan 

dana (fund management), modal capital management, manajemen 

likuiditas (liquidity management), dan manajemen biaya (cost 

management), 
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b. Faktor-faktor yang di luar kontrol manaJemen (external factor), 

meliputi faktor lingkungan (environtmental factors) dan fal-tor positif 

spesifik perusahaan. Faktor lingkungan ini meliputi kondisi makro 

perekonomian dan kondisi industri perbankan. 

Penelitian mengenai fal-tor-faktor yang menentukan tingkat profitabilitas 

bank telah banyak dilakukan oleh para peneliti, yakni Helmi (1993), Margarida 

Abreu (2000), Mulyono dan Kaimuddin (2003). Hassan (2000), Bashir (2000) 

dan Maria Ulpah (2005) yang memfokuskan penelitian mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. 

1.2. Masalah Penelitian 

1.2.1. Identifikasi masalah 

Perbankan berperan penting sebagai lembaga intermediasi yakni sebagai 

perantara keuangan, dimana fungsi utama perbankan memperlancar kegiatan 

masyarakat berkenaan dengan lalu lintas pembayaran yang menjembatani pemilik 

dana dan pemakai dana. Oleh karena itu, manajemen perbankan dituntut 

melakukan perencanaan terarah dengan sistem organisasi yang efektif dan efisien 

serta sistem pengawasan yang bertanggung jawab dalam menunjang tingkat 

kesehatan bank. 

Capital Adequacy Ratio yang merupakan proxy dari permodalan bank 

adalah rasio kecukupan modal yang didapat dari modal dibandingkan dengan 

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Pemerintah mengharapkan bank 

memiliki CAR yang cukup. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemberian kredit 
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(loan) dan penurunan asset oleh bank masih dapat ditutup oleh equity capital yang 

tersedia, dimana bank harus ditunjang oleh strul'tur permodalan yang kuat. 

Modal bank merupakan manifestasi dari keinginan para pemegang saham 

untuk berperan dalam bisnis perbankan. Modal bank digunakan untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat amat penting bagi bank karena 

hal tersebut akan memungkinkan masyarakat memanfaatkan jasa bank seperti: 

menyimpan dana, memanfaatkan Jasa keuangan bank seperti jasa transfer, 

penerbitan bank garansi, inkaso dan lain-lain. Dampak dari sikap positif 

masyarakat tersebut akan meningkatkan pendapatan bank yang kemudian 

bermuara pada meningkatnya return on equity. Manfaat lain dari adanya modal 

bank adalah untuk memberi keamanan terhadap investasi dengan memperkecil 

kemungkinan tetjadinya insolvensi atau kebangkrutan. Oleh karena itu dalam 

menentukan jumlah modal, manajemen bank harus memutuskan seberapa besar 

target tingkat keuntungan yang dapat diperoleh untuk menjarnin produl1iYitas 

modal yang disetorkannya. Bila bank mengalami kesulitan akibat tingginya non 

performing loan, maka manajemen harus menambah modal guna menyelamatkan 

bisnisnya. Kaitan ROE dan CAR adalah dari sisi modalnya. Semakin tinggi modal 

maka semakin tinggi pula CAR-nya, dan sebaliknya ROE akan semakin rendah. 

Loan to Deposit Ratio yang merupakan proxy likuiditas bank adalah salah 

satu faktor yang harus dinilai dalam kesehatan bank. Batasan yang diberikan oleh 

BI adalah hila LDR > 110 % maka nilainya 0 dan hila LDR < 110 % maka 

nilainya 5. Tujuan pemerintah memberikan batasan ini agar bank tidak berlebihan 

dalam memberikan kredit/pembiayaan, karena pembiayaan yang berlebihan akan 
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mengganggu likuiditas bank. Kesulitan likuiditas bank akan berdampak serius 

pada kepercayaan masyarakat terhadap bank. Potesnsi resiko yang dihadapai bank 

dengan LDR yang tinggi akan lebih tinggi dibandingkan dengan bank dengan 

LDR rendah, karena akan berpengaruh pada solvency bank. 

BOPO merupakan proxy dari efisiensi manajemen operasional bank. 

BOPO dapat diperoleh dengan cara membagi Biaya Operasional dengan 

Pendapatan Operasional. Semakin rendah BOPO maka semakin efisien 

operasional perusahaan., dan semakin tinggi profitabilitasnya Seiring dengan 

perkembangan teknologi, biaya operasional akan cenderu_llg menurun. 

Non Performing Loan atau di dalam perbankan syariah disebut Non 

Performing Financing dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami 

kesulitan pembayaran akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena fal'tor 

ekstemal di luar kemampuan kendali debitur. Non Performing Financing dapat 

diukur dari kolektibilitasnya Penilaian kolektibilitas pembiayaan bank syariah 

menurut Bank Indonesia dapat digolongkan ke dalam 5 kelompok, yaitu: lancar 

(pass), dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar (substandard) 

,diragukan (doubtful) dan macet (loss). Apabila dikaitkan dengan 

kolektibilitasnya, maka yang termasuk ke dalam Non Performing Financing 

adalah dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Non 

Performing Financing yang tinggi akan menye babkan penurunan pendapatan 

bagi basil yang selanjutnya akan berdampak pada penurunan profitabilitas. 

Harapan pemerintah dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan agar 

bank memiliki tingkat kesehatan baik ditinjau dari modal, kualitas aset, 
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manaJemen, rentabilitas maupun likuiditas. Kondisi bank yang sehat akan 

memberikan rasa aman bagi manajemen, pemerintah maupun nasabah. Mengingat 

manajemen likuiditas, operasional, kualitas aset dan permodalan memiliki 

hubungan kausalitas dengan profitabilitas, maka hal ini menjadi menarik untuk 

dikaji lebih lanjut melalui penelitian. 

1.2.2. Pembatasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah, 

yakni: 

1. Dari enam faktor penilaian kesehatan bank (Peraturan Bank Indonesia No. 

9/1/PBI/2007, peneliti hanya membahas tentang struktur permodalan, kualitas 

aset, manajemen, rentabilitas dan likuiditas. 

2. Ukuran penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan atas rasio-rasio keuangan 

yang didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang 

sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, 

yaitu: 

a Rasio Return on Equity, 

b. Rasio Capital Adequacy Ratio, 

c. Rasio Loan to Deposit Ratio, 

d. Rasia Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, dan 

e. Rasio Non Performing Financing. 

3. Data diasumsikan cross-sectional. 
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1.2.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), yang merupakan proxy dari 

permodalan bank, mempengaruhi profitabilitas bank-bank umum syariah di 

Indonesia; 

2. Apakah rasio Loan to Deposito Ratio (LDR), yang merupakan proxy dari 

likuiditas bank, mempengaruhi profitabilitas bank-bank umum syariah di 

Indonesia; 

3. Apakah rasio Biaya Operasional dibanding dengan Pendapatan Operasional 

(BOPO) yang mentpakan proxy dari manajemen operasional bank, 

mempengaruhi profitabilitas bank-bank umum syariah di Indonesia; 

4. Apakah rasio Non Performing Financing (NPF), yang merupakan proxy dari 

kualitas aset bank, mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh CAR, LDR, BOPO dan NPF secara bersama-sama 

terhadap profitabilitas (ROE) bank-bank umum syariah di Indonesia periode 

2005-2007; 

2. Mengetahui variabel yang paling signifikan mempengaruhi profitabihtas 

(ROE) bank-bank umum syariah di Indonesia periode 2005-2007. 
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1.4. Metode Penelitian 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Melakukan studi pustaka mengenai bank syariah, pengukuran kerja bank dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank. 

2. Mengkaji laporan keuangan publikasi tiga bulanan tiga bank syariah yang ada 

di Indonesia Laporan keuangan publikasi tiga bulanan tiga bank syariah 

tersebut dimulai pada bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 

2007. 

3. Melakukan pengukuran rasio-rasio yang akan dipakai sebagai variabel internal 

yang diduga mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia. 

4. Melakukan analisa regresi dengan model model regresi linear berganda 

(multiple regression). 

5. Melakukan pengujian F (F-test) yang merupakan cara untuk menguji hipotesis 

koefisien regresi secara bersama-sama agar dapat diketahui apakah koefisien 

regresi dari masing-masing variabel yang diperoleh berarti atau tidak. 

6. Melakukan penghitungan koefisien determinasi R2 untuk mengetahui besarnya 

sumbanga.'l variabel bebas secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel 

tak bebas. 

7. Melakukan pengujian t (t-test) untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 

bebas secara individu terhadap variabel tak bebas. 

8. Melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normality, heteroskedasticity, 

autocorrelation dan multicolinearily terhadap model yang dipilih. Pengujian 
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ini penting dilakukan agar tmdel yang dipakai dalam penelitian ini bersifat 

Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Apabila ada penyimpangan terhadap 

terhadap model maka dilakukan treatment wttuk menghilangkan 

penyimpangan tersebut. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu : 

BABI 

BABII 

PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Penelitian, Masalah 

Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan yang dilakukan oleh peneliti. 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Bab ini memaparkan tentang semua teori-teori mengenai bank 

syariah terutama mengenai karakteristik bank syariah, produk

produk bank syariah, prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan bank 

syariah, dan membahas mengenai laporan keuangan bank syariah. Di 

dalam bab ini juga akan membahas tentang penelitian yang 

dilakukan sebelum penelitian ini, kerangka pemikiran dan hipotesis 

penelitian yang digunakan dalam penyusunan model yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

' 
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BABII 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Bank Syariah : Produk dan Perkembangannya 

2.1.1.1. Bank Syariah 

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara 

bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan 

usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (No. 

101 /UU/1998). 

Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. (UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 

1992 tentang Perbankan). 

Dalam menjalankan al1:ifitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

I. Prinsip Keadilan 

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan 

pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan 

nasa bah. 
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2. Prinsip Kemitraan 

Bank syariah menempatkan nasabah penytmpanan dana, nasabah 

pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat 

dengan mitra usaha Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan 

keuntWlgan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah 

pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai 

intermediary institution lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya. 

3. Prinsip Keterbukaan 

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, 

nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen 

bank. 

4. Universalitas 

Bank dalam mendukung operasionalnya tida.k membeda-bedakan suku, 

agama, ras dan go Iongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam 

sebagai rahmatan lil'alamiin. 

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan dijelaskan secara tegas bahwa di Indonesia terdapat dua sistem 

dalam perbankan (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan 

sistem perbankan syariah. Dengan pembagian tersebut, maka terdapat perbedaan 

diantara keduanya Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut: 
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Bank Syariah 

1. Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan/amanah 

Allah SWf sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya 

harus sesuai ajaran Islam 

2. Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan barta 

nasabah (simpanan) sesuai ajaran Islam 

3. Penghimpunan dana hams sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional 

4. Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelola 

ank pada posisi yang sangat penting dan menmpatkan sikap akhlakul knrimah 

sebagai sikap dasar bubungan antara nasabah dan bank 

5. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, 

prinsip kesederajatan dan prinsip ketentraman antara Pemegang Saham, 

Pengelola Bank dan Nasabah atas jalannya usaha bank syariah. 

6. Prinsip bagi basil: 

a Penentuan besarnya resiko bagi basil dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi 

b. Besamya nisbah bagi basil berdasarkan pada expected return dan 

projected reh.trn 

c. Jumlah pembagian bagi basil meningkat sesuru dengan peningkatan 

jumlah pendapatan 

d. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi basil 
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e. Bagi basil tergantWig kepada keuntWigan proyek yang dijalankan. Jika 

proyek itu tidak mendapatkan keuntWigan maka kerugian akan ditanggWig 

bersama oleh kedua belah pihak. 

Bank Konvensional 

1. Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana ( deposan) akan 

memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedangkan 

kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang 

optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (interest 

difference). Kedua pihak ini mengharapkan return yang tinggi. Sebaliknya 

pada pihak lainnya, yakni debitur mengharapkan beban bunga yang rendah 

atas dana yang dipinjamnya 

2. Tida'l( adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola 

bank dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang 

bertolak belakang. 

3. Sistem bunga: 

a Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad yakni sebelum pinjarnan 

digunakan oleh debitur. Konsep suku bunga ini hanya memihak kredtur 

karena menjarnin keuntungan bagi bank dan mengabaikan nasib debitur. 

b. Besarnya presentase bunga didasarkan pada jumlah uang (modal) yang 

dipinjamkan dan jangka waktu pinjaman. 

c. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat dan tetap sama meskipun 

jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik atau 

sebaliknya pada saat ekonomi mengalami krisis. 
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d. Bunga adalah haram dan ditentang oleh semua agama, termasuk agama 

Islam 

2.1.2. Sistem Operasional Perbankan Syariah 

Sistem operasional perbankan syariah terkait dengan produk perbankan 

syariah dan prinsip yang dipakainya. Produk perbankan syariah dapat dibedakan 

menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Produk penghimpunan dana (sources of fonds) 

Penghimpunan di bank syariah dapat berbentuk guo, tabungan dan 

deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana 

adalah prisip wadi 'ah dan mudharabah. 

• Prinsip wadi 'ah 

Prinsip wadi 'ah ada dua bentuk, yaitu wadi 'ah yad al-amanah (murni 

titipan) dan wadi 'ah yad adh-dhamanah (yang dititipi barang atau uang 

boleh memanfaatkan barang atau uang tersebut yang dititipkan). 

Prinsip wadi 'ah yang diterapkan dalam dunia perbankan adalah wadi 'ah 

yad adh-dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Dengan 

prinsip ini nasabah bank berfungsi sebagai penitip dan meminjamkan 

uang, sedangkan bank berfungsi sebagai yang dipinjamkan dan dititipkan 

uang. 
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Skema Wadi'ah yad adh-dhamanah 

1. titip dana 

4. beri bonus 

3. bagi hasil 

Ketentuan umum dari produk ini adalah: 
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2. pemanfaatan 
dana 

¢ KeWltungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau 

ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak 

menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada 

pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun 

tidak boleh dijanjikan dimuka 

¢ Bank harus membuat akad pembukaan rekening lainnya yang mencakup 

izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati 

selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik 
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rekening giro, bank dapat memberikan buku ce~ bilyet giro dan debit 

card. 

Q Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti 

biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar tetjadi. 

• Prinsip Mudharabah 

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan 

bertindak sebagi shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai 

mudharib (pengelola dana). Dana tersebut digunakan untuk melakukan 

pembiayaan murabahah dan ijarah. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Prinsip mudharabah ini 

diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka dan 

deposito berjangka 

Secara garis besar, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 

¢ Mudharabah Muthlaqah (General Investment) 

Gambar 2.2. 
Skema Mudharabah Muthlaqah 

bagi hasil 

' 

titip dana 

Bank 

pemanfaatan 
dana 

pemanfaatan 
dana 
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Dalam skema mudharabah muth/aqah terdapat beberapa hal yang sangat 

berbeda dalam hal nature of relationship antara bank dan nasabah pada 

bank konvensional. 

1. Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor. Dia 

bukanlah sebuah lender atau kreditur bagi bank seperti halnya di 

bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan 

deposan entitled untuk risk dan return dari basil usaha 

2. Bank memiliki dua fungsi, yaitu: kepada deposan atau penabung, 

bank bertindak sebagai pengelola (mudharib ), sedangkan pada 

dunia usaha, bank berfungsi sebagai pemilik dana (shahibul moal) 

3. Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang 

hams berbagi basil dengan pemilik dana, yaitu bank. 

Dan penerapan mudharabah muthlaqah ini dikembangkan mejadi produk 

tabungan dan deposito. Berdasarkan prinsip ini maka tidak ada 

pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang dihimpun dari 

deposito dan tabungan mudharabah muthlaqah ini. 

¢ Mudharabah Muqayyadah (Special Investment) 

Dalam investasi dengan menggunakan konsep ini, pihak bank terikat 

dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pemilik dana 

(shahibul maal), misalnya meliputi jenis, waktu dan investasi. 

Analisa Faktor-Faktor..., Bramasto Ari Wibowo, Ak.-IBS, 2008



Analisa Faktor-Faktor..., Bramasto Ari Wibowo, Ak.-IBS, 2008



22 

2. Penyaluran dana (uses of fonds) 

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk 

pembiayaan syariah terbagi menjadi tiga kategori yang dibedakan berdasarkan 

tujuan penggunaannya, yaitu: 

a Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan 

dengan prinsip jual beli (Ba 'i). 

b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan Wltuk mendapatkan jasa sewa-

menyewa. 

c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang 

ditujukan untuk mendapatkan sekaligus barang dan jasa. Dalam hal ini 

yang digunakan adalah prinsip bagi hasil (profit sharing). 

Pada poin (a) dan (b) di atas, tingkat keuntungan bank ditentukan ke depan 

dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk perbankan 

yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip 

jual-beli seperti Murabahah, Salam dan Jstishna serta produk yang menggunakan 

prinsip sewa-menyewa, yaitu ljarah. 

Sedangkan pada poin (c) di atas, tingkat keuntungan bank ditentukan dari 

besamya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Skema bagi hasil 

pada produk ini ditentukan oleh nisbah bagi basil yang disepakati dimuka Produk 

perbankan yang termasuk dalam kelompok ini adalah musyarakah dan 

mudharabah. 
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a. Prinsip Jual beli 

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan 

kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntunagn bank 

ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. 

• Pembiayaan Murabahah 

Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual beli 

dimana bank menyebut jumlah keuntungannya (margin). Pembiayaan AI 

Murabahah, yaitu kontrak jual beli dimana barang yang diperjualbelikan 

tersebut diserahkan segera Adapun harga pokok dan margin 

keuntungan yang disepakati bersama atas barang tersebut dibayar di 

kemudian hari baik secara sekaligus (lump sum deferred payment) maupun 

bertahap. Dalam prakteknya, bank bertindak sebagai penjual dan 

nasabah sebagai pembeli dengan kewajiban membayar secara tangguh 

dan sekaligus. 

• Salam 

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualkan belum 

ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan 

pembayarannya dilakukan secara tunai. Dalam pral1:ek perbankan, sa/am 

ini dapat digunakan untuk produksi yang prosesnya tidak dapat diikuti, 

seperti produksi pertanian. 
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• Jstishna 

Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna 

pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali 

pembayaran. Skim istishna dalam bank syariah pada umunmya 

diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. 

b. Prinsip Sewa (ljarah) 

Prinsip ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Berbeda dengan 

prinsip jual beli, yang menjadi objek transaksi ijarah adalahjasa , bukan barang. 

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya 

kepada nasabah. Karena itu, dalam bank syariah dikenal dengan ijarah 

muntahiyyah bittamlik (sewa yang diikuti oleh perpindahan kepemilikan 

(jinnncial lease with purchase option). 

c. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing) 

• Musyarakah 

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 

dana atau expertise/skill dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko 

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

• Mudharabah 

Mudharabah adalah akad kerjasama dimana pihak pertama (shahibul 

maal) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya 

menjadi pengelola Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabi Ia rugi 
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ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat dari 

kelalaian si pengelola 

Ciri-ciri pembiayaan mudharabah adalah: 

~ Jumlah modal yang diserahkan shabibul maal kepada mudharib harus 

dilakukan secara tWlai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan 

nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, maka 

harus j elas tahapannya dan disepakati bersama 

~ Hasil dan penegelolaan proyek dengan akad mudharabah dapat 

diperhitungkan secara revenue sharing (perhitungan dari pendapatan proyek) 

atau profit s·haring (perhitWlgan dari keuntungan proyek). 

~ Hasil usaha dibagi sesuai dengan per:>etujuan dalam akad pada setiap waktu 

yang telah disepakati bersama. Pemilik modal (shahibul maal) menanggung 

seluruh kerugian kecuali akibat kelalaiaTl dan penyimpangan yang dilakukan 

oleh pengelola dana (mudharib). 

~ Shahibul maal berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek, 

namun tidak berhak mencampuri pekerjaan atau usaha yang dikelola oleh 

mudharib. Jika mudharib melakukan cidera janji dengan sengaja, maka ia 

dapat dikenakan sanksi administrasi. 

~ Shahibul maal wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh 

mudharib, dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran 

dana simpanan khusus. 
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~ Antara shahibul maal dan mudharib harus terjadi kesepakatan nisbah bagi 

basil atas keuntungan yang diperoleh. 

~ Mudharib ·wajib memberitahu shahibbul maal tentang keWltungan yang 

didapat, juga mengenai resiko yang dapat ditimbulkan dari pengelolaan dana 

Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan 

dalamakad. 

~ Sebagai tanda bukti stmpanan dana yang dikelolanya, mudharib wajib 

menerbitkan bukti simpanan khusus, serta wajib memisahkan dana ini dari 

da..YJ.a lainnya 

Ciri khas akad mudharabah adalah dituntutnya rasa saling percaya yang 

tinggi antara shahibul maal dengan mudharib. Kenyataan ini menjadikan akad 

mudharabah sebagai sebagai pembiayaan yang beresiko tinggi, karena kedua 

belah pihak akan selalu menghadapi permasalahan asymetric information dan 

moral hazard. 

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya berbagai resiko, maka dapat 

diterapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan 

kepada mudharib. Batasan-batasan ini dikenal sebagai incentive-compatible 

constrains, dimana mudharib secara sistematis harus memaksimalkan keuntungan 

bagi kedua belah pihak. Pada dasarnya, ada empat panduan umum bagi incentive

compatible contrains, yakni: 
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Menetapkan covenant (syarat) agar porsi modal dan pihak mudharib lebih 

besar dan I atau mengenakan jaminan (higher stake in net worth and I or 

collateral). 

Menetapkan covenant (syarat) agar mudharib melakukan bisnis yang beresiko 

operasinya lebih rendah (lower operating risks). 

• Menetapkan covenant (syarat) agar mudharib melakukan bisnis dengan arus 

kas yang transparan (lower fraction of unobservable cash flow). 

• Menetapkan covenant (syarat) agar mudharib melakukan bisnis yang biaya 

tidak terkontrolnya rendah (lower fraction of noncontrollable costs). 

3. Jasa Perbankan 

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada 

nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan 

terse but antara lain berupa: 

• SharfGual beli valuta asing) 

Pada prinsipnya jual beli valuta asing yang sejalan dengan prinsip syariah. 

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada wal'1u yang 

sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli val uta asing ini. 

• Jjarah (sewa) 

Jenis kegiatan ijarah ini antara lain penyewaan kotak smpanan (safe deposit 

box) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian). Bank dapat 

imbalan sewa dari jasa tersebut. 
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Pada dasarnya kegiatan industri perbankan berdasarkan pada azas 

kepercayaan (prudential principle). Kepercayaan tersebut sangat penting bagi 

suatu bank, mengingat kegiatan usaha bank banyak terkait dengan penghimpunan 

dan penyaluran dana masyarakat. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, sebuah 

bank harus menunjukkan kinerja yang bagus dan memuaskan. Penilaian kinerja 

diperlukan sebagai kontrol bagi kegiatan operasional bank. 

Pada umunmya, penggunaan rasio keuangan biasanya digunakan untuk 

mengukur kinerja dari lembaga keuangan, termasuk untuk mengukur kinerja bank 

syariah. Metode utama dalam penilaian kinerja bank adalah dengan menganalisa 

data akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Rasio keuangan mampu 

menggambarkan kondisi keuangan sebuah lembaga keuangan karena rasio 

keuangan dihitung berdasarkan data akuntansi yang ada dalam neraca dan laporan 

keuangan lainnya 

Menurut Hassan (2000) penilaian kinerja bank syariah diperlukan baik 

untuk keperluan manajerial bank maupun untuk kepentingan peraturan pemerintah 

mengenai perbankan syariah. Bagi pihak manajemen bank, penilaian kinerja ini 

diperlukan untuk melihat basil dari keputusan manajemen di periode sebelumnya 

dan untuk memahami fa.ktor-faktor internal dan ekstemal yang mempengaruhi 

kinerja profitabilitas sebuah bank. Kinerja ini diperlukan untuk menjamin 

keamanan sistem perbankan dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan 

nasional. Perbankan merupakan industri yang high regulated, hal ini dikarenakan 
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operasi perbankan berdasarkan atas prisip kepercayaan (trust), adanya penjaminan 

terhadap kepentingan nasabah perbankan mempunyai peran yang strategis dalam 

ekonomi dan industri. Perbankan adalah industri yang sangat rawan akan 

penyelewengan. 

Kinerja sebuah bank selalu dikaitkan dengan kemampuan bank tersebut 

untuk menghasilkan profit (tingkat profitabilitas) dan tingkat efisiensi bank 

tersebut. Sehingga, ukuran yang dipakai untuk menentukan sejauh mana kinerja 

bank adalah ukuran atau rasio keuangan yang menggambarkan tingkat 

profitabilitas dan tingkat efisiensi bank. 

Profit bisa diartikan sebagai reward atas investasi dan resiko yang 

diambilnya (the reward for risk-bearing only) dan tidak bisa ditentukan di awal. 

Reward atau return yang ditentukan di awal tidak bisa dikatakan sebagai profit 

(keunttmgan). Oleh karena itu, dalam konsep Islam, profit diperbolehkan akan 

tetapi tingkat suku bunga tidak diperbolehkan. Hal ini jelas berbeda dengan bank 

non-syariah yang bertindak sebagai kreditur yang memberikan pinjaman dengan 

mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan sudah ditentukan 

terlebih dahulu di awal transaksi (fixed and predetermined rate) dengan 

mengabaikan nasib nasabah apakah rugi, impas (BEP) atau untung. Jad~ 

mengenakan tingkat bunga merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang 

tidak pasti. 

Mishkin (2003) mengatakan bahwa ada tiga ukuran yang bisa dipakai 

dalam mengukur kinerja bank, yaitu: Return on Asset (ROA), Return on Equity 

(ROE) dan Net Interest Margin (NJM). 
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Gambar2.4. 
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Untuk bank syariah pengukuran dengan menggunakan Net Interest Margin 

(NIM) diganti dengan Net Profit Sharing for Bank Margin. Karena bank syariah 

tidak mengenal sistem bunga (interest), yang berlaku di bank syariah adalah 

pendapatan bagi hasil atas kongsi usahanya dengan nasabah. 

Menurut Hassan dan Muhammad Bashir (2000) pemilihan ras10 

profitabilitas akan sangat bergantung pada tujuan pengukuran tingkat 

profitabilitas. Rasio Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur seberapa 

tingkat profitabilitas yang rnampu dihasilkan dan seberapa efisien penggunaan 

aset bank untuk menghasilkan keuntungan. ROA menunjukkan kemampuan 

manajemen dalam memanfaatkan sumber-sumber investasi untuk menghasilkan 

keuntungan. Sedangkan rasio Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang 

-------------------------------------. ·- ·- . --
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mengindikasikan tingkat pengembalian kepada pemegang saham atas saham yang 

mereka investasikan. Sementara itu, Net Interest Margin (NIM) adalah ukuran 

yang dipakai untuk melihat besarnya pendapatan bersih bank dibandingkan 

dengan dengan total asset yang dimilikinya. 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan profitabilitas dan efisiensi. 

Dengan menggunakan pendekatan analisis Du Pont, tingkat profitabilitas yang 

diwakili dengan rasio tingkat pengembalian hasil terhadap ekuitas (Return on 

Equity) yakni sebagai berikut: 

ROE= net profit/equity= net profit/income x income /asset x asset/equity 

(Profit Margin x Asset Tum Over x Finance Leverage) 
l • .:. Jc. f ... ' 

Jadi tingkat profitabilitas adalah indikator yang utama untuk mengukur 

kesuksesan dalam bisnis. 

2.1.4.2. Faktor- Faktor yang menentukan Profitabilitas Bank Syariah 

Faktor yang menentukan profitabilitas bank dapat dibedakan menjadi dua 

kategori, yakni sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang dapat dikontrol oleh manajemen (internal factors). Fal1:or

faktor internal ini pada dasarnya merefleksikan kebijakan dan keputusan 

manajemen bank dalam mengelola likuiditas, modal (capital), kualitas aset 

dan manajemen biaya (expense management). 

2. Faktor-faktor yang di luar kontrol dari manajemen (external factors) antara 

lain: siklus/kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah. 
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2.1.4.3. Pennodalan Bank 

Dahlan (2003) menyebutkan sekurang-kurangnya modal bank memiliki 

empat fungsi utama, yaitu fungsi operasional, fungsi perlindungan, fungsi 

pengamanan dan fungsi pengaturan. Keseluruhan fungsi modal bank tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a Memberikan perlindungan kepada nasabah 

b. Mencegah terjadinya kejatuhan bank (bank failures) 

c. Untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum 

d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat 

e. Untuk menutupi kerugian akti va produktif bank 

f Untuk menutup resiko operasional yang dapat teijadi. 

Penilaian aspek permodalan yaitu penilaian terhadap kecukupan modal 

bank untuk mengantisipasi eksposur resiko saat ini dan di masa datang. Capital 

Adequacy Ratio merupakan proxy dari permodalan bank adalah kecukupan modal 

yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang 

mencukupi dan kemampuan manajemen mengidentifikasi, mengukur, mengawasi 

dan mengontrol resiko-resiko yang dapat berpengaruh terhadap besamya modal 

bank. 

Kecukupan pemenuhan Kewajiban Modal Minimum (KPMM) terhadap 

ketentuan yang berlaku atau Capital Adequacy ratio (CAR) dihitung dengan 

menggunakan formula sebagai berikut: 

CAR = Modal I Aktiva Tertimbang Menurut Resiko 
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Modal: 

a Tier 1: -modal 

- Agio (Disagio) 

- Laba ditahan 

- Laba tahun lalu 

= 100% 

= 100% 

= 100 o/o 

= 100% 

- Laba tahun berjalan = 50 % 

b. Tier 2: (maksimal 100 % Tier 1) 

- PPAP lancar maksirnall ,25% ATMR 

- Sub Ordinated Loan mak.simal 50 % 

c. Tier 3: SubOrdinated Loan 

ATMR: 

a Aktiva: Classified by the order of risk 

b. Rekening Administratif: Classified by the order of risk 
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Di Indonesia, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan 

ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum atau yang biasanya 

disebut Capital Adequacy Ratio (CAR). Berdasarkan ketentuan BIS (Bank for 

International Settlement) besaran CAR minimum yang harus dimiliki oleh bank 

adalah sebesar 8 %. Angka ini diadopsi oleh Bank Indonesia untuk menetapkan 

CAR bagi bank-bank di Indonesia Dalam perbankan syariah, yang dimaksud 

aktiva beresiko adalah aktiva yang dibiayai oleh modal sendiri dan atau pinjaman 

(wadi 'ah, qardh dan sejenisnya) dengan bobot 100 % dan aktiva yang dibiayai 
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oleh pemegang rekening bagi hasil (baik general ataupWl restricted investment 

account) dibobot sebesar 50 % (Arifin, 2002: 170-171 ). 

Bank-bank syariah yang ada di Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan 

dari sistem perbankan nasional juga harus mengikuti aturan perbankan dari Bank 

Indonesia. CAR bank syariah juga mengacu pada standar dari Peraturan Bank 

Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang tingkat kesehatan bank umum berdasarkan 

prinsip syariah, yaitu sebesar 8 %. Pada saat ini bank-bank syariah tersebut 

mampu memenuhi minimum CAR yang disyaratkan yakni sebagai berikut: Bank 

Syariah Mandiri (22,41 %), Bank Muamalat Indonesia (16,33 %) dan Bank 

Syariah Mega Indonesia (10,4 %). Rata-rata ketiga bank syariah tersebut adalah 

16,38 % atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata CAR bank konvensional 

sebesar 23,4 %. 

Tabel2.1. 

Rasio Kecukupan Modal (CAR) Bank Syariah (o/o) 

2005 

BSM 22,41% 
BMI 16.33% 

BSMI 10.40% 
Rata-rata tiga BUS 16.38% 

Rata-rata seluruh bank 23.40% 

Sumber: InfoBank No. 327, Juni 2006 

Pertumbuhan aset setiap bank sangat dipengaruhi oleh kemampuannya 

menghimpun dana masyarakat. Untuk melihat sumber dana bank dapat dilihat 

pada sisi pasiva dari neraca bank. Berdasarkan data empiris selama ini, dana 
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tersebut berasal dari pemilik bank ditambah dengan cadangan modal yang berasal 

dari akumulasi keuntungan hanya sebesar 7 - 8 % dari total aktiva bank. 

Sumber dana bank syariah berasal dari: 

1. Modal inti (core capital) 

Modal inti biasanya terdiri atas modal yang disetor oleh pemegang saham, 

cadangan atau sebagian laba yang tidak dibagi dan laba ditahan (retained 

earnings). 

2. Kuasi ekuitas (mudharabah account) 

Bank syariah menghimpun dana berbagi hasil atas dasar pnns1p 

mudharabah, dimana bank berperan sebagai mudharib dan nasabah 

berperan sebagai pernilik dana. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara 

keduanya dengan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati 

sebelunmya. Mudharabah account ini bisa berupa rekening investasi 

umurn, rekening investasi khusus dan rekening tabungan/deposito 

mudharabah. 

3. Titipan (wadi'ah) atau simpanan tanpa imbalan (non remunerated deposit). 

Biasanya dana titipan ini berbentuk giro atau tabungan. 

Hubungan Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan Retrun on Equity (ROE) 

Modal bank digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. 

Kepercayaan masyarakat amat penting bagi bank karena dengan rasa percaya 

masyarakat berhubungan dengan bank, baik untuk menyimpan, memperoleh 

kredit maupun dalam bidang usaha yang lain. Dampak dari sikap positif 
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masyarakat tersebut akan meningkatkan pendapatan bank. Selain itu, salah satu 

manfaat rmdal bank adalah memberi keamanan terhadap investasi dengan 

memperkecil kemungkinan terjadinya insolvensi. Namun, modal sesungguhnya 

mahal karena semakin besar jumlah modal bank, semakin rendah ROE-nya untuk 

suatu ROA tertentu. Oleh karena itu dalam menentukan jumlah modal, 

manajemen bank harus memutuskan seberapa besar tingkat keunttmgan yang 

dapat diperoleh dengan kenaikan jumlah modal karena kenaikan jumlah modal 

tersebut akan menurunkan ROE akibat kenaikan permodalan bank. Korelasi ini 

merupakan trade off antara sisi keamanan dan keuntungan bagi pemegang saham 

bank. Dalam keadaan di mana ada kemungkinan bank akan mengalami kondisi 

sulit akibat terdapatnya non performing loan dalam jumlah besar, maka 

manajemen cenderung untuk menambah modal. Namun apabila ia yakin bahwa 

tidak akan timbul kerugian akibat non performing loan, bank akan mengurangi 

jumlah modal untuk meningkatkan equity multiplier-nya yang pada gilirannya 

akan meningkatkan ROE. 

Return on Asset (ROA) Laba I Total Assets 

Return on Equity (ROE) Laba I Total Equity 

Equity Multiplier (EM) Laba Asset I Total Equity 

Rasio EM ini dapat dibuktikan dengan cara berikut: 

Laba Laba -
Total Equity Total Assets 

at a~ 

Return on ~quity (ROE) 

Total Assets 
Total Equity 

ROAxEM 
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Staunton, Guru dan Balachander (2000) menyatakan bahwa bank 

mempunyai rasio modal yang tinggi akan relatif lebih aman dalam menghadapi 

kerugian (loss). Oleh karena itu, rasio modal terhadap aset yang diasumsikan 

sebagai indikator dari rendahnya leverage dan rendahnya resiko. Penelitian yang 

dilakukan oleh Hassan (2000), Abreu (2000), Mulyono dan Kaimuddin (2003) 

menunjukkan adanya hubungan positif antara rasio modal dengan tingkat 

profitabilitas perbankan. Menururt mereka, meningkatnya rasio minimum yang di 

syaratkan pemerintah maka akan meningkatkan rasio modal terhadap aset. Hal ini 

memungkinkan bagi bank untuk menyerap resiko lebih besar sehingga akan 

memak:simalkan tingkat pengembalian. 

2.1.4.4. Kualitas Aset 

2.1.4.4.1. Non Performing LoatliFinancing 

Penilaian aspek kualitas aset adalah penilaian terhadap kondisi aset bank 

dan kecukupan manajemen kredit. Aspek ini menunjukkan kualitas aset 

sehubungan dengan resiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit. 

Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan 

menentukan kolektibilitasnya, yaitu apakah lancar, dalam perhatian khusus, 

kurang lancar, diragukan dan macet. Non Performing Financing adalah aset yang 

memiliki kolektibilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar diragukan dan 

macet. 

Kualitas aset diukur dengan rasio Non Performing Loan!Fnancing dengan 

total kredit/pembiayaan, yakni sebagai berikut: 
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Non Performing Financing yang tinggi diindikasikan akan memberikan 

pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas/rentabilitas equity karena Non 

Performing Financing yang tinggi akan menimbulkan penunggakan pembayaran 

atau default. Kegagalan pembayaran tersebut tentunya akan mengurangi return 

bank. Oleh karena itu, Non Performing Financing diperkirakan akan 

mempengaruhi profitabilitas/rentabilitas equity bank. 

2.1.4.5. Managemen Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

Penilaian aspek manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan 

manajerial pengurus bank untuk menjalankan usahanya, kecukupan manajemen 

resiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen 

kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya Penilaian manajemen ini lebih 

bersifat subyektif dan hanya Bank Indonesia yang memiliki otoritas dalam 

melakukan penilaian manajemen ini. Atas dasar hal tersebut maka penulis 

menggunakan pendekatan efisiensi operasional menggunakan rasio BOPO (biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional) dalam menilai kemampuan 

manajemen tersebut, yakni sebagai berikut: 

Rasio BOPO - Biaya Operasional 
Pendapatan Operasional 
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Hubungan Rasio BOPO dengan Return on Equity (ROE) 

Rasio BOPO yang tinggi diperkirakan akan memberikan pengaruh yang 

negatif terhadap profitabilitas karena inefisiensi berarti biaya operasional yang 

besar. Biaya operasional yang tinggi akan menurunkan profitabilitas. 

Staunton, Guru dan Balachander (2000) menggunakan ras1o total 

expenditure terhadap total aset untuk melihat sejauh mana pengaruh manajemen 

biaya terhadap profitabilitas bank. Hasil penemuannya menyatakan bahwa biaya 

operasional yang tinggi akan mengakibatkan menurunnya tingkat profitabilitas 

bank. 

Hassan (2000) dalam penelitiannya mengatakan biaya operasional yang 

paling besar berasal dari biaya gaji pegawai. Rasio overhead terhadap total asset 

(OVRHD) digunakan untuk melihat sejauh mana biaya operasional sebuah bank. 

Rasio OVRHD yang tinggi diperkirakan akan memberikan pengaruh yang negatif 

terhadap profitabilitas karena biasanya bank yang efisien diperkirakan melakukan 

kegiatan operasionalnya dengan biaya yang rendah. Seiring dengan perkembangan 

teknologi, biaya operasional dapat ditekan menj adi lebih rendah. Hal ini akan 

menyebabkan penurunan rasio OVRHD. 

2.1.4.6. Likuiditas Bank 

Persoalan likuiditas bagi bank merupakan persoalan yang sangat penting 

untuk sebuah bank, karena hal ini sangat berkaitan erat dengan kepercayaan 
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masyarakat, nasabah dan pemerintah. Likuiditas terkait dengan kemampuan bank 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. 

Sesuai dengan fungsi intermediasinya, maka bank syariah berkewajiban 

menyalurkan dana tersebut untuk aktivitas pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus 

mempersiapkan strategi penggunaan dana agar sesuai dengan tujuan alokasi dana. 

Adapun tujuan dari alokasi dana adalah: 

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan resiko yang rendah 

2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posiSI 

likuiditas tetap aman. 

2.1.4.6.1 Loan to Deposito (LOR) 

Penilaian aspek likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam penelitian ini, likuiditas bank 

diukur dengan menggunakan LDR atau FDR, yakni sebagai berikut: 

Loan to Deposit Ratio (LDR atau FDR) Total Kredit/Pembiayaan 
Dana Pihak Ketiga 

Rasio ini juga mampu mengukur seberapa besar fungsi intermediasi 

perbankan dijalankan. Semakin tinggi rasio LDR maka semakin baik bank 

tersebut dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Pihak bank perlu menjaga 

rasio LDR pada level yang aman, yaitu 85 % sampai dengan 110 %. Artinya, 

dana-dana yang berhasil dihimpun oleh bank tidak idle di bank yang bersangkutan 

atau di Bl (lnfobank, 2005: 14-21). BI menetapkan batas ideal LDR adalah tidak 

lebih rendah dari 94,75 %. 
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FDR di bank syariah hingga awal tahun 2007 mencapai 98,56 %, artinya 

hampir semua dana dari masyarakat berupa simpanan dan sejenisnya, disalurkan 

kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam hal ini bank syariah 

berhasil menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Berbeda dengan bank 

konvensional yang nilai LDR-nya hanya sebesar 60,55 %. Angka tersebut 

memberikan arti bahwa dana masyarakat di bank konvensional tidak disalurkan 

kembali ke masyarakat. Hal ini terjadi karena dana-dana tersebut banyak dibelikan 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang memberikan bunga dengan jumlah yang 

pasti dan tanpa resiko. 

Hubungan Loan to Deposit Ratio (LDRIFDR) dengan Return on Equity (ROE) 

Loan to Deposit Ratio yang merupakan proxy likuiditas bank adalah salah 

satu fal.'1or yang harus dinilai dalam kesehatan bank. Penilaian BI menyatakan 

bahwa LDR > 110% akan dinilai 0 sedangkan jika LDR < 110% akan dinilai 5. 

Tujuan pemerintah memberikan batasan ini agar bank tidak berlebihan dalam 

memberikan kredit/pembiayaan, karena pembiayaan yang berlebihan akan 

menghambat likuiditas bank. Kita memang tidak bisa memastikan hubungan LDR 

dengan ROE karena ekspansi kredit dapat menghasilkan profit apabila kualitas 

kreditnya baik. Namun demikian, ekspansi kreditpun dapat menyebabkan 

kerugian hila kualitas kreditnya rendah atau bermasalah dalam pembayaran 

angsurannya. 

Hubungan positif antara rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga 

(loan to deposit ratio), LOR, dan tingkat profitabilitas ditunjukkan oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Mulyono dan Kaimuddin (2003). Pembiayaan yang diberikan 
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BABIII 

METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Objek penelitian yang dilakukan adalah tiga bank umum syariah yang ada 

di Indonesia Tiga bank umum syariah yang menjadi objek penelitian adalah Bank 

Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. 

Penelitian ini dilakukan dimulai pada bulan April 2008 sampai dengan 

bulan Agustus 2008. Sifat dari penelitian ini adalah studi kasus karena mengambil 

sampel kasus tentang bank-bank umum syariah yang ada di Indonesia. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

rasio-rasio keuangan sampel tiga bank syariah di Indonesia Pemilihan sampel tiga 

bank syariah ini adalah karena tiga bank syariah ini merupakan tiga bank umum 

syariah yang ada di indonesia 

Penghitungan rasio-rasio keuangan yang akan digunakan dalam penelitian 

memakai data laporan keuangan publikasi tiga bulanan (unaudited) yang terdiri 

dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan pemenuhan kebutuhan modal 

minimum dan rasio keuangan. 

Penggunaan data sekunder berupa laporan keuangan publikasi bank 

syariah tiga bulanan belum diaudit (unaudited) dilakukan karena keterbatasan data 

yang disediakan oleh Bank Indonesia di dalam website-nya. Laporan keuangan 
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unaudited memiliki kekurangan yaitu: belum sesuai dengan standar akuntansi 

(PSAK), tingkat keyakinan yang kurang, dan kemungkinan masih terdapat 

dis torsi. 

Dari periode penelitian ini dimulai bulan Januari 2005 sampai dengan 

bulan Desember 2007 atau 36 bulan. 

Data laporan keuangan diperoleh melalui website Bank Indonesia, 

perpustakaan, dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perbankan, seperti 

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) serta lembaga-lembaga 

lainnya 

3.3. Metode Analisis Data 

3.3.1. Teknik Pengolahan Data 

Dari hipotesa yang telah dibua1, maka dibuatlah model penelitian. Model 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda 

(multiple regression). Untuk mengetahui pengaruh, arah dan hubungan dari 

variabel bebas terhadap variabel talc bebas. Model yang menjadi dasar penelitian, 

pemah digunakan Demirguc Kunt dan Hui Zunga (1999) dalam penelitiannya 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interest margin dan profitabilitas. 

Selain itu, Hassan (2000), Mulyono dan Kaimuddin (2003) juga menggunakan 

model ini untuk menganalisa profitabilitas bank syariah. Model yang kami 

gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 

Y : Ukuran untuk kinerja bank syariah di Indonesia Ukuran kinerja 

yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu ROE (Return on Equity), 

0.0 

lh- ~4 

CAR 

LD~ 

BOPOi 

NPFi 

: Konstanta, 

: Koefisien regresi, merupakan besarnya perubahan variable terikat 

akibat perubahan tiap-tiap unit variabel bebas, 

: Capital Adequacy Ratio, 

:Loan to Deposit Ratio, 

: Rasio Biaya Operasional I Pendapatan Operasional, 

: Rasio Non Performing Financing, 

:Error. 

Pengolahan data dilakukan dengan melakukan regresi berganda dengan 

metode analisis kuadrat terkecil sederhana (Ordinary Least Square). Pengolahan 

data menggunakan Microsoft Excell 2003 untuk mengolah data dari laporan 

keuangan menjadi rasio. Selanjutnya untuk pengolahan data dengan metode 

regresi digunakan software Eviews 5.1 dan SPSS 15. 
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Tabel3.1. 
Operasionalisasi variabel-variabel penelitian 

Variabel Indikator Definisi Indikator 

Varibel ROE Mengukur kemampuan manajemen bank untuk 

Terikat memberikan keuntungan bagi pemegang saham. 

ROE = Net Income I Total equity 

Variabel CAR Mengukur rasio kecukupan modal. Sebagai proxy untuk 

Be bas manajemen modal banlc Nilai CAR didapatkan dari 

perhitungan CAR yang dipublikasikan oleh tiap bank. 

CAR= (Modal I ATMR) x 100 % 

LDR Mengukur seberapa besar proporsi pembiayaan 

dibandingkan dengan Dana Pihak Ketiga. Semakin besar 

pembiayaan diduga akan berpengaruh positifterhadap 
I 

profitabilitas equity bank. Rasio ini digunakan sebagai 

proxy dari likuiditas bank. 

. BOPO Rasio biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional. Untuk mengukur tingkat efisiensi kegiatan 

operasioanal bank Rasio ini digunakan sebagai proxy 

dari manajemen operasional bank. 

NPF Rasio Non Performing Financing terhadap total 

pembiayaan. Aspek ini menunjukkan kualitas aset I 
sehubungan dengan resiko kredit yang dihadapai bank 

akibat pemberian pembiayaan. 
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3.3.2. Teknik Pengujiao Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dikemukakan, akan 

digunakan prosedur analisis berikut ini: 

Hipotesis pertama sampai dengan hipotesis ke empat yang telah 

dikemukakan adalah, bahwa rasio CAR, LOR, BOPO dan NPF berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas (ROE) bank umum syariah di Indonesia Untuk 

membuktikan hipotesis ini digunakan analisis statistik dan ekonometrika 

Untuk mengetahui apakah koefesien dari masing-masing variabel yang 

diperoleh berarti atau tidak, maka akan diadakan uji hipotesis koefisien regresi 

secara bersama-sama dengan menggunakan pengujian F (F -test), yang langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

H0 : ~~ = ~2 = ~3 = ~4 = 0 (Model regresi tidak signifikan). 

H1 : ~~ = ~2 = ~3 = ~4 t 0 (Model regresi signifikan) 

Pembul1ian hipotesis di atas dilakukan dengan membandingkan nilai F-

hitung dengan F-tabel dengan taraf keyakinan 95 % (a. = 0,05). Rwnus F-hitung 

adalah: 

F = (ESS I (K-1) 
(RSS I (n-K) 

ESS : Explained Sum of Square 

RSS : Residual Sum of Square 

K : Banyaknya variabel 

n : Banyaknya observasi 

Apabila F-hitung > F-tabel dengan taraf keyakinan 95 % atau nilai 

probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain ~ secara 
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bersama-sama variabel-variabel CAR, LD~ BOPO dan NPF memberikan 

pengaruh terhadap profitabilitas (ROE) bank umum syariah di Indonesia 

Sebaliknya jika F-hitung < F-tabel dengan taraf keyakinan 95 % atau nilai 

probabilitas > 0, 05 maka Ho diterima 

Disamping itu, kesempumaan model regresi (goodness of fit) diketahui 

dari besarnya koefisien determinasi (R2
) . Besarnya koefisien determinasi (R2

) 

antara 0 dan 1. jika R2 semakin besar (mendekati satu) berarti kontribusi variasi 

variabel bebas terhadap variabel terikat sesuai model regresi semakin besar, 

berarti model regresi sernakin baik. Sebaliknya, jika R2 semakin kecil (mendekati 

nol), maka kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model regresi 

semakin lemah. Rumus determinasi (R2
): 

Explained of Sum Square 
Total Sum of Square 

- 1 - Residual S urn of Square 
Total Sum of Square 

Iei2 : Jumlah kuadrat penyimpangan Y sebenamya dengan Y estimate 

(taksiran). 

IYi2 : Jumlah kuadrat penyimpangan Y sebenamya dengan Y rata-rata 

Untuk melihat besamya pengaruh rnasing-masing variabel, akan 

digunakan uji hipotesis koefisien regresi parsial dari masing-masing uji-t (t-test). 

Formulasi hipotesis untuk koefisien regresi variabel: 
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Ho · Pt-4 - o 

Pada taraf keyakinan 95 % (a = 0,05), besarnya t-hittmg akan 

dibandingkan dengan t-tabel untuk mengetahui apakah hipotesis altematif 

diterima atau ditolak. 

t = bl 
Se (bl) 

Apabila t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima berarti ~14 

tidak sama dengan nol, atau ada pengaruh yang berarti dari variabel CM LOR, 

BOPO, dan NPF terhadap profitabilitas (ROE) bank umum syariah di Indonesia. 

Hipotesis ini terbukti ber~na jika uji F signifikan, asumsi klasik terpenuhi, uji-t 

parsial signifikan. 

3.3.3. Pengujian Asumsi Klasik 

Setelah data diolah, dilakukan pengujian statistik dan uji ekonometrika. 

Uji statistik dilakukan dengan menggunakan t-test (untuk signifikansi variable), F-

test (untuk signifikansi model) dan pengujian koefisien determinasi (R
2

) . Uji 

ekonometrika yang dilakukan adalah uji normality, muliticolinearity, 

heteroskedasticity dan autocorrelation terhadap model yang dipakai. Apabila ada 

penyimpangan terhadap model maka dilakukan treatment untuk menghilangkan 

penyimpangan tersebut. Uji ekonometrika ini dilakukan agar model yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah model yang bersifat BLUE (Best Linear Unbiased 

Model) dimana persyaratan model yang bersifat BLUE adalah yang bersifat 
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homoskedastis dan tidak memiliki masalah multikolinearitas dan autokolerasi. 

Selain itu juga data yang digunakan harus terdistribusi secara normal. 

Asumsi dasar agar model bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Model): 

a Uji Normalitas~ untuk mengetahui apakah data yang diteliti ini terdistribusi 

dengan normal atau tidak. Pengujian yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan pendekatan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Jika nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) dari Unstandardized Residual > a = 5 %, berarti data 

yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Dalam melakukan pengujian 

normalitas ini penulis menggunakan program SPSS 15. 

b. Multikolinearitas adalah suatu gejala pada sebuah persamaan regresi, dimana 

diduga ada korelasi yang cukup kuat antar variable bebas. Ada beberapa cara 

yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas, yaitu: 

1. Nilai adjusted R2 tinggi, tetapi yariabel independen banyak yang tidak 

signifikan. 

2. Dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel bebas. Apabila 

koefisiennya rendah, maka tidak terdapat multikolinearitas. 

Apabila model prediksi kita memiliki masalah multikolinearitas, akan 

memunculkan akibat-akibat berikut ini , yaitu: 

I. Estimator masih dapat bersifat BLUE, tetapi memiliki varian dan kovaian 

yang besar, sehingga sulit dipakai sebagai alat estimasi. 
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2. Interval estimasi cendenmg Iebar dan nilai statistik uji t akan kecil, 

sehingga menyebabkan variabel independen tidak signifikan secara 

statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. 

Uji Multikolinearitas (Multicolinearity), dengan mengetahui apakah terjadi 

hubungan yang mendekati sempuma diantara variabel bebas. Pengujiannya 

dengan nilai Tolerance (T) dan Variance Inflation Factor (VIF) yang disyaratkan 

nonmultikolinear dengan T sekitar 1 atau koefisien VIF < 10 karena T x VIF = 1 

(Hair, Anderson, Tatham dan Black, 1992:48). 

c. Heteroskedastisitas adalah suatu gejala dalam persamaan regresi berganda 

dimana model tidak memiliki variance yang konstan, sedangkan sebuah 

IOOdel persamaan regresi berganda harus bersifat BLUE dengan variance yang 

konstan. 

Apabila model prediksi kita memiliki masalah heteroskedastisitas, akan 

memunculkan akibat-akibat berikut ini. yaitu: 

1. Estimator metode kuadrat terkecil tidak mempunyai varian yang minimum 

(tidak lagi best), sehingga hanya memenuhi karakteristik LUE (Liniear 

Unbiassed Estimator). Meskipun demikian, estimator metode kuadrat 

terkecil masih bersifat linear dan tidak bias. 

2. Perhitungan standard error tidak dapat lagi dipercaya kebenarannya, 

karena varian tidak minimum. Varian yang tidak minimum mengakibatkan 

estimasi regresi tidak efisien. 

3. Uji hipotesis yang didasarkan pada uji-t dan uji-F tidak dapat lagi 

dipercaya karena standard error-nya tidak dapat dipercaya. 
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Uji Heteroskedastisitas (heteroskedasticity), untuk mengetahui apakah 

komponen pengganggu (e) mempunyai varians yang sama. Analisisnya dengan 

mengkorelasi variabel bebas dengan komponen pengganggu /residual yang 

nonsignifikan, atau menggunakan uji White. Uji White menggunakan residual 

kuadrat sebagai variabel dependen, dan variabel independennya terdiri atas 

variabel independen yang sudah ada, ditambah dengan kuadrat variabel 

independen, ditambah lagi dengan perkalian empat variabel independen Nilai 

basil uji White dari probabilitasnya harus lebih besar dari a. = 0,05 agar data 

tersebut bersifat homoskedastisitas. 

d. Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual 

observasi lainnya 

Apabila model prediksi kita memiliki masalah autokorelasi, akan 

memunculkan akibat-akibat berikut ini, yaitu: 

a Estimator metode kuadrat terkecil masih linear. 

b. Estimator metode kuadrat terkecil masih tidak bias. 

c. Estimator metode kuadrat terkecil tidak memiliki varian yang minimum 

(no longer best). 

Uji Autokorelasi (autocorrelation), untuk mengetahui apakah ada korelasi 

antara komponen pengganggu (e) dari satu observasi terhadap observasi 

selanjutnya Pengujian yang dilakukan adalah dengan menggunakan Uji Breusch

Godfrey. Nama lain dari uji BG ini adalah Uji Lagrange-Multiplier (Pengganda 

Lagrange). Jika nilai probabilitynya > a. = 5 %, berarti tidak ada masalah 

autokorelasi. 
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BABIV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum ObjekPenelitian 

4.1.1. Bank Muamalat Indonesia 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada talum 1991, diprakarsai 

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai 

kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. pendirian Bank Muamalat ini mendapat 

dukWlgan dari lkatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa 

pengusaha muslim, yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pembelian saham 

Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian 

Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di 

lstana Bogor. diperoleh tambahan modal dari masyarakat Jawa Bara1 senilai 

Rp 106 miliar. 

Pada tanggal 27 Oktober 1994 Bank Muamalat 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 terns dikembangkan. 

Pada tahun 1998, Indonesia dilanda krisis moneter yang mengakibatkan 

krisis ekonomi pada sebagian besar negara Asia Tenggara. Sektor perbankan 

nasional mengalami masalah kredit macet, khususnya di segmen korporasi. Bank 

Muamalatptm terimbas dampak krisis. Pada tahun 1998, rasio pembiayaan macet 
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(NPF) rrencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. 

Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, atau kurang dari sepertiga 

modal setor awal. 

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencan 

pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development 

Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 

Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. 

Selama kunm waktu antara tahun 1999 dan 2002 Bank Muamalat berhasil 

memperbaiki kmetj any a sehingga mampu menghasilkan keunttmgan. 

Perbaikan kinerja bank ini diawali dengan pengangkatan kepengurusan 

baru yang kemudian menyusun rencana kerja lima tahun. Manajemen baru 

tersebut memutuskan srategi sebagai berikut: 

(i) Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, 

(ii) Tidak melakukan PHK satu ptm terhadap sumber daya insani yang ada, dan 

dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat 

sedikitpun, 

(iii) Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi 

prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, 

(iv) Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat 

menjadi agenda utama di tahun kedua, dan 

(v) Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta 

menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Murunalat pada tahun 
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ketiga dan seterusnya, yang akhimya membawa Bank kita, dengan rahmat 

Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan 

seterusnya. 

Hingga akhir talmn 2004, Bank Muamalat tetap menjadi bank syariah 

terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp 5,2 triliun, modal 

pemegang saham sebesar Rp 269,7 miliar serta perolehan laba bersih sebesar Rp 

48,4 rniliar pada tahun 2004. 

4.1.2. Bank Syariah Mandiri 

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis 

politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. 

Krisis terse but telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didorninasi o leh 

bank-bank konYensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan 

tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk 

merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia 

Lahimya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 

1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah 

di Indonesia Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi 

sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. 

PT Bank Susila Bakti (PT Bank Susila Bal1i) yang dimiliki oleh YaYasan 
• ' 

Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi 
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berupaya keluar dari krisis 1997 - 1999 dengan memutuskan tmtuk mengkonversi 

bank-bank tersebut menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari Bank 

Mandiri. 

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang N egara, Bank Bumi 

Daya, BankExim dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 

31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah 

( dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT Bank Mandiri 

(Persero). 

PT Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya 

dan melanjutkan rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, 

sejalan dengan keinginan PT Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit 

syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT Bank 

Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. 

Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Al-ta 

No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT Bank Syariah 

Sakinah Mandiri diubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri. 

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan 

Gubemur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin 

perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah kepada PT Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat 

Keputusan Deputi Gubemur Senior Bank Indonesia No. 111/KEP.DGS/1999 
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tanggal25 Oktober 1999~ Bank Indonesia telah menyetujui perubahaan nama PT 

Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri. 

Senin tanggal25 Rajah 1420 H atau tanggal1 November 1999 merupakan 

hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah 

Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT 

Bank Susila Bakti dan Manajemen PT Bank Mandiri yang memandang 

pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT Bank Mandiri (Persero ). 

4.1.3. Bank Syariah Mega Indonesia 

Perjalanan PT Bank Syariah Mega Indonesia diawali dari sebuah bank 

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

200 I, Para Group (PT Para Global Investindo dan PT Para Rekan lnvestama): 

kelompok usaha yang juga 1nenaungi PT Bank Mega. Tbk., Trans TV. dan 

beberapa Perusahaan lainnya mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk 

dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut. pada 25 Agus1us 

2004 PT Bank U mum Tugu resmi beroperasi syariah dengan nama PT Bank 

Syariah Mega Indonesia. 

Komitmen penuh PT Para Global lnvestindo sebagai pemilik saham 

mayoritas untuk menjadikan PT Bank Syariah Mega Indonesia sebagai bank 

syariah terbaik. diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui pemberian 

modal yang kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi 

Indonesia pada umumnya. Penambahan modal dari pemegang saham merupakan 
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telah mempersiapkan BMI sebagai badan hukum yang sah dan diizinkan 

mengoperasikan kegiatan perbankan (Asshiddiqie, 2000: 2). 

Secara lebih khusus, rencana pendirian bank syariah dilakukan oleh 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Lokakarya "Bunga Bank & Perbankan'' di 

Cisarua Bogor. Rencana ini akhimya berhasil terwujud pada tanggal 1 November 

1991 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) oleh Tim Perbankan 

MUI dan didul'Uilg oleh para pengusaha dengan komitmen pembelian saham 

sebanyak Rp. 84 miliar. Selanj utnya pada acara silahturahmi Presiden di Istana 

Bogor dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 

106.126.382.000,00 (Antonio, 2000: 237-238). 

Secara yuridis, keberadaan bank Syariah berlandaskan pada UU Perbankan 

No.7 tahun 1992 dan diperkuat dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan 

juga. Dalam UU ini terdapat beberapa hal yang memberikan peluang lebih besar 

terhadap pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dalam UU tersebuL 

perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan: 

1. Memenuhi jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep 

bunga Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan 

dengan sistem perbankan konvensional, maka mobilitas dana masyarakat 

dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen yang selama ini 

belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan 

sistem bunga 

2. Membuka peluang pembiayaaan bagi pengembangan usaha berdasarkan 

prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan 
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investor yang harmonis (mutual investor relationship). Hal tersebut berbeda 

dengan konsep yang diterapkan di bank konvensiona~ yaitu hubungan antara 

debitur dan kreditur (debitor and creditor relationship). 

3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki 

keWlggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang 

berkesinambungan (perpectual interest effect) membatasi kegiatan spekulasi 

yang tidak produktif (unproductive speculation), pembiayaan ditujukan 

kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral (Sudarsono, 2004: 

33-34). 

Hingga saat ini perkembangan perbankan syariah dirasakan lebih cepat 

dan mantap setelah ada landasan hukum yang kuat tersebut. Namun demikian, 

peran bank syariah masih kecil apabila dibandingkan dengan perbankan 

konvensional, baik ditinjau dari asetnya maupun jangkauan pasamya Namun 

demikian, eksistensi bank syariah telah teruji kehandalannya, dimana Bank 

Muamalat mampu bertahan pada masa krisis ekonomi tahun 1998 lalu. 

Jumlah bank syariah yang beroperasi hingga tahun 2006 lebih dari 20 

bank baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS). 
' 

Namun tidak semua bank memiliki kesamaan waktu dalam memulai usahanya. 

Hingga tahun 2000, baru ada 5 bank syariah yang berdiri namun hingga talmn 

2005 yang lalu ada 23 bank syariah yang beroperasi. Berikut ini data 

selengkapnya perkembangan awal beroperasinya bank syariah: 
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Tabel4.1. 
Daftar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

Di Indonesia 

Klmpk 
No. Nama Bank Syariah Bank Resmi Beroperasi KPO/KC 

PT. Bank Muamalat 
I Indonesia BUS 1992 51 
2 PT. Bank Syariah Mandiri BUS 1998 57 
3 PT. Bank IFI Syariah uus 1999 1 
4 PT. Bank Jabar Syariah uus 2000 5 
5 PT. BNI Syariah uus 2000 24 
6 PT. BRI Syariah uus 2002 27 
7 PT. Bank Danamon Syariah uus 2002 7 
8 PT. Bank Bukopin Syariah uus 2002 5 
9 PT. BII Syariah uus 2003 I 
10 HSBC Ltd. uus 2003 0 
11 PT. BankDKI uus 16-Mar-04 I 

12 BPD Riau uus 01-Jul-04 2 
13 BPD Kalimantan Selatan uus 13-Agust -04 2 

PT. Bank Syariah Mega 
14 Indonesia BUS 24-Agust -04 4 

15 PT. Bank N iaga uus 27-Sep-04 2 

16 BPD Sumatera Utara uus 4 Nov 2004 2 

17 BPD Aceh uus 2004 1 

18 PT. Permata Bank uus 10Nov 2004 6 

19 PT. Bank Tabungan Negara uus Feb-05 9 

20 BPD Nusa Tenggara Barat uus Jun-05 1 

21 BPD Kalimantan Barat uus Des-05 I 

22 BPD Sumatera Selatan uus Des-05 1 

23 BPD Kalimantan Timur uus Des-06 1 

24 BPDDIY uus Feb-07 1 

TOTAL 211 

Keterangan: 

- KPO : Kantor Cabang Opcrasional 

- KC : Kantor Cabang 

- KCP : Kantor Cabang Pembantu 

64 

KCP 

10 
43 
0 
1 

25 
16 
3 
1 
3 
1 
0 
0 
0 

4 

5 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

117 

Sumbcr: Biro Risct Jnfobank, Warta BRJ NO. 3 Juni 2005, SPS Fcb.2007, SPI 2006. Bl 
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Dari data yang ada terlihat bahwa sesudah tahun 2000, semakin banyak 

bank yang beroperasi dengan sistem syariah, baik bank umum syariah (hingga 

kini ada tiga bank) maupun unit usaha syariah. Fenomena yang menarik adalah 

dibukanya unit usaha syariah oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) oleh 

pemerintah daerah di beberapa provinsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank 

dengan sistem syariah sudah dapat diterima oleh masyarakat dan pemerintah 

daerah. 

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir industri perbankan syariah 

mengalami perkembangan yang pesat diiringi dengan meningkatnya kompleksitas 

permasalahan dan tantangan. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah 

dalam kunm waktu enam tahun secara rata-rata mencapai lebih dari 60 % per 

tahun. Selama tahun 2005 jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prisnsip syariah mengalami peningkatan. Penambahan usaha tersebut 

ditandai dengan diijinkannya empat Unit Usaha Syariah (UUS) bank umum dan 

tujuh BPRS, namun dilain pihak terdapat izin pencabutan izin operasional 

terhadap satu BPRS. Pada akhir 2005 terdapat tiga Bank Umum Syariah (BUS), 

19 UUS dan 92 BPRS (LPPS 2005, BI). 
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Tabel4.2. 
Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah 

(Rp. Milyar) 

-- _, -·--- .. --

lndikator 12-'01 12-'02 12-'03 12-'04 12-'05 

Penyaluran Dana 2.611 4.027 7.800 14.793 20.222 

Sumber Dana 2.065 3.228 6.691 12.914 18.981 

Komponen Modal 
a. Modal Disetor 524 524 626 728 951 
b. Cadangan 22 33 34 99 230 
c. UR tahun berjalan 83 54 44 167 239 
d. UR tahun lalu -91 -11 23 -36 -76 
e. Perkiraan tambahan 1 1 1 -1 132 

modal disetor 2.728 4.087 7.944 15.210 20.880 

Total Aset 5 8 10 18 22 
Jaringan Kantor 96 138 234 337 436 

Jumlah Bank 
Jumlah Kantor 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 4, No.7 Juni 2006 
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12-'06 

22.116 

18.403 

951 
268 
165 
-25 
142 

22.701 

22 
457 

Seiring dengan bertambahnya j umlah bank syariah yang beroperasi, 

jaringan kantor bank syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan. 

Selama periode laporan, jumlah kantor bank syariah (termasuk kantor kas, kantor 

cabang pembantu dan Unit Pelayanan Syariah) bertambah 109 kant or dari jumlah 

487 kantor pada akhir 2004 menjadi 596 pada akhir tahun 2005. Dilihat dari 

penyebarannya, jaringan kantor bank syariah pada akhir tahun 2005 telah dapat 

melayani masyarakat di 68 kabupaten I kota di 33 provinsi. 
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Tabel4.3. 
Jaringan Kantor Perbankan Syariah 

lndlkator Des-01 Des-02 Des-03 Oes-04 Oes-05 Des-06 
Bank Uimum 
Syariah 

Jumlah Bank 2 2 2 3 3 3 
Jumlah Kantor 84 113 189 263 304 312 

Unit Usaha Syariah 
Jumlah Bank 3 6 8 15 19 19 

Jumlah Kantor 12 25 45 74 133 145 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 4, No. 7 Juni 2006 

4.3. Analisis Hasil Penelitian 

4.3.1. Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam melakukan estimasi persamaan linear dengan menggunakan metode 

analisis regresi berganda (multiple regression), maka asumsi-asumsi dari metode 

ini hams dipenuhi. Jika asumsi tidak terpenuhi, maka tidak menghasilkan nilai 

parameter yang bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Pada bagian ini 

akan dilakukan berbagai pengujian tentang normality, mulificolinearity, 

heteroskedasticity dan autocorrelation terhadap model yang dipakai. 

4.3.1.1. Pengujian Normalitas (normality) 

Dari hasil pengujian normalitas yang telah dilakukan, nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) dari Unstarulardized Residual > a = 5 %, yaitu sebesar 0,267 (lampiran 2). 

Hal tersebut berati bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah 

terdistribusi secara normal. 
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4.3.1.2. Pengujian Multikolinearitas (Multicolinearity) 

Dalam melakukan pengujian ini penulis menggunakan program SPSS 15. 

Dengan melihat bagian Collinearity statistic ada nilai Tolerance dan Variance 

Inflation Factor (VIF) yang disyaratkan nonmultikolinear dengan T sekitar 1 atau 

nilai dari koefisien VIF > 0,08 dan < 10. Dari hasil pengujian multikolinearitas 

telah yang dilakukan, nilai dari Tolerance variabel C~ LD~ BOPO, dan NPF 

masing-masing adalah 0,994; 0,782; 0,812; dan 0,944 (hampir mendekati 1 berarti 

indikasi kuat tidak ada multikolinearitas). Nilai dari Variance Inflation Factor 

(VIF) variabel C~ LD~ BOPO dan NPF masing-masing adalah 1,006; 1,279; 

I ,232; dan I ,060 (lamp iran 3). Hal ini berarti mejelaskan bahwa varibel-variabel 

independen dari penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas. 

4.3.1.3. Pengujian Hetet-oskedastisitas (heteroskedasticity) 

Dalam melakukan pengujian heteroskedastisitas ini penulis menggunakan 

program Eviews 5.1. Dari hasil pengujian heteroskedastisitas yang telah dilakukan 

(lampiran 4), nilai dari probabilitasnya adalah sebesar 0,3538 > a = 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat homoskedastisitas. 

4.3.1.4. Pengujian Autokorelasi (autoco"elation) 

Dari hasil pengujian autokorelasi yang telah dilakukan (lampiran 5), nilai 

dari probabilitynya adalah sebesar 0,0652 > a = 5 %, maka dapat disimpulkan 

bahwa data tersebut be bas dari masalah autokorelasi. 
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Deskripsi dari koefisien variabel antar variabel dikemukakan pada: 

Tabel4.4. 

Koefisien Korelasi An tar Variabel 

ROE CAR LOR BOPO NPF 
ROE 1.000.000 -0.260546 0.436082 -0.843406 -0.080776 
CAR -0.260546 1.000.000 -0.066668 0.044737 0.025441 
LOR 0.436082 -0.066668 1.000.000 -0.414060 0.189673 

BOPO -0.843406 0.044737 -0.414060 1.000.000 0.047231 
NPF -0.080776 0.025441 0.189673 0.047231 1.000.000 

. 
Sumber: hastl perhitungan data 

Koefisien korelasi antara ROE dan CAR sebesar -0,260546. Tanda negatif 

ini menunjukkan bahwa apabila nilai CAR meningkat, maka nilai ROE menurun 

dan sebaliknya apabila nilai CAR menurun, maka nilai ROE meningkat. Nilai dari 

korelasi -0,260546 termasuk dalam korelasi negatif lemah, hubungan CAR dan 

ROE relatif lemah. 

Koefisien korelasi antara ROE dan LDR sebesar 0,436082. Tanda positif 

ini menunjukkan bahwa apabila nilai LOR meningkat, maka nilai ROE meningkat 

juga dan sebaliknya apabila nilai LOR menurun, maka nilai ROE menurun. Nilai 

dari korelasi 0,436082 termasuk dalam korelasi positiflemah, hubungan LOR dan 

ROE relatiflemah. 

Koefisien korelasi antara ROE dan BOPO sebesar -0,843406. Tanda 

negatif ini menunjukkan bahwa apabila nilai BOPO meningkat, maka nilai ROE 

menurun dan sebaliknya apabila nilai BOPO menurun, maka nilai ROE 

meningkat. Nilai dari korelasi -0,843406 termasuk dalam korelasi negatif kuat, 

hubungan BOPO dan ROE relatif kuat. 

Koefisien korelasi antara ROE dan NPF sebesar -0.080776. Tanda negatif 

ini menunjukkan bahwa apabi1a nilai NPF meningkat, maka nilai ROE mcnurun 

Analisa Faktor-Faktor..., Bramasto Ari Wibowo, Ak.-IBS, 2008



71 

dan sebaliknya apabila nilai NPF menurun mak .1 . ROE . k . . . , am at memng at. Nila.t dari 

korelasi -0.080776 termasuk dalam korelasi negatif le~ hubungan NPF dan 

ROE relatiflemah. 

4.3.3. Deskripsi Rasio Keuangan 

Deskripsi dari nilai maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi 

rasio keuangan dikemukakan pada Tabel4.2. 

Tabel4.5. 

Descriptive statistics ROE, CAR, LDR, BOPO dan NPF 

ROE CAR LOR BOPO NPF 

Mean 0.263217 0.131513 0.924114 0.829942 0.027417 
Median 0.222400 0.124350 0.921450 0.823600 0.026600 
Maximum 0.898300 0.231000 1.041100 1.067500 0.061600 
Minimum -0.103300 0.083000 0.747000 0.677800 0.004000 
Std. Dev. 0.185503 0.032325 0.071607 0.077332 0.016469 

Probability 0.000021 0.049125 0.492041 0.136366 0.306228 

Sum 9.475800 4 .734450 33.26810 29.87790 0.987000 
Sum Sq. 
Dev. 1.204401 0.036572 0.179466 0.209307 0.009493 

Observations 36 36 36 36 36 -----
Sumber: basil perhitungan data 

Tampak bahwa rata-rata rasio ROE, CAR, LDR, BOPO, dan NPF berada 

pada posisi positif 

Nilai minimum ROE sebesar - 10.33 %, nilai maksimumnya 89,83 % dan 

rata-ratanya 26,32 %. ROE mengindikasikan tingkat pengembalian kcpada 

pemegang saham atas saham yang mereka investasikan. Bank dengan ROE 

tertinggi (89,83 %) adalah Bank Syariah Mandiri pada bulan Maret tahun 2007. 
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Sedangkan bank dengan ROE terendah (10,33 %) juga dialami oleh Bank Syariah 

Mega Indonesia pada bulan Juni talum 2006. 

Nilai minimum CAR sebesar 8,30 %, nilai maksimunmya 23,10 %, dan 

nilai rata-ratanya 13,15 %. CAR menunjukkan kecukupan modal sehingga 

semakin besar nilai CAR akan semakin aman sebagai penyangga jika mungkin 

terjadi kerugian. Bank dengan rasio CAR terendah (8,30 %) dan tertinggi (23,10 

%) dialami oleh Bank Syariah Mega Indonesia pada bulan Maret tahun 2005 dan 

bulan Desember tahun 2006. 

Nilai minimum LDR sebesar 74,70 %, nilai maksimumnya 104,11 %, dan 

nilai rata-ratanya 92,41 %. LDR menunjukkan apakah suatu bank mampu 

menjalankan fungsi intermediasi secara baik atau tidak. Bank dengan rasio LDR 

terendah (74,70 %) dan tertinggi (104,11 %) dialami oleh Bank Syariah l'.1ega 

Indonesia pada bulan Maret tahun 2006 dan bulan Juni tahun 2005. Dengan 

tingkat pencapaian LDR yang masih dibaeah 100 % ini, berarti jumlah 

pembiayaan yang diberikan atau dana yang dapat dijual berada dibawah jumlah 

dana masyarakat yang berhasil dihimpun, atau dengan kata lain masih terdapat 

dana yang menganggur sekitar 7,59 %. 

Nilai minimum BOPO sebesar 67,78 %, nilai maksimumnya 106,75 %, 

dan nilai rata-ratanya 82,99 %. BOPO yang merupakan proxy dari manajemen 

operasional bank dapat dihitung dengan cara Biaya Operasional dibagi dengan 

Pendapatan Operasional. Bank dengan rasio BOPO terendah (67,78 %) dan 

tertinggi (1 06,75 %) dial ami oleh Bank Syariah Mega Indonesia pada bulan Maret 

tahWl 2006 dan bulan Desember tahun 2007. 
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Nilai minimum NPF sebesar 0,40 %, nilai maksimumnya 6,16 %, dan nilai 

rata-ratanya 2,74 %. Aspek ini menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan 

resiko kredit yang dihadapai bank akibat pemberian kredit. Bank dengan rasio 

NPF terendah {0,40 %) dan tertinggi (6,16 %) dialami oleh Bank Syariah Mega 

Indonesia pada bulan September tahun 2005 dan bulan Desember tahun 2005. 

4.3.4. Analisis Model Regresi dan Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program Eviews 5.1, 

diperoleh koefisien regresi dan koefisien korelasi parsial untuk masing-masing 

sebagai berikut: 

Tabel4.6. 

Uji Model regresi CAR, LDR, BOPO dan NPF Terhadap ROE 

Dependent I 
!Independent Variable 

Variables Coefficient Std. Error Probability I 

c 1.754810 0.360806 0.0000 

CAR -1.243775 0.494415 0.0173 

LOR 0.277161 0.251636 0.2792 

BOPO -1.887018 0.228644 0.0000 

NPF -0.657809 0.995908 0.5138 

. 
R-squared 0.771310 Prob. F Statistic 0.000000 

Adjusted R-squared 0.741801 Durbin Watson 1.249.234 
Stgmfikan pada 0,05 
Sumber: basil perhitungan data 
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Atas dasar koefisien regresi dan konstanta yang telah diperoleh di atas, 

maka dapat disusun persamaan regresi adalah sebagai berikut: 

ROE= C(l) + C(2)*CAR + C(3)*LDR + C(4)*BOPO + C(5)*NPF + e 

ROE = 1,754809975 - 1,243775014*CAR + 0,2771611024*LDR -
1,887017982*BOPO- 0,6578087152*NPF + e 

Pengujian model dilakukan dengan melihat probability dari F statistik, 

apabila probabilita dari F statistik lebih kecil dari 0,05 (significance level pada 5 

%) maka dapat dikatakan model mampu menjelaskan hubungan antara variabel 

terikat dengan variabel bebas yang mempengaruhinya Dari basil perhitungan 

terlihat bahwa model ROE secara signifikan mampu menjelaskan hubungan antara 

variabel ROE (sebagai variabel terikat) dengan variabel CAR, LDR, BOPO dan 

NPFsebagai variabel bebas 

Hasil dari uji F (F-test) menunjukkan bahwa terlihat dari probabilita F 

statistik yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0000. Dengan kata lain, secara 

bersama-sama variabel-variabel CAR, LDR, BOPO dan NPF memberikan 

pengaruh terhadap profitabilitas (ROE) bank umum syariah di Indonesia 

Adjusted R2 atau koefisien determinasi merupakan ukuran yang dipakai 

untuk melihat seberapa besar model mampu menjelaskan perilaku variabel terikat 

yang diestimasi. Semakin besar koefisien determinasi (mendekati 1) maka 

semakin besar model mampu menjelaskan perilaku variabel terikat yang 

diestimasi, adjusted R2 dari model ROE adalah sebesar 74,18 % artinya varia bel ' . 
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memiliki resiko yang tinggi terhadap kemungkinan kredit macet (Non Performing 

Financing). Sehingga resiko terhadap Non Performing Financing dapat 

diminimalisir. Pada saat ini porsi pembiayaan terbesar yang diberikan adalah 

pembiayaan yang menggunakan prinsip murabahah, bank syariah berusaha 

mengurangi resiko dari kemungkinan Non Performing Financing. 

Hasil dari regresi variabel BOPO pada model penelitian ini menunjukkan 

bubungan yang negatif dan signifikan terbadap profitabilitas (ROE). Dari basil 

koefisien variabel BOPO menunjukkan bahwa setiap kenaikan BOPO sebesar 1 % 

x 1.887018 mengakibatkan penurunan rasio ROE sebesar 1 % atau sebaliknya. 

Hubungan antara variabel BOPO dan ROE yang negatif dapat dikarenakan karena 

biaya operasional yang tinggi dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya. 

Biaya operasional yang tinggi dapat mengindikasikan kinerja operasional bank 

syariah yang tidak efisien. Peningkatan biaya operasional ini akan menekan 

profitabilitas (ROE) bank. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hassan (2000). 

Dari basil pengujian di atas, rasio NPF mempunyai bubungan negatif dan 

tidak signifikan dengan profitabilitas (ROE) bank umum syariah di Indonesia. 

Dari ba~5il koefisien variabel NPF menunjukkan bahwa setiap kenaikan NPF 

sebesar 1 % x 0.657809 mengakibatkan kenaikan rasio ROE sebesar 1 % atau 

sebaliknya Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleb 

Indrianisari (2008). Alasan yang mendasari hubungan negatif antara NPF dengan 

tingkat profitabilitas (ROE) adalah Non Performing Financing yang tinggi 

diindikasikan akan menimbulkan penunggakan pembayaran atau default. 
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Kegagalan pembayaran tersebut tentunya akan mengurangi return bank. Oleh 

karena itu, Non Performing Financing akan menurunkan profitabilitas/rentabilitas 

equity bank. 

Secara keseluruhan dari model profitabilitas bank (ROE), variabel yang 

mempengaruhi secara signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di 

Indonesia adalah variabel BOPO dan CAR Dengan kata lain, tingkat profitabilitas 

bank umum syariah di Indonesia akan menurun apabila terjadi peningkatan 

terhadap permodalan dan peningkatan biaya operasional. Semakin banyak 

pembiayaan yang diberikan akan menimbulkan kemungkinan besarnya Non 

Performing Financing yang dapat menurunkan profitabilitas bank. 

Dari basil regeresi terlihat adanya variabel yang tidak signifikan, yaitu 

variabel LDR dan NPF. Untuk itu data diolah kembali dengan menghilangkan 

variabel yang tidak signifikan tersebut. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada 

lampiran 7. Dari hasil pengolahan data tersebut terlihat bahwa model mampu 

menjelaskan perilaku profitabilitas di Indonesia dibandingkan dengan model yang 

sebelumnya Hal ini dapat dilihat dari adjusted R2 yang lebih besar dari adjusted 

R2 model sebelumnya, yaitu dari 74,18% menjadi 74,46%. Artinya sebesar7 4,46 

% probabilitas bank umum syariah di Indonesia dipengaruhi oleh variabel CAR 

dan BOPO. Dilihat dari signifikan variabel dan tanda, model dengan 

menghilangkan variabel yang tidak signifikan tidak memiliki perbedaan dengan 

model yang telah diuji sebelumnya. Sehingga dengan menghilangkan Yariabel 

yang tidak signifikan, variabel BOPO adalah variabel yang paling dominan 

mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah di Indonesia 
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Dengan memakai pendekatan rumus ROE, leverage merupakan Wtsur yang 

akan meningkatkan nilai ROE yang berati dengan nilai leverage yang tinggi 

akan meningkatkan profitabilitas. Nilai leverage yang tinggi berarti bank 

melakukan tindakan yang agresif dalam investasi aset dengan memanfaatkan 

sebagian besar dulamgan dana pihak ketiga. 

5. V ariabel Loan to Deposit Ratio memiliki hubungan positif tetapi tidak 

signifikan. Hal ini berarti semakin tinggi rasio Loan to Deposit Ratio akan 

meningkatkan profitabilitas (ROE) bank umum syariah di Indonesia Kita 

memang tidak bisa memastikan hubungan LDR dengan ROE karena ekspansi 

kredit dapat menghasilkan profit apabila kualitas kreditnya baik. Namun 

demikian, ekspansi kreditpun dapat menyebabkan kerugian bila kualitas 

kreditnya rendah atau bermasalah dalam pembayaran angsurannya. Hai ini 

yang menyebabkan variabel LDR menjadi tidak signifikan terhadap ROE. 

6. V ariabel Non Performing Financing tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Return on Equity dan hubungannya adalah negatif Semakin besar 

rasio Non Performing Financing dapat menurunkan rasio Return .on Equity 

bank umum syariah di Indonesia. Alasan yang mendasari hubungan negatif 

antara NPF dengan tingkat profitabilitas (ROE) adalah Non Pe1:{orming 

Financing yang tinggi akan menimbulkan penunggakan pembayaran atau 

default. Kegagalan pembayaran tersebut tentunya akan mengurangi return 

bank. 
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5.2. Saran 

5.2.1. Bagi Bank Umum Syariah 

1. Atas dasar. hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapatlah kami 

sarankan bahwa manajemen perlu memfokuskan perhatian pada aspek 

efisiensi. Peningkatan efisiensi dapat dilakukan dengan mengadopsi 

teknologi yang tinggi untuk meningkatkan feature produk dan proses 

administrasi internal. 

2. Upaya untuk mengurangi atau menekan Non Performing Financing perlu 

terns dilakukan oleh bagian pembiayaan dengan cara proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan yang lebih baik. Hal ini perlu 

dilakukan karena dengan nilai rasio NPF yang rendah tentunya sudah 

pasti akan meningkatkan profitabilitas bank. 

5.2.2. Bagi Peneliti Lain 

I . Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor ekstemal 

yang dapat mempengaruhi profitabilitas (ROE) bank umum syariah di 

Indonesia. 

2. Pada penelitian yang akan datang diharapkan adanya penambahan 

variable internal yang potensial mempengaruhi profitabilitas.memberikan 

porsi pembiayaan untuk sektor usaha kecil menengah, mengingat saat ini 

mayoritas pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah pembiayaan 

untuk korporasi. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. . Data Rasio Keuangan Tiga Bulanan Bank Muamalat 
lndonesta, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia 

Nama Bank Peri ode ROE CAR LOR BOPO NPF 

BMI Bulan 03-05 24,55% 11,63% 87,33% 79,73% 2,15% 
BMI Bulan 06-05 22,49% 18,08% 87,73% 78,71% 2,25% 
BMI Bulan 09-05 21,40% 16,35% 92,29% 79,56% 2,62% 
BMI Bulan 12-05 18,40% 16,33% 89,08% 81,59% 2,00% 
BMI Bulan 03-06 23,61% 16,88% 92,00% 79,29% 2,01% 
BMI Bulan 06-06 21 ,29% 15,40% 91,24% 81,37% 2,99% 
BMI Bulan 09-06 19,77% 14,65% 87,29% 82,69% 3,50% 
BMI Bulan 12-06 21,99% 14,23% 83,60% 84,57% 4,84% 
BMI Bulan 03-07 31,15% 15,28% 90,51% 77,69% 2,70% 
BMI Bulan 06-07 29,72% 13,00% 97,60% 84,52% 3,93% 
BMI Bulan 09-07 24,29% 11,45% 102,87% 82,09% 4,96% 
BMI Bulan 12-07 23,24% 10,69% 99,16% 82,89% 1,33% 

BSM Bulan 03-05 25,87% 10,58% 91,19% 77,91% 2,71% 
BSM Bulan 06-05 19,38% 10,12% 89,12% 83,79% 5,01% 

BSM Bulan 09-05 21,58% 10,80% 101,16% 81 ,97% 6,16% 

BSM Bulan 12-05 14,56% 12,00% 83,09% 85,79% 2,83% 

BSM Bulan 03-06 11,15% 12.67% 87.75% 90,58% 3,75% 

BSM Bulan 06-06 9,85% 11 ,51% 83,68% 89,36% 3,89% 

BSM Bulan 09-06 15,71% 11 ,95% 95,43% 91 ,35% 4,24% 

BSM Bulan 12-06 18,96% 12,56% 90,18% 90,85% 4,91% 

BSM Bulan 03-07 39,19% 16,50% 100,32% 84,90% 4,95% 

BSM Bulan 06-07 34,17% 14,80% 98,51% 79,80% 4,98% 

BSM Bulan 09-07 32,15% 13,71% 96,76% 80,85% 4,74% 

BSM Bulan 12-07 32,95% 12,31% 97,01% 81,83% 3,46% 

BSMI Bulan 03-05 5,94% 23,10% 86,81% 93,60% 1,10% 

BSMI Bulan 06-05 14,26% 19,16% 104,11% 82,80% 1,20% 

BSMI Bulan 09-05 9,23% 16,19% 92,91% 88,70% 1,30% 

BSMI Bulan 12-05 4,87% 10,40% 76,81% 95,01% 0,40% 

BSMI Bulan 03-06 -10,33% 9,99% 74,70% 106,75% 0,41% 

BSMI Bulan 06-06 17,29% 9,20% 100,68% 89,73% 0,69% 

BSMI Bulan 09-06 33,76% 9,10% 100,61% 82,63% 0,84% 

BSMI Bulan 12-06 44,78% 8,30% 99,54% 79,44% 1,24% 

BSMI Bulan 03-07 89,83% 9,32% 97,15% 70,19% 1,90% 

BSMI Bulan 06-07 60,70% 10,72% 98,83% 69,64% 1,10% 

BSMI Bulan 09-07 61 ,84% 11 ,58% 93,68% 67,78% 1,19% 

BSMI Bulan 12-07 57,99% 12,91% 86,08% 67,84% 0,42% 
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Lampiran 4. Basil Pengujian Heteroskedastisitas 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.116582 Prob. F(14,21) 
Obs*R-squared 15.36239 

0.398865 
Prob. Chi-Square(14) 0.353840 

Test Equation: 

Dependent Variable: RESIDI\2 
Method: Least Squares 
Date: 08105/08 Time: 20:00 
Sample: 1 36 
Included observations: 36 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 2.216528 1.984980 1.116650 0.2768 

CAR -7.467440 3.184787 -2.344722 0.0289 

CARI\2 5.163380 4.987932 1.035175 0.3124 

CAR* LOR 2.689558 2.148197 1.252007 0.2243 

CAR*BOPO 3.733503 2.421264 1.541964 0.1380 

CAR*NPF 11.47695 9.361441 1.225981 0.2338 

LOR -1 .474471 2.828363 -0.521316 06076 

I 
LDR"2 0.261240 1.280370 0.204035 0.8403 

LDR*BOPO 0.768995 1.185028 0.648926 0.5234 

LDR*NPF 1.113860 3.522063 0.316252 0.7549 

BOPO -2.546010 2.109776 -1 .206768 0.2409 

BOP0"2 0.828596 0.690514 1.199969 0.2435 

BOPO*NPF -3.742175 5.186874 -0.721470 0.4786 

NPF 2.776849 6.810727 0.407717 0.6876 

NPF"2 -28.47121 21.29795 -1.336806 0.1956 

R-squared 0.426733 Mean dependent var 0.007651 

Adjusted R-squared 0.044555 S.D. dependentvar 0.018495 

S.E. of regression 0.018078 Akaike info criterion -4.893894 

Sum squared resid 0.006863 Schwarz criterion -4.234095 

Log likelihood 103.0901 F-statistic 1.116582 

Durbin-Watson stat 1.712745 Prob(F-statistic) 0.398865 
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Lamp iran 7. Basil Regresi Setelah Menghilan kan V . . 
S. "fika g anabel Yang Tadak agna 1 n 

Dependent Variable: ROE 

Method: Least Squares 

Date: 08/07/08 Time: 20:52 

Sample: 1 36 

Included observations: 36 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pro b. 

c 2.090934 0.179311 11 .66091 0.0000 

CAR -1 .281227 0.488785 -2.621249 0.0131 

BOPO -1 .999200 0.204314 -9.784938 0.0000 

R-squared 0.761080 Mean dependent var 0.263217 

Adjusted R-squared 0.746599 S.D. dependentvar 0.185503 

S. E. of regression 0.093380 Akaike info criterion -1.824618 

jsum squared resid 0.287756 Schwarz criterion -1 .692658 

Log likelihood 35.84312 F-statistic 52.56064 

Durbin-Watson stat 1.277145 Prob(F-statistic) 0.000000 
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