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 Indonesia Banking School 

ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Return on Asset 

(ROA), BOPO, Financing to Deposits Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio 

(CAR) and Non Performing Financing (NPF) terhadap tingkat bagi hasil deposito  

mudharabah. Purposive samplin g dipilih sebagai metode sampling dalam 

penelitian ini. Populasi yang digunakan adalah laporan keuangan triwulanan 

seluruh Bank Islam (BUS) di Indonesia yaitu sebanyak 11 pada periode 2012-

2015. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dan 

berbagai teori pendukung lainnya yang kemudian dianalisa menggunakan Eviews 

7.1. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif 

signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudarabah pada bank syariah di 

Indonesia dan CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudarabah pada bank syariah di Indonesia Sedangkan ROA, BOPO dan 

NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudarabah 

pada bank syariah di Indonesia 

Kata Kunci: Return on Asset (ROA), BOPO, Financing to Deposits Ratio (FDR), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Tingkat Bagi 

Hasil Deposito Mudharabah  
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the effect of Return on Asset (ROA), BOPO, 

Financing to Deposits Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR) and Non 

Performing Financing (NPF) to the the level of profit sharing mudharabah 

deposits. Purposive sampling is chosen as the sampling method of this study. The 

population used is the quarterly financial statements throughout Islamic Banks 

(BUS) in Indonesia which amounted to 11 in the period 2012-2015. Hypotheses in 

this empirical study are based on the prior research and supporting theories that 

are then analyzed using Eviews 7.1. 

 The results prove that variable FDR has significant positive effect on the 

level of profit sharing mudarabah deposits and CAR has significant negative 

effect on the level of profit sharing mudarabah deposits. But, ROA, BOPO and 

NPF haven’t significant effect of the level of profit sharing mudharabah deposits.   

Keywords: Return on Asset (ROA), BOPO, Financing to Deposits Ratio (FDR), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Profit Sharing 

Deposist Mudharabah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus berkembang pesat, 

awalnya sistem perbankan syariah muncul karena dilatar belakangi oleh 

adanya larangan agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman 

dengan menggunakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk 

berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Perkembangan 

perbankan syariah di negara-negara muslim berpengaruh terhadap 

perkembangan perbankan di Indonesia. Eksistensi bank syariah di Indonesia 

secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU 

No.7 tahun 19F92 tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut memberi 

kebebasan kepada bank dalam menentukan imbalan yang akan diberikan 

kepada nasabah, baik berupa bunga ataupun bagi hasil. Cara pengoperasian 

antara bank syariah dengan bank konvensional pada dasarnya memiliki 

perbedaan yang signifikan, dimana pada bank konvensional menggunakan 

sistem bunga, sedangkan pada bank syariah sistem yang digunakan adalah 

sistem bagi hasil (profit sharing). Pada sistem bagi hasil, kinerja bank syariah 

akan menjadi transparan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa memonitor 

kinerja bank syariah atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Apabila jumlah 

keuntungan meningkat, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga akan 

meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun, 

bagi hasil ke nasabah juga akan menurun, sehingga semua menjadi adil. 
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Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, nasabah 

tidak dapat melihat kinerja bank bila hanya dilihat dari bunga yang diperoleh 

(Evi, Dzulkirom, & Rahayu, 2014). 

 Faktor lain yang mendukung tumbuh dan berkembang pesatnya bank 

syariah di dalam negeri adalah mayoritas penduduk Indonesia adalah 

beragama Islam. Menurut Anisah et al. (2013) perkembangan yang pesat pada 

bank syariah di Indonesia ini dianggap karena selama ini bank syariah mampu 

membidik pasar syariah loyalis, yaitu konsumen yang meyakini bahwa bunga 

bank itu haram. Di lain pihak, bank syariah sedang mengalami kondisi 

persaingan yang sangat ketat karena semua pihak yang terlibat dalam 

perbankan sama-sama bergerak di pasar rasional yang sensitif terhadap bunga. 

Para depositor sendiri sangat memperhatikan return atau keuntungan yang 

mereka peroleh ketika menginvestasikan uangnya di bank. 

 Dikutip Rizqiana (2013) dalam penelitian Nana Nofianti et al. (2015) 

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa menyatakan bahwa 

deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan 

prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak 

sebagai pemilik dana (shahibul maal) sedangkan bank bertindak sebagai 

pengelola dana (mudharib) dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank 

syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad 

mudharabah pada dana dari pihak ketiga.  
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 Tidak seperti bank konvensional yang menawarkan deposito dengan 

konsep bunga, bank syariah hadir dengan menawarkan deposito mudharabah 

konsep bagi hasil. Bagi hasil (profit sharing) antara bank dengan nasabah 

dalam pengelolaan dananya digunakan sebagai prinsip dalam perbankan 

syariah. Profit sharing menekankan bahwa simpanan yang ditabung pada bank 

syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan oleh bank syariah, 

kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah 

yang disepakati bersama. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan menarik nasabah 

dalam memilih perbankan (Nelwani, 2013 dalam penelitian Nana Nofianti et 

al. 2015). 

 Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah telah banyak dilakukan diantaranya adalah 

(Nofianti et al. 2015) menggunakan rasio profitabilitas (ROA), rasio efisiensi 

(BOPO), rasio likuiditas (FDR dan NPF) sebagai faktor internal serta suku 

bunga sebagai faktor eksternal yang dianggap mempengaruhi tingkat bagi 

hasil deposito mudharabah. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa ROA dan 

FDR berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah sedangkan BOPO, Suku Bunga dan NPF tidak berpengaruh. 

Sementara Siti Rahayu (2015) menggunakan tiga rasio keuangan sebagai 

faktor internal dan satu faktor eksternal yaitu suku bunga yang dianggap 

mempunyai pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

Hasilnya menunjukan menunjukkan terdapat pengaruh positif yang signifikan 

antara ROA dan Suku Bunga terhadap tingkat bagi hasil, sedangkan untuk 
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BOPO dan CAR tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi 

hasil deposito mudharabah. 

 Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. Return On 

Asset (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata 

total aset Bank. Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar pula kinerja 

perusahaan, karena return yang diperoleh perusahaan semakin besar (Isna K 

& Sunaryo, 2012). Alasan digunakannya ROA dalam penelitian ini karena 

apabila nilai return on asset (ROA) maka akan meningkatkan laba yang 

diperoleh bank sehingga dengan adanya peningkatan laba tersebut akan 

mempengaruhi tingkat bagi hasil yang akan diberikan bank kepada 

nasabahnya.  

 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu rasio yang 

digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasional atau biaya 

intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Alasannya 

digunaknnya BOPO dalam penelitian ini karena semakin rendah BOPO maka 

bank semakin efisiensi dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian 

investasi pembiayaan dalam rangka menghasilkan output (pendapatan) yang 

paling tinggi. Apabila BOPO menurun maka pendapatan bank meningkat. 

Dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang 

diterima oleh nasabah juga meningkat (Rahayu S. , 2015).  
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 Menurut Kasmir (2010:267), financing to deposits ratio (FDR) atau rasio 

pembiayaan atas dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana 

simpanan digunakan untuk pembiayaan bisa digunakan untuk mengukur 

tingkat likuiditas perbankan syariah dengan membandingkan jumlah kredit 

yang disalurkan dengan jumlah deposito yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat 

rasio ini maka semakin tinggi likuiditas, karena jumlah dana yang digunakan 

untuk membiayai kredit semakin kecil, demikian pula sebaliknya.  

 Capital adequacy ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang 

menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang 

mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, 

mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang dapat berpengaruh 

terhadap besarnya modal bank (Noor, 2009). Masalah kecukupan modal 

merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat 

kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. 

Alasan digunakannya capital adequacy ratio (CAR) dalam penelitian ini 

karena semakin besar rasio CAR maka menunjukkan indikasi bank dinilai 

masih dalam batas aman dalam operasinya. Dengan adanya modal yang 

memadai, bank dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara efisien yang 

akan memberikan keuntungan pada perusahaan tersebut. CAR yang tinggi 

menunjukkan semakin stabil usaha bank karena adanya kepercayaan 

masyarakat yang stabil . Hal ini disebabkan karena bank mampu untuk 

menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko. Semakin tinggi 

CAR yang dicapai oleh bank menunjukkan kinerja bank semakin baik, 
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sehingga laba bank semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan laba 

tersebut, maka semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah. 

 Non performing financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang 

bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. 

berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang 

termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet 

(Wardiantika & Kusumaningtias, 2014). Jika Non Performing Financing 

(NPF)  tinggi, maka profitabilitas menurun dan tingkat bagi hasil menurun dan 

jika Non Performing Financing (NPF) turun, maka profitabilitas naik dan 

tingkat bagi hasil naik. Adapun standar terbaik Non Performing Financing 

(NPF) adalah kurang dari 5% (Nofianti et al. 2015).  

 Penelitian yang dijadikan referensi oleh peniliti adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Siti Rahayu (2015) yang mengalaisis pengaruh Return On 

Asset, BOPO, Suku Bunga dan Capital Adequacy Ratio terhadap Tingkat Bagi 

Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah hasil penelitiannya 

menunjukkan terdapat pengaruh positif yang signifikan antara ROA dan suku 

bunga terhadap tingkat bagi hasil, sedangkan untuk BOPO dan CAR tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah. 

 Adapun pengembangan yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian 

Isna K dan Sunaryo (2012) yaitu variabel yang diteliti adalah Return On Asset 

(ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Suku Bunga 

sebagai variabel Independennya, sedangkan variabel dependennya adalah bagi 
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hasil deposito mudharabah. Dalam penelitian ini variabel yang diteliti yaitu 

Return On Asset (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), 

Financing to Deposits Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non 

Performing Financing (NPF) sebagai variabel Independennya sedangkan 

variabel dependennya adalah tingkat bagi hasil deposito mudharabah selain itu 

sampel yang digunakan oleh Isna K dan Sunaryo (2012) dengan penulis juga 

berbeda, dimana dalam penelitian tersebut hanya menggunakan 3 (tiga) bank 

umum syariah yang tercatat pada Bank Indonesia tahun 2011-2013 sedangkan 

dalam dalam penelitian ini menggunakan 11 (sebelas) bank umum syariah 

yang tercatat pada Bank Indonesia tahun 2012-2105. Adapun pengembangan 

yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian Siti Rahayu (2015) yaitu 

variabel yang diteliti adalah Return On Asset, BOPO, Suku Bunga dan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) sebagai variabel Independennya, sedangkan variabel 

dependennya adalah tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Dalam penelitian 

ini variabel yang diteliti yaitu Return On Asset (ROA), Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO), Financing to Deposits Ratio (FDR), Capital 

Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) sebagai 

variabel Independennya sedangkan variabel dependennya adalah tingkat bagi 

hasil deposito mudharabah. Pada penelitian Siti Rahayu (2015) menetapkan 

sampel  yang diambil bank umum syariah periode 2008-2012, sedangkan 

dalam penelitian ini penulis menetapkan periode 2012-2015. 

 Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu Siti Rahayu (2015) adalah 

dengan menambahkan 1 (satu) variabel independennya yaitu Financing to 
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Deposits Ratio (FDR) dan mengganti 1 (satu) variabel independennya yaitu 

Suku Bunga menjadi Non Performing Financing (NPF) dari penelitian 

sebelumnya sekaligus menambah jumlah sampel yang digunakan yaitu dengan 

menggunakan seluruh bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang 

berjudul Pengaruh Return On Asset (ROA), Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO), Financing to Deposits Ratio (FDR), 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) 

Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum 

Syariah ( Periode 2012-2015).    

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah: 

1. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah pada bank umum syariah? 

2. Apakah BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah pada bank umum syariah ? 

3. Apakah Financing to Deposits Ratio (FDR) berpengaruh terhadap tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah?  

4. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap tingkat bagi 

hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah? 

5. Apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah? 
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1.3 Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Dalam penelitian ini objeknya terbatas pada bank umum syariah yang 

menerbitkan laporan keuangan triwulanan secara lengkap selama 

periode penelitian  berlangsung 

2. Penulis membatasi periode pengamatan dengan menggunakan 

menggunakan Laporan Triwulan periode 2012 sampai dengan 2015. 

3. Penulis menggunakan kinerja keuangan yang diukur menggunkan 

Return On Asset (ROA) Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO), Financing to Deposits Ratio (FDR), Capital Adequacy Rasio 

(CAR) dan Non Performing Financing (NPF) untuk menguji apakah 

pengaruh ROA, BOPO, FDR, CAR dan NPF terhadap tingkat bagi 

hasil deposito mudharabah bank umum syariah. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

bukti empiris mengenai : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah tahun 2012-

2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah 

pada bank umum syariah tahun 2012-2015. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh Financing to Deposits Ratio (FDR) 

terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum 

syariah tahun 2012-2015. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah tahun 

2012-2015. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Non Performing Financing (NPF) 

terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum 

syariah tahun 2012-2015. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi perusahaan mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

2. Bagi Akademisi, penelitian ini memberikan informasi dan untuk 

menegtahui kinerja keuangan pada bank umum syariah di 

Indonesia terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, 

menggunakan Return On Asset (ROA), Biaya Operasional  

Pendapatan Operasional (BOPO), Financing to Deposits Ratio 

(FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing 

Financing (NPF). Penelitian ini diharapkan mampu digunakan 

sebagai pertimbangan atas kinerja keuangan perusahaan dalam 

meningkatkan kualitas kinerjanya yang berhubungan dengan 

laporan keuangan 
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3. Bagi Peneliti Lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan 

ilmu yang berkaitan dengan ekonomi. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.6 Sistematika Penelitian 

Penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan uraian latar belakang mengenai pertumbuhan dan 

perkembangan bank syariah di Indonesia serta menjelaskan bagaimana tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah di bank syariah, dengan melihat dari Return 

On Asset (ROA), BOPO, Financing to Deposits Ratio (FDR), Capital 

Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) untuk diteliti, 

ruang lingkup juga berisi mengenai identifikasi dan batasan penelitian, tujuan 

serta manfaat yang dapat diperoleh, dan sistematika penulisan makalah 

penelitian ini. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan seumlah teori Fpendukung dan penjelasannya yang 

berhubungan dengan bank syariah, ROA, BOPO, FDR, CAR, NPF dan tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah. Dalam bab ini juga akan mengemukakan 

penelitian terdahulu, kerangka pemikitan, serta hipotesis penelitian. 
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BAB III :METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini akan menguraikan variabel penelitian dan efisiensi 

operasional. Populasi dan sampel menjelaskan populasi dan sampel penelitian. 

Variabel  penelitian menjelaskan klasifikasi dan definisi operasional variabel. 

Prosedur  pengambilan data mengemukakan jenis dan sumber data yang 

digunakan dalam penelitian. Metode analisis data mengungkapkan bagaimana 

gambaran model analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV :ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan proses pengolahan data, pengujian, hasil pengujian, 

dan analisis terhadap data yang diperoleh serta implikasi manajerial. 

BAB V :KESIMPULAN 

 Bab ini merupakan penutup dari penelitian ini tentang “ Pengaruh Return 

On Asset (ROA), BOPO, Financing to Deposits Ratio (FDR), Capital 

Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah Pada bank umum syariah di Indonesia 

(Periode 2012 – 2015)”. Bab ini menjelaskan kesimpulan hasil penelitian dan 

memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dengan keterbatasan penelitian 

ini. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Jenis – Jenis Mudharabah 

Menurut Yusuf & Wiroso (2011:94) jenis-jenis deposito mudharabah 

adalah sebagai berikut: 

a. Mudharabah Mutlaqah 

Pemilik dana (shahibul maal) tidak memberi batasan atau persyaratan 

tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik berupa 

tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah 

mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan 

dananya ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh 

keuntungan. 

b. Mudharabah Muqayyadah 

Pemilik dana (shahibul maal) memberikan batasan atau persyaratan 

tertentu kepada bank syariag dalam mengelola investasinya, baik berupa 

tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah 

tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam 

menginvestasikan dananya ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan 

akan memperoleh keuntungan. 
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2.2 Deposito Mudharabah 

 Seiring dengan berkembangnya kegiatan perekonomian perlu adanya 

sumber untuk menyediakan dana guna membiayai kegiatan usaha. Menurut 

UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito adalah 

investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank 

syariah/ unit usaha syariah (UUS). Fatwa DSN Nomor 3 tahun 2000 

menyatakan deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang 

berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, 

nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank bertindak 

sebagai pengelola dana (mudharib). Modal yang didepositokan harus 

dinyatakan dalam tunai atau bukan piutang (Yaya, Martawireja, & 

Abdurahim, 2009:110).   

2.3 Distribusi Bagi Hasil Deposito Mudharabah 

 Salah satu perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dengan 

bank syariah adalah pembayaran imbalan kepada pemilik dana (investor). 

Dalam bank konvensional memberikan imbalan dalam bentuk bunga yang 

besarnya telah ditetapkan didepan saat akad, sedangkan dalam bank syariah 

imbalan yang diberikan investor didasarkan hasil usaha yang diterima. Jadi 

dalam bank syariah sebagaian pendapatan merupakan hak pemilik dana 

(investor). 
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 Perhitungan pembagian hasil usaha antara shahibul maal (pemilik dana) 

dengan mudharib (pengelola dana), atas hasil usaha yang diperoleh dengan 

akad mudharabah. Perhitungan selalu dilakukan mudharib, karena dalam 

prinsip mudharabah mutlaqah dijelaskan pekerjaan sepenuhnya hak pengelola 

(mudharib), karena pekerjaan sepenuhnya hak pengelola maka pengelola yang 

mengetahui hasil usahanya, sehingga pengelola pula yang melakukan 

perhitungan pembagian hasil usahanya, sehingga pengelola pula yang 

melakukan perhitungan pembagian hasil usaha. 

 Menurut Wiroso (2011:87) dalam bank syariah, imbalan yang diberikan 

kepada para deposan (penghimpun dana) sangat tergantung pada hasil usaha 

yang diperoleh atas pengelolaan atau penyaluran dana yang dilakukan oleh 

bank syariah, khusunya hasil usaha yang telah diikuti dengan aliran kas masuk 

(cash basis), sehingga dari bulan ke bulan berikutnya penghasilannya tidak 

selalu sama. Secara konsep atau ketentuan syariah, Bank syariah tidak pernah 

memberikan atau menjanjikan imbalan jumlah tetap kepada pemilik dana atau 

pemodal, yang disepakati pada saat awal akad antara pemodal dan pekerja 

adalah porsi pembagian hasil usaha yang sering disebut dengan “nisbah”. 
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2.4 Perhitungan Bagi Hasil 

 Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting ditentukan 

diawal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan 

melaksanakankesepakatan. Prinsip perhitungan bagi hasil menentukan 

jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil 

(Yaya, 2009: 370). Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 

15 Tahun 2000 menyatakan bahwa Bank syariah boleh menggunakan prinsip 

bagi hasil maupun bagi untung sebagai dasar bagi hasil. Perhitungan bagi 

hasil dapat didasarkan pada dua cara yaitu profit sharing dan revenue sharing 

( Wiyono dan Maulamin, 2012: 51). 

1. Profit sharing (bagi laba) 

Perhitungan bagi hasil menurut profit sharing yaitu perhitungan bagi hasil 

yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitupendapatan usaha 

dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha 

tersebut. 

2. Revenue  sharing (bagi pendapatan) 

 Perhitungan bagi hasil menurut bagi pendapatan adalah perhitungan bagi 

hasil yang mendasarkan pada pendapatan dari pengelola dana, yaitu 

pendapatan usaha sebelum dikurangi beban usaha untuk mendapatkan 

pendapatan usaha tersebut. 
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2.5 Analisis Rasio Keuangan Bank Syariah 

 Pada dasarnya rasio keuangan (financial ratio) adalah perbandingan dari 

pos-pos di laporan keuangan diharapkan muncul interpretasi tertentu (Prihadi, 

2012:151). Umumnya rasio keuangan digunakan untuk mengukur tingkat 

kesehatan bank, namun rasio keuangan juga bisa digunakan sebagai dasar 

untuk melakukan analisis lanjutan. Dalam penelitian ini kinerja keuangan 

diproksikan dengan ROA, CAR, BOPO, FDR dan NPF. 

2.5.1 Return On Asset (ROA) 

 Return on asset (ROA) merupakan bagian dari  rasio profitabilitas yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-

rata total aset bank yang bersangkutan. Menurut M. Hanafi (2011:42) rasio 

return on asset (ROA) adalah mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu.   

 Menurut Pandia (2012:71) return on asset (ROA) rasio yang 

menunjukan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset 

bank, rasio ini menunjukan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang 

dilakukan oleh bank yang bersangkutan. 

 Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan 

yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari 

segi penggunaan asset. Rasio return on asset (ROA) dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  
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ROA =
Laba Sebelum Pajak

Rata − Rata Total Asset
× 100% 

  

 Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP, tanggal 25 

Oktober 2011, tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum 

berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Kriteria Penilaian Peringkat ROA 

Peringkat Kriteria Keterangan 

Peringkat 1 ROA > 1,5 % Sangat baik 

Peringkat 2 1,25%<ROA ≤ 1,5% Baik  

Peringkat 3 0,5% <ROA ≤ 1,25% Cukup baik 

Peringkat 4 0% < ROA ≤ 0,5% Kurang baik 

Peringkat 5 ROA ≤ 0% Lemah 

    Sumber: SE BI No 13/24/DPNP, 25 Oktober 2011 

2.5.2 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan 

salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Menurut 

Dendawijaya (2009:119), BOPO adalah perbandingan antara biaya 

operasional yang digunakan untuk kegiatan usaha dengan pendapatan 

operasional yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut. Rasio BOPO 

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan 

semakin tidak efisien operasional bank (Taswan, 2010:167). Rasio BOPO 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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BOPO =
Biaya Operasional

Pendapatan Operasional
 

  

 Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP, 

tanggal 25 oktober 2011, semakin kecil rasio  beban  operasionalnya akan 

lebih baik, karena bank yang bersangkutan dapat menutup biaya (beban) 

operasional dengan pendapatan operasionalnya. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 2.2 

Kriteria Pengukuran Rasio BOPO 

Peringkat Kriteria Keterangan 

Peringkat 1 BOPO ≤ 83% Sangat baik 

Peringkat 2 83% < BOPO≤ 85% Baik  

Peringkat 3 85% < BOPO≤ 87% Cukup baik 

Peringkat 4 87% < BOPO≤ 89% Kurang baik 

Peringkat 5 BOPO > 89% Lemah 

      Sumber: SE BI No 13/24/DPNP, 25 Oktober 2011 

2.5.3 Financing to Deposits Ratio (FDR) 

 Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan jumlah 

pembiayaan yang diberikan dengan simpanan masyarakat (Ghozali, 

2007:72). Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban 

keuangan yang harus segera dipenuhi. Menurut Dendawijaya (2009:116), 

financing to deposit ratio menyatakan seberapa jauh kemampuan bank 

dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 
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 Rasio Financing to Deposits Ratio (FDR), adalah rasio kredit yang 

diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak 

termasuk kredit terhadap bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang 

mencangkup giro, tabungan dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, 

tidak termasuk dana antarbank dengan formula sebagai berikut (IBI, 

2014:287): 

FDR =
Total Pembiayaan

Total dana pihak ketiga
 

 

Karena tidak ada kredit dalam perbankan syariah, maka rasio Loan 

to Deposits Ratio (LDR) pada perbankan syariah disebut Financing to 

Deposits Ratio (FDR). 

Tabel 2.3 

Kriteria Pengukuran Rasio FDR 

Peringkat Kriteria Keterangan 

Peringkat 1 LDR ≤ 75% Sangat baik 

Peringkat 2 75% < LDR ≤ 85% Baik  

Peringkat 3 85% < LDR ≤ 100% Cukup baik 

Peringkat 4 100% < LDR ≤ 120% Kurang baik 

Peringkat 5 BOPO > 120% Lemah 

Sumber: SE BI No 13/24/DPNP, 25 Oktober 2011 

2.5.4 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 Menurut Dendawijaya (2009:121) CAR adalah rasio yang 

memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang 

mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank 

lain) ikut dibiayai dari dan modal sendiri bank disamping memperoleh 

dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, 
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pinjaman, dan sebagainya. Capital adequacy ratio (CAR) merupakan 

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) yang harus 

dipenuhi bank, yaitu sebesar minimum 8% (delapan persen) (IBI, 

2014:284). Jika nilai CAR tinggi  maka bank tersebut mampu membiayai 

operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan 

memberikan kontribusi yang sangat besar bagi profitabilitas dan tentunya 

akan meningkatkan return bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah 

deposan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

CAR =
Modal

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko
 

 Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP, tanggal 25 

Oktober 2011, tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum 

berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.4 

Kriteria Pengukuran Rasio CAR 

Peringkat Kriteria Keterangan 

Peringkat 1 CAR ≥ 12% Sangat baik 

Peringkat 2 9%  ≤ CAR < 12% Baik  

Peringkat 3 8%  ≤ CAR < 9% Cukup baik 

Peringkat 4 6%  ≤ CAR < 8% Kurang baik 

Peringkat 5 CAR ≤ 6% Lemah 

  Sumber: SE BI No 13/24/DPNP, 25 Oktober 2011 
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2.5.5 Non Performing Financing (NPF) 

 Resiko Kredit adalah risiko kerugian yang terkait dengan 

kemungkinan kegagalan pihak peminjam dana memenuhi kewajibannya 

atau risiko bahwa debitur tidak membayar kembali utangnya. Tingginya 

risiko kredit tecermin dari posisi rasio pembiayaan bermasalah yang sering 

dikenal sebagai non performing financing (NPF). Menurut Dendawijaya 

(2009:68), Non Performing Financing (NPF) adalah Pembiayaan-

pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria 

pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. 

Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas kredit 

bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka 

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Rasio 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

NPF =
pembiayaan bermasalah (KL, D, M)

Total Pembiayaan
× 100% 

Keterangan: 

KL : kurang lancar 

D : diragukan 

M : macet 
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 Adapun kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.5 

Kriteria Penilaian Peringkat Non Performing Financing 

Peringkat Kriteria Keterangan 

Peringkat 1 NPF < 2% Sangat Baik 

Peringkat 2 2% ≤NPF ≤ 5% Baik 

Peringkat 3 5% ≤ NPF ≤ 8% Cukup Baik 

Peringkat 4 8% ≤ NPF ≤ 12% Kurang Baik 

Peringkat 5 NPF ≥ 12% Tidak Baik 

  Sumber: SE BI No 13/24/DPNP, 25 Oktober 2011 

 Berdasarkan tabel diatas besarnya rasio NPF yang diperbolehkan 

Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi angka 5% maka akan 

mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hasil 

dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan 

perbandingan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 

a. Andrayani Isna K dan Kunti Sunaryo (2012) melakukan penelitian 

mengenai analisis pengaruh  Return On Asset (ROA), BOPO, dan Suku 

Bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum 

syariah. Sampel dalam penelitian ini adalah 3 bank umum syariah dan 

menggunakan data laporan keuangan triwulan selama 2011-2013. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial ROA berpengaruh 

negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, Suku 
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Bunga berpengaruh signifikan positif terhadap bagi hasil deposito 

mudharabah, sedangkan BOPO tidak berpengaruh  terhadap bagi hasil 

deposito mudharabah. 

b. Siti Rahayu (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Return On 

Asset, BOPO, Suku Bunga dan Capital Adequacy Ratio terhadap Tingkat 

Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah. Sampel dalam 

penelitian ini adalah 11 bank umum syariah dan menggunakan data 

laporan keuangan triwulan selama tahun 2008-2011. Hasil dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara ROA dan Suku Bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah. Sedangkan untuk  BOPO dan CAR tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

c. Agus Farianto (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh Return On 

Asset (ROA), BOPO, dan BI Rate terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah  pada bank umum syariah periode 2012-2013. Sampel dalam 

penelitian ini adalah 7 bank umum syariah dan menggunakan data laporan 

keuangan triwulan selama tahun 2012-2013. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ROA, BOPO, dan BI Rate secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

ROA dan BI rate secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan BOPO secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.  
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d. Putri Ayu Rahayu dan Bustaman (2016) melakukan penelitian tentang 

Pengaruh Return On Asset, BOPO dan Suku Bunga terhadap tingkat bagi 

hasil deposito mudharabah bank umum syariah periode 2012-2014. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 11 bank umum syariah dan 

menggunakan data laporan keuangan triwulan selama tahun 2012-2014. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ROA dan Suku Bunga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingak bagi hasil deposito 

mudharabah, sedangkan untuk BOPO berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap tingkat deposito mudharabah bagi bank syariah di Indonesia. 

e. Nana Nofianti et al. (2015) melakukan penelitian tentang analisis 

pengaruh Return On Asset (ROA), BOPO, Suku Bunga, Financing to 

Deposits Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF)  terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan 6 bank umum syariah pada periode 2011-2013 dan 

menggunakan data laporan keuangan triwulan selama tahun 2011-2013. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan ROA dan FDR berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah 

sedangkan BOPO, Suku Bunga dan NPF tidak berpengaruh. 

f. Rahmawaty dan Tiffany Andari (2015) melakukan penelitian tentang 

pengaruh Return On Asset (ROA) dan Financing to Deposits Ratio (FDR) 

terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah. 

populasi dalam penelitian ini adalah 11  bank umum syariah dan 

menggunakan laporan keuangan triwulan selama tahun 2008-2012. Hasil 
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dari penelitian ini menunjukkan bahwa ROA dan FDR secara simultan 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Akan tetapi 

dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa ROA dan FDR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah 

karena variabel ROA (X1) memiliki nilai signifikansi 0,135 (13,5%) atau 

berada di atas taraf  signifikan 0,05 (5%) dan Variabel FDR (X2) memiliki 

nilai signifikansi 0,128 (12,8%) atau berada di atas taraf  signifikan 0,05 

(5%).  

g. Laila Mugi Harifah et al. (2016) melakukan penelitian mengenai The 

Impact of ROA, BOPO, and FDR to Indonesian Islamic Bank’s 

Mudharabah Deposits Profit Sharing. populasi dalam penelitian ini adalah 

menggunakan bank umum syariah di Indonesia mulai dari tahun 2011 

sampai dengan tahun 2014. Sampel dalam penelitian ini adalah 7 bank 

syariah dan menggunakan data laporan triwulanan selama tahun 2011-

2014. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, BOPO dan 

FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah. 
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Tabel 2.6 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti, 

Judul, Tahun 

Metodologi 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Andrayani Isna K 

dan Kunti Sunaryo 

(2012), Analisis 

pengaruh Return On 

Asset (ROA), 

BOPO, dan Suku 

Bunga terhadap 

tingkat bagi hasil 

deposito 

mudharabah 

Jenis penelitian: 

Kuantitatif 

Variabel dependen: 

tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah 

Variabel independen: 

X1: ROA 

X2: BOPO 

X3 : Suku Bunga 

Analisis data: SPSS 

ROA berpengaruh negatif yang 

signifikan, BOPO tidak berpengaruh 

signifikan, dan Suku Bunga 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah. 

2 Siti Rahayu (2015), 

Pengaruh Return on 

Asset (ROA), 

BOPO, Suku Bunga 

dan Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR) terhadap 

Tingkat Bagi Hasil 

Deposito 

Mudharabah Pada 

Perbankan Syariah 

Jenis penelitian: 

Kuantitatif 

Variabel dependen: 

tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah 

Variabel independen: 

X1: ROA 

X2: BOPO 

X3 : Suku Bunga 

X4: CAR 

Analisis data: SPSS 

Terdapat pengaruh positif yang 

signifikan antara ROA dan Suku 

Bunga terhadap tingkat bagi hasil, 

sedangkan untuk BOPO dan CAR 

tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan. 

3 Agus Farianto 

(2014), Analisis 

pengaruh Return On 

Asset (ROA), BOPO 

dan BI-Rate 

terhadap tingkat 

bagi hasil deposito 

mudharabah pada 

bank umum syariah 

di Indonesia tahun 

2012-2013  

Jenis penelitian: 

Kuantitatif 

Variabel dependen: 

tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah 

Variabel independen: 

X1: ROA 

X2: BOPO 

X3 : BI-Rate 

Analisis data: SPSS 

Terdapat pengaruh yang signifikan 

ROA dan BI-rate terhadap tingkat bagi 

hasil deposito mudharabah. Sementara 

itu BOPO Tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan. 

4 Putri Ayu Rahayu 

dan Bustaman 

(2016), pengaruh 

Return On Asset, 

BFOPO Dan Suku 

Bunga terhadap 

tingkat bagi hasil 

deposito 

mudharabah Bank 

Jenis penelitian: 

Kuantitatif 

Variabel dependen: 

tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah 

Variabel independen: 

X1: ROA 

X2: BOPO 

X3 : Suku Bunga 

Terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara ROA dan Suku 

Bunga terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah, sementara itu 

BOPO memiliki hubungan negative 

dan tidak signifikan terhadap tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah. 
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Umum Syariah Analisis data: SPSS 

5 Nana Nofianti et al. 

(2015), analisis 

pengaruh ROA, 

BOPO, Suku 

Bunga, FDR dan 

NPF terhadap 

tingkat bagi hasil 

deposito 

mudharabah (studi 

empiris pada Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia tahun 

2011-2013) 

Jenis penelitian: 

Kuantitatif 

Variabel dependen: 

tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah 

Variabel independen: 

X1: ROA 

X2: BOPO 

X3 : Suku Bunga 

X4: FDR 

X5: NPF 

Analisis data: SPSS-

19 

ROA dan FDR berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap tingkat bagi 

hasil deposito mudharabah sedangkan 

BOPO, Suku Bunga dan NPF tidak 

berpengaruh. 

6 Rahmawaty dan 

Tiffany Andari 

Yudina (2015), 

Pengaruh Return On 

Asset (ROA) dan 

Financing To 

Deposit Ratio 

(FDR) terhadap 

Tingkat Bagi Hasil 

Deposito 

Mudharabah  pada 

Bank Umum 

Syariah   

Jenis penelitian: 

Kuantitatif 

Variabel dependen: 

tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah 

Variabel independen: 

X1: ROA 

X2: FDR 

Analisis data: SPSS 

ROA dan FDR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah pada bank 

umum syariah di Indonesia. 

7 Laila Mugi Harfiah 

et al. (2016), The 

Impact of ROA, 

BOPO, and FDR to 

Indonesian Islamic 

Bank’s Mudharabah 

Deposit Profit 

Sharing. 

Jenis penelitian: 

Kuantitatif 

Variabel dependen: 

tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah 

Variabel independen: 

X1: ROA 

X2: BOPO 

X3 : FDR 

Analisis data: SPSS 

ROA, BOPO dan FDR berpengaruh 

positif signifikan terhadap tingkat bagi 

hasil deposito mudharabah. 

Sumber: olahan penulis 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini memiliki lima variabel, yaitu satu variabel dependen dan 

empat variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Return On Asset (ROA), BOPO, Financing to 

Deposits Ratio (FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR). 

 Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji tentang pengaruh return on 

asset (ROA), BOPO, financing to deposits ratio (FDR) dan capital adequacy 

ratio (CAR) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Berdasarkan uraian 

diatas, maka sebagai acuan untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka 

pemikiran teoritis yang dituangkan dalam model penelitian seperti yang ditunjukkan 

pada gambar berikut. 

Gambar 2.1 

    Kerangka Pemikiran  

 

 H1  

   

 H2  

 H3   

    

 H4  

 H5 

 

 

 

ROA 

BOPO 

FDR 

CAR 

Tingkat Bagi Hasil 

Deposito Mudharabah 

NPF 
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2.8 Pengembangan Hipotesis  

2.8.1 Pengaruh  ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah 

 ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total 

asset. Besarnya bagi hasil yang diperoleh, ditentukan berdasarkan 

keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan pendapatan. Besar 

kecilnya bagi hasil yang diperoleh nasabah tergantung pada keberhasilan 

pengelola dana untuk menghasilkan pendapatan. Apabila ROA meningkat 

maka pendapatan bank juga akan meningkat. Dengan adanya peningkatan 

pendapatan maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga akan 

meningkat.  

 Beberapa penelitian telah mengungkapkan hasil penelitian tentang 

pengaruh ROA dengan tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

Berdasarkan hasil penelitian Andrayani Isna K dan Kunti Sunaryo (2012) 

mengungkapkan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah, berbeda dengan Siti Rahayu 

(2015), Putri Ayu Rahayu dan Bustaman (2016) dan  Nana Nofianti et al. 

(2015), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ROA berpengaruh 

positif terhadapt tingkat bagi hasil deposito mudharabah.  

H1 : Return On Asset berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil 

Deposito Mudharabah  pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

periode 2012 – 2015. 
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2.8.2 Pengaruh  BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah 

 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi atau 

biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. 

Semakin rendah BOPO maka bank semakin efisien dalam mengeluarkan 

biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan agar dapat 

menghasilkan pendapatan yang paling tinggi. Apabila BOPO menurun 

maka pendapatan bank meningkat. Dengan adanya peningkatan 

pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga 

meningkat. Hasil penelitian Laila Mugi Harfiah et al. (2016) menunjukkan 

bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah pada bank umum syariah, sementara itu berbeda 

dengan Putri Ayu Rahayu dan Bustaman (2016) menunjukan bahwa Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, serta 

penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahayu (2015) dan Agus Farianto 

(2014) juga menunjukkan Biaya Operasional  Pendapatan Operasional 

(BOPO) tidak berpengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah.  

H2 : BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil Deposito 

Mudharabah   pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 

2012 – 2015. 
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2.8.3 Pengaruh  FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah 

 Financing to Deposits Ratio (FDR) merupakan rasio pembiayaan 

terhadap dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana simpanan 

digunakan untuk pemberian pembiayaan yang biasa digunakan untuk 

mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah dengan membandingkan 

jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Bank 

Indonesia menetapkan FDR yang ideal berkisar antara 78% hingga 100%. 

Semakin tinggi dana yang disalurkan bank dalam bentuk pembiayaan, 

maka semakin tinggi pula kemampuan bank dalam memberikan pinjaman. 

Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan, sehingga keuntungan 

perbankan syariah semakin meningkat. Untuk menarik investor 

menginvestasikan dananya di bank syariah, maka bank akan menawarkan 

tingkat bagi hasil yang menarik atau menaikkan tingkat bagi hasil. Dari 

uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam jangka pendek, 

peningkatan FDR akan meningkatkan tingkat bagi hasil, dalam kasus ini 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Penelitian mengenai FDR 

menunjukkan hasil yang berbeda, Rahmawaty dan Tiffany (2015) 

menunjukkan bahwa hasil financing to deposits ratio (FDR) tidak 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan 

Nana Nofianti et al. (2015) menunjukan bahwa financing to deposits ratio 

(FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah. Sama dengan Nana Nofianti et al. (2015), penelitian yang 
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dilakukan oleh Laila Mugi Harfiah et al. (2016) juga menunjukkan bahwa 

financing to deposits ratio (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah.   

H3 : Financing to Deposits Ratio (FDR) berpengaruh terhadap tingkat 

bagi hasil Deposito   Mudharabah   pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia periode 2012 – 2015. 

 

2.8.4 Pengaruh  CAR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah 

 Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja bank 

untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang 

aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Kekayaan suatu bank 

terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin 

solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk 

modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Modal ini terkait 

juga dengan aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai 

lembaga intermediasi atas dana yang diterima nasabah. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahayu 

(2015) menunjukkan bahwa semakin besar CAR maka tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah yang diperoleh bank akan semakin besar karena 

semakin besar CAR maka semakin tinggi kemampuan permodalan bank 

dalam menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian kegiatan 

usahanya. Disisi lain, capital adequacy ratio (CAR) bank yang tinggi juga 

dapat mengurangi kemampuan bank dalam melakukan ekspansi usahanya 
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karena semakin besarnya cadangan modal yang digunakan untuk menutupi 

risiko kerugian. Terhambatnya ekspansi usaha akibat tingginya capital 

adequacy ratio (CAR) yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja 

keuangan bank tersebut.  

H4 : Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap tingkat 

bagi hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia periode 2012-2015. 

 

2.8.5 Pengaruh  NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah 

 Non Performing Financing merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah 

yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan 

semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah 

kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam 

kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang 

diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank  lain. 

Tinggi rendahnya tingkat NPF bank akan mempengaruhi bagi hasil yang 

diberikan, karena apabila NPF tinggi, maka profitabilitas menurun dan 

tingkat bagi hasil menurun dan jika non performing financing (NPF) turun, 

maka profitabilitas naik dan tingkat bagi hasil naik. Adapun standar 

terbaik non performing financing (NPF) adalah kurang dari 5%. Penelitian 

mengenai non performing financing (NPF) yang dilakukan Nana Nofianti 
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et al. (2015) menunjukkan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah.  

H5 : Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap tingkat 

bagi hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia periode 2012 – 2015. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh antara 

Return On Asset (ROA), BOPO, Financing to Deposits Ratio (FDR), Capital 

Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Penelitian ini dilakukan agar dapat 

membantu pihak-pihak yang terkait dalam melihat dampak dari pengaruh 

Return On Asset (ROA), BOPO, Financing to Deposits Ratio (FDR), Capital 

Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah. Objek yang 

digunakan adalah bank umum syariah di Indonesia dengan data penelitian ini 

menggunakan rentang waktu tahun 2012-2015.  

Adapun data runtun waktu menggunakan periode triwulan. Hal itu 

dimaksudkan agar dapat melihat fluktuasi dari penilaian kinerja keuangan dan 

bagi hasil deposito mudharabah per triwulannya. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel/Populasi 

3.2.1 Populasi 

 Menurut Sugiyono (2015) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu  

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik  
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kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

laporan  keuangan triwulanan bank umum syariah periode 2012-2015.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 12 Bank Umum 

Syariah di Indonesia :  

1. Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

2. Bank Syariah Mandiri (BSM) 

3. Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) 

4. Bank Syariah BRI 

5. Bank Syariah Bukopin 

6. Bank BNI Syariah 

7. Bank Jabar dan Banten Syariah 

8. Bank Panin Syariah 

9. Bank Victoria Syariah 

10. Bank BCA Syariah 

11. Maybank Indonesia Syariah 

12. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 

3.2.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2015:81). Dalam penelitian ini tidak semua 

populasi digunakan sebagai sampel. Sampel penelitian diambil secara 

purposive sampling. Purposive sampling merupakan salah satu teknik 

pengambilan sampel dengan menggunakan suatu pertimbangan atau kriteria 

tertentu sesuai dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015:85). 

Berdasarkan pada kriteria yaitu di antaranya: 
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a. Bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 

b. Bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan triwulan 

secara lengkap Laporan Keuangan Triwulanan secara lengkap (Neraca, 

Laporan Laba Rugi, dan Distribusi Bagi Hasil)  pada periode 2012-

2015. 

c. Memiliki data yang dibutuhkan yaitu bagi hasil deposito mudharabah, 

ROA, BOPO, FDR, CAR, dan NPF. Berdasarkan kriteria diatas maka 

bank yang dijadikan sampel yaitu sebanyak 11 bank, antara lain: 

Tabel 3.1 

Daftar Bank Umum Syariah Sebagai Sample Penelitian 

No Nama Bank Umum  Syariah Tahun Berdiri 

1 PT. Bank Muamalat Indonesia  1991 

2 PT. Bank Victoria Syariah 2010 

3 Bank BRISyariah 2008 

4 B.P.D Jawa Barat Banten Syariah 2010 

5 Bank BNI Syariah 2010 

6 Bank Syariah Mandiri 1999 

7 Bank Syariah Mega Indonesia 2004 

8 Bank Panin Syariah 2009 

9 PT. Bank syariah Bukopin 2008 

10 PT. BCA Syariah 2010 

11 PT. MayBank Syariah Indonesia 2010 

 Sumber: olahan penulis 

3.3 Tipe, Jenis, dan Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015). 

Pengaruh Return on Asset,..., Emilia Mariss, Ak.-IBS, 2017



39 
 

  
 Indonesia Banking School 
 

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

sekunder yaitu merujuk pada informasi yang dikumpulkaFFn dari sumber-sumber 

yang sudah ada (Sekaran& Bougie, 2013: 113). 

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

adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (time 

series) dan seksi silang (cross section) (Winarno, 2011: 2.5). Data panel memiliki 

karakteristik yaitu terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode 

waktu (Winarno, 2011: 2.5). 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data didapatkan 

melalui laporan yang di publikasikan oleh instansi – instansi terkait seperti Bank 

Indonesia (www.bi.go.id), OJK (www.ojk.go.id) dan bank umum syariah yang 

dimaksud di sampel penelitian melalui website instansi – instansi tersebut. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Untuk mendukung  keperluan penganalisisan dalan penelitian ini, peneliti 

memerlukan sejumlah data baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. 

Adapun cara untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, 

penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik berikut: 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

 Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mendapatkan beberapa 

informasi pengetahuan yang dapat dijadikan pegangan dalam penelitian yaitu 

dengan mencari studi kepustakaan untuk mempelajari, meneliti, mengkaji 

serta menelaah literatur-literatur berupa buku, jurnal maupun makalah yang 
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berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh bahan-bahan yang akan 

dijadikan sebagai bahan landasan teori. 

b. Studi Dokumentasi 

 Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan laporan 

keuangan triwulanan periode 2012-2015 yang dipublikasikan pada website 

resmi masing-masing bank umum syariah. 

3.5 Operasional Variabel 

Variabel adalah segala sesuatu yang memiliki dan memberikan nilai yang 

bervariasi (Sekaran & Bougie, 2013: 68). Variabel yang akan diteliti dalam 

penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: variabel dependen dan variabel 

independen 

3.5.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang menjadi 

perhatian utama bagi peneliti, tujuan peneliti adalah memahami dan 

menggambarkan variabel terikat, atau menjelaskan variabilitasnya, atau 

memprediksinya (Sekaran & Bougie, 2013:69). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah yang 

dilambangkan dalam variabel TBH. 

3.5.2 Variabel Independen 

 Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel terikat baik secara positif atau negatif (Sekaran & Bougie, 2013: 70). 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On 

Asset (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Financing 
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to Deposits Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non 

Performing Financing (NPF). 

3.5.2.1 Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah 

 Bagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi 

hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. 

Indikator tingkat bagi hasil adalah presentase bagi hasil deposito 

mudharabah yang diterima nasabah terhadap volume deposito 

mudharabah.Penggunaan tingkat bagi hasil ini dimaksudkan untuk 

menghindari fluktuasi nominal bagi hasil yang dipengaruhi oleh 

perubahan saldo deposito mudharabah (Isna K & Sunaryo, 2012:32).  

3.5.2.2 Return On Asset (ROA) 

 Menurut Dendawijaya (2009:118), return on asset (ROA) adalah 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Menurut 

Dendawijaya (2009:118), semakin besar ROA suatu bank maka besar 

pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik 

pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. 

3.5.2.3 Biaya Operasional  Pendapatan Operasional (BOPO) 

 Dalam penelitian ini salah satu variabel yang mempengaruhi 

adalah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), definisi 

menurut Dendawijaya (2009:119), Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional merupakan rasio antara biaya operasional dengan 

pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk 
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mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan 

kegiatan operasionalnya.  

3.5.2.4 Financing to Deposits ratio (FDR)  

 Financing to deposit ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban 

keuangan yang harus segera dipenuhi. Menurut Ghozali (2007:72), 

financing to deposit ratio (FDR) adalah perbandingan jumlah 

pembiayaan yang diberikan dengan simpanan masyarakat. Semakin 

tinggi tingkat FDR suatu bank, maka bank tersebut akan meningkatkan 

perolehan dananya, salah satunya dari sisi deposito, untuk menarik 

investor menginvestasikan dananya di bank syariah ,maka diberikanlah 

tingkat bagi hasil yang menarik sehingga peningkatan FDR akan 

meningkatkan return bagi hasil mudharabah.  

3.5.2.5 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR merupakan rasio kinerja perbankan yang digunakan untuk 

mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank dalam menunjang 

aktivitas yang menghasilkan risiko. Menurut Dendawijaya (2009:121) 

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh 

aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, 

tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dan modal sendiri bank 

disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, 

seperti dana masyarakat, pinjaman, dan sebagainya. Semakin tinggi nilai 
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CAR maka semakin baik pula kinerja keuangan, namun jika nilai CAR 

maka kinerja keuangan buruk. 

3.5.2.6 Non Performing Financing (NPF) 

 NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah 

terhadap total kredit yang diberikan oleh bank. Menurut Dendawijaya 

(2009:68), Non Performing Financing (NPF) adalah Pembiayaan-

pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria 

pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan 

macet.  Tinggi rendahnya tingkat NPF bank akan mempengaruhi bagi 

hasil yang diberikan, karena apabila NPF tinggi, maka profitabilitas 

menurun dan tingkat bagi hasil menurun dan jika non performing 

financing (NPF) turun, maka profitabilitas naik dan tingkat bagi hasil 

naik. Adapun standar terbaik non performing financing (NPF) adalah 

kurang dari 5%. 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel  Definisi Variabel Indikator Skala 

Variabel Dependen 

 

Tingkat 

Bagi 

Hasil 

(Y): Bagi hasil dalam bank 

syariah menggunakan istilah 

nisbah bagi hasil, yaitu proporsi 

bagi hasil antara nasabah dan bank 

syariah. 

 

presentase nisbah bagi hasil deposito 

mudharabah. 

 

 

Rasio 

Variabel Independen 

 

 

ROA 

(X1): ROA adalah rasio 

perbandingan antara laba sebelum 

pajak dengan rata-rata total aset 

(IBI, 2014:286) 

 

ROA =
Laba Sebelum Pajak

Rata − Rata Total Asset
× 100% 

 

Rasio 
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BOPO 

(X2): BOPO merupakan rasio 

perbandingan antara total beban 

operasional terhadap pendapatan 

operasional (IBI, 2014:287) 

 

BOPO =
Biaya Operasional

Pendapatan Operasional
 

 

 

 

Rasio 

 

 

FDR 

(X4): FDR adalah rasio antara 

seluruh jumlah pembiayaan yang 

diberikan bank dengan dana yang 

diterima bank. (IBI, 2014:287) 

 

FDR =
Total Pembiayaan

Total dana pihak ketiga
𝑋100% 

 

 

 

Rasio 

 

 

CAR 

(X3): CAR merupakan rasio 

perbandingan antara modal bank 

dengan ATMR (IBI, 2014:284) 

 

CAR =
Modal

ATMR
 

 

*ATMR: Aktiva Tertimbang Menurut 

Resiko 

 

 

 

Rasio 

 

 

NPF 

(X4): Non Performing Financing 

(NPF) adalah rasio perbandingan 

antara pembiayaan bermasalah 

dengan total pembiayaan (IBI, 

2014:285) 

 

NPF =
pemb. bermasalah (KL, D, M)

Total Pembiayaan

× 100% 

 

*pemb: pembiayaan 

 

 

 

 

 

Rasio  

Sumber: IBI, 2014 

3.6 Model Penelitian 

Model pada penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan 

menggunkan alat bantu E-Views versi 7.1, regresi linier menggambarkan seberapa 

besar pengaruh variabel dependen mempengaruhi variabel independen. 

Distributed Lag Models menunjukkan bahwa nilai Yt dipengaruhi oleh nilai X 

waktu terkait (Xt), sehingga hal inidapat dinyatakan dalam persamaan sebagai 

berikut: 

𝐓𝐁𝐇𝒊𝒕 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐑𝐎𝐀𝐢𝐭 + 𝛃𝟐𝐁𝐎𝐏𝐎𝐢𝐭 + 𝛃𝟑𝐅𝐃𝐑𝐢𝐭 + 𝛃𝟒𝐂𝐀𝐑𝒊𝒕 + 𝛃𝟓𝐍𝐏𝐅𝒊𝒕 + 𝒆𝒊𝒕 

Keterangan: 

TBH  : tingkat bagi hasil  

α  : konstanta  

ROA  : Return On Asset  

BOPO  : Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

FDR  : Financing to Deposits Ratio 
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CAR  : Capital Adequacy Ratio 

NPF  : Non Performing Financing 

β1  : koefisien variabel ROA 

β2  : koefisien variabel BOPO 

β3  : koefisien variabel FDR 

β4  : koefisien variabel CAR 

β5  : koefisien variabel NPF 

e  : error 

i  : Cross Section Identifiers 

t  : Time Series Identifiers 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Regresi Data Panel 

Gabungan antara data seksi silang (cross section) dan data runtun waktu 

(time series) akan membentuk data panel dan data pool (Winarno, 2011: 2.5). 

Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, merupakan data seksi 

silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus terdiri atas beberapa 

waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, kecuali masing-

masing kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya (Winarno, 2011: 9.1). 

Menurut Winarno (2011: 262), untuk mengestimasi parameter model 

dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang ditawarkan, yaitu: 

1. Ordinary Least Square (Common Effect) 

Teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan 

data cross section atau time series. Akan tetapi, untuk data panel 

sebelum membuat regresi kita harus menggabungkan data croos-
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section dengan data time-series (pool data). Kemudian data gabungan 

ini diperlakukan sebagai satu kesatuan pengamatan yang digunakan 

untuk mengestimasi model dengan metode OLS. 

2. Model Efek Tetap (Fixed Effect) 

Adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam 

persamaan model memungkinkan adanya intercept yang tidak 

konstan. Atau dengan kata lain, intercept ini mungkin berubah untuk 

setiap individu dan waktu. Pemikiran inilah yang menjadi dasar 

pemikiran pembentukan model tersebut. 

3. Model Efek Random (Random Effect) 

Bila pada Model Efek Tetap, perbedaan antar individu dan 

atau waktu dicerminkan lewat intercept, maka pada Model Efek 

Random, perbedaan tersebut diakomodasi lewat error. Teknik juga 

juga memperhitukan bahwa error mungkin berkolerasi sepanjang 

time series dan cross section. 

Dalam Winarno (2011) terdapat langkah pengujian yang 

harus dilakukan untuk menentukan model estimasi yang tepat. 

Langkah-langkah tersebut adalah : Pertama, menggunkana uji 

signifikasi fixed effect  uji F atau Chow test (Uji Chow). Kedua, 

dengan uji Hausman. 
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3.7.1.1 Uji Chow 

 Uji Chow (Chow test) adalah alat untuk menguji test for equality of 

coefficients atau uji kesamaan koefisien dan tes ini ditemukan oleh 

Gregory Chow (Ghozali, 2013). Uji Chow (Chow test) atau likelihood 

ratio test adalah pengujian F statisticts untuk memilih apakah model 

yang digunakan Common Effect atau fixed effect (Winarno, 2011). Uji 

Chow dalam penelitian ini menggunakan program Eviews. Hipotesis 

yang dibentuk dalam Uji Chow adalah sebagau berikut : 

H0 : Model Common Effect 

H1 : Model Fixed Effect 

3.7.1.2 Uji Hausman 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji metode yang paling baik 

digunakan, apakah fixed effect atau random effect. Statistik uji 

Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan degree of 

freedom sebanyak k (jumlah variabel bebas). Jika nilai statistik 

Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah 

model Fixed Effect, sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman 

lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model 

Random Effect (Gujarati, 2010). 

Untuk menentukan apakah model Fixed Effect atau model Random 

Effect yang digunakan, maka digunakan kriteria dalam pengujian 

hausman, yaitu : 
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H0 : Tidak ada kesalahan pengukuran eror (kovarians eror) atau 

efekindividual tidak berhubungan dengan regressor yang lain. 

Berarti modelRandom Effect yang dipilih. 

H1 : Ada kesalahan pengukuran eror (kovarians eror) atau efek 

individual berhubungan dengan regressor yang lain. Berarti model 

Fixed Effect yang dipilih. 

Rumus untuk nilai w, 

W = transpose (βfem – βrem) x inverse (Vfem – Vrem) x (βfem – 

βrem) 

Uji Hausman dilakukan dengan membandingkan nilai w dengan χ
2
 

(df = jumlah variabel independen). Kriteria pengujian adalah H0 ditolak 

jika nilai w (nilai statistik hausman) lebih besar dari χ
2
, berarti model 

yang dipilih adalah fixed effect dan sebaliknya H0 tidak ditolak jika w 

(nilai statistik hausman) lebih kecil dari χ
2 

maka model yang dipilih 

adalah random effect. 

3.7.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yangdilihat dari nilai rata–rata (mean), standar deviasi, maksimum, 

minimum,skewness, kurtosis, dan probability Jarque-Bera (Winarno, 2011: 

3.9). 
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3.7.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas di dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera, 

dimana hipotesis yang akan diuji yaitu (Winarno, 2011: 5.37): 

- H0 = Nilai ui berdistribusi normal 

- Ha = Nilai ui tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

- H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05 

- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05 

3.7.4 Uji Asumsi Klasik 

 3.7.4.1 Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier 

antarvariabelindependen, karena melibatkan beberapa variabel 

independen, makamultikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan 

regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu 

variabel independen) (Winarno, 2011: 5.1). 

Multikolinieritas adalah pertanyaan tentang derajat dan bukan 

tentang jenis karena multikoneraritas merupakan kondisi variabel penjelas 

yang diasumsikan nonstokhastik, multikonearitas merupakan fitur dari 

sampel bukan populasi (Gujarati, 2010: 254).Jika nilai F hitung > F kritis 

pada danderajat kebebasan tertentu maka model mengandung unsur 
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multikolinieritas. Pada pengujian ini F kritis pada yang ditetapkan adalah 

sebesar 0.85 (Gujarati,2010:251). 

3.7.4.2 Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi 

dengan residual observasi lainnya, autokolerasi lebih mudah timbul pada 

data yang bersifat  runtun waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa 

sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya (Winarno, 

2011: 5.26). Istilah autokorelasi bisa didefinisikan sebagai korelasi di 

antara anggota observasi yang diurut menurut waktu (seperti data deret 

berkala) atau ruang (Gujarati, 2010). 

Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan 

Uji Durbin-Watson. Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

- H0 = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

- Ha = terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu: 

- H0 diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≥ DW ≤ 2.46 

- Ha diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≤ DW ≥ 2.46 

 3.7.4.3 Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain atau disebut sebagai varians tak sama atau 
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nonkonstan, jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas (Gujarati,2007: 82).  

Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan Uji Park dengan 

melihat probabilitas koefisien masing-masing variabel independen. 

Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

- H0 = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

- Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu: 

- H0 diterima apabila nilai probabilitas signifikansi > 0.05 

- Ha diterima apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05 

3.7.5 Uji Hipotesis 

3.7.5.1 Uji Statistik t 

Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh 

variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen. Untuk pengujian ini α yang ditetapkan adalah sebesar 5% 

dimana kriteria probability akan dijelaskan melalui ketentuan sebagai 

berikut (Gujarati, 2007: 105): 

- Jika probability ≤ 0.05 maka berpengaruh signifikan 

- Jika probability ≥ 0.05 maka tidak berpengaruh signifikan 
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- Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif 

- Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif 

3.7.6 Uji Determinasi 

 Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R
2
 menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Nilai Adjusted R
2 

akan selalu berada di 

antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, berarti semakin besar 

 kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya kepada 

variabel dependen. Adjusted R
2 

menyatakan proporsi atau persentase dari 

total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh sebuah variabel 

penjelas X (Winarno, 2011: 4.8). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah laporan triwulanan bank umum syariah 

yang terdapat pada website masing-masing bank. Dalam penelitian skripsi ini 

menggunakan periode pengamatan selama 4  periode yaitu 2012, 2013, 2014 

dan 2015. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah 

yang ada di Indonesia periode 2012-2015 yang berjumlah 12 BUS. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (purposive sampling), dengan 

ketentuan bank yang diteliti adalah bank umum syariah, bank yang 

menerbitkan laporan triwulan periode 2012-2015 dan memiliki kelengkapan 

data untuk penelitian yaitu tingkat bagi hasil deposito mudharabah, ROA, 

BOPO, FDR, CAR dan NPF. Berikut disajikan tabel 4.1 yang menunjukkan 

proses seleksi sampel dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 

Seleksi Sampel 

No Keterangan Jumlah 

1 Jumlah Bank Umum Syariah tahun 2012 sampai 2015 12 

2 

Jumlah Bank Umum Syariah yang akan dijadikan sampel tahun 

2012 sampai 2015 11 

Periode penelitian: 2012-2015 4 

Jumlah Keseluruhan Observasi 176 

Outlier 21 

Jumlah Observasi 155 

  Sumber: olahan penulis 
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Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan dari 11 sampel bank umum syariah yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini memiliki jumlah observasi 176 data. 

Kemudian selama pengolahan data terdapat 21 observasi yang merupakan 

data outlier. Data outlier pada penelitian ini adalah Bank MayBank Syariah 

Indonesia, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Victoria Syariah. 

4.2 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, nilai maksimum, nilai minimum 

dan standar deviasi untuk data yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel 

hasil pengujian data analisis deskriptif ini mendeskripsikan variabel yang 

terdiri dari tingkat bagi hasil deposito mudharabah sebagai variabel dependen, 

sedangkan Return On Asset, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, 

Financing to Deposits Ratio, Capital Adequacy Ratio, dan Non Performing 

Financing sebagai variabel independen. Berdasarkan pengolahan data dengan 

menggunakan Eviews 7.1 hasil statistik deskriptif dari variabel dependen 

maupun independen yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam 

tabel 4.2 berikut ini: 
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Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 TBH ROA BOPO FDR CAR NPF 

 Mean  0.511648  0.008134  0.889837  1.032599  0.211016  0.021887 

 Median  0.492125  0.009900  0.898200  0.949200  0.162300  0.018300 

 Maximum  0.755000  0.052100  2.126200  3.450600  0.700700  0.064400 

 Minimum  0.326300 -0.201300  0.057300  0.741400  0.107400  0.000100 

 Std. Dev.  0.121483  0.026227  0.206662  0.375269  0.128419  0.013905 

 Skewness  0.573513 -5.585074  1.220098  4.220752  2.313641  0.464264 

 Kurtosis  2.361030  41.24444  18.11973  22.18609  8.034046  2.378419 

       

 Jarque-Bera  11.13387  10252.02  1514.872  2837.565  301.9489  8.063401 

 Probability  0.003822  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.017744 

       

 Sum  79.30547  1.260800  137.9248  160.0528  32.70750  3.392500 

 Sum Sq. Dev.  2.272768  0.105928  6.577188  21.68737  2.539668  0.029775 

       

 Observations  155  155  155  155  155  155 

   Sumber: hasil olahan data 

 Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa total keseluruhan 

observasi yang diolah penulis adalah sebanyak 155 observasi yang terdiri dari 

11 bank umum syariah dan waktu penelitian dari tahun 2012-2015. Berikut 

adalah uraian statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian : 

1. Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (TBH) 

Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah menunjukkan variabel dependen 

dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa nilai rata 

rata (mean) dari variabel TBH adalah 0.511648 dengan standar deviasi sebesar  

0.121483. Standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, yang 

menunjukan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 

Maximum nilai TBH adalah   0.755000 yang merupakan nilai TBH Bank 

Syariah Mega Indonesia pada tahun 2012. Nilai minimum TBH adalah 
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0.326300 yang merupakan nilai TBH dari Bank BNI Syariah pada tahun 2012. 

Median dari variabel TBH menunjukkan nilai 0.492125. Probability Jarque-

Berasebesar   0.003822 atau lebih kecil daripada 0.05 maka data tidak 

terdistribusi normal. 

2. Return On Asset (ROA) 

 Return On Asset (ROA) menunjukkan variabel independen dalam 

penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa nilai rata rata 

(mean) dari variabel ROA adalah sebesar 0.008134 menurut kriteria penilaian 

peringkat tabel 2.1, ROA dalam penelitian ini memiliki peringkat yang kurang 

baik. Standar deviasi sebesar  0.026227, standar deviasi lebih besar 

dibandingkan dengan rata-rata yang menunjukan bahwa data di dalam variabel 

ini tidak terdistribusi dengan baik. Maximum nilai ROA adalah 0.052100 yang 

merupakan nilai ROA Bank MayBank Syariah Indonesia pada tahun 2013. 

Nilai minimum ROA adalah  -0.201300 yang merupakan nilai ROA dari Bank 

MayBank Syariah Indonesia pada tahun 2015. Median dari variabel ROA 

menunjukkan nilai 0.009900. Probability Jarque-Bera sebesar  0.000000 atau 

lebih kecil daripada 0.05 maka data tidak terdistribusi normal. 

3. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan 

variabel independen dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.2 di atas, 

diketahui bahwa nilai rata rata (mean) dari variabel BOPO adalah sebesar 

0.889837 menurut kriteria penilaian peringkat pada tabel 2.2, BOPO dalam 

penelitian ini memiliki peringkat yang kurang baik. Standar deviasi sebesar 
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0.206662, standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata yang 

menunjukan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 

Maximum nilai BOPO adalah 2.126200 yang merupakan nilai BOPO Bank 

MayBank Syariah Indonesia pada tahun 2015. Nilai minimum BOPO adalah  

0.057300 yang merupakan nilai BOPO dari Bank MayBank Syariah Indonesia 

pada tahun 2012. Median dari variabel BOPO menunjukkan nilai 0.898200. 

Probability Jarque-Bera sebesar 0.000000 atau lebih kecil daripada 0.05 maka 

data tidak terdistribusi normal. 

4. Financing to Deposits Ratio (FDR) 

 Financing to Deposits Ratio (FDR) menunjukkan variabel independen 

dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa nilai rata 

rata (mean) dari variabel FDR adalah sebesar 1.032599 menurut kriteria 

penilaian peringkat pada tabel 2.3, FDR dalam penelitian ini memiliki 

peringkat yang kurang baik. Standar deviasi sebesar 0.375269, standar deviasi 

lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata yang menunjukan bahwa data di 

dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Maximum nilai FDR 

adalah 3.450600 yang merupakan nilai FDR Bank MayBank Syariah 

Indonesia pada tahun 2012. Nilai minimum FDR adalah  -0.201300 (-20.13%) 

yang merupakan nilai FDR dari Bank MayBank Syariah Indonesia pada tahun 

2015. Median dari variabel FDR menunjukkan nilai 0.741400. Probability 

Jarque-Bera sebesar 0.000000 atau lebih kecil daripada 0.05 maka data 

terdistribusi normal. 
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5. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan variabel independen dalam 

penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa nilai rata rata 

(mean) dari variabel CAR adalah sebesar 0.211016 menurut kriteria penilaian 

peringkat pada tabel 2.4, CAR dalam penelitian ini memiliki peringkat yang 

sangat baik. Standar deviasi sebesar 0.128419, standar deviasi lebih kecil 

dibandingkan dengan rata-rata yang menunjukan bahwa data di dalam variabel 

ini terdistribusi dengan baik. Maximum nilai CAR adalah 0.700700 yang 

merupakan nilai CAR Bank MayBank Syariah Indonesia pada tahun 2013. 

Nilai minimum CAR adalah  0.107400 yang merupakan nilai CAR dari Bank 

Syariah Bukopin pada tahun 2014. Median dari variabel CAR menunjukkan 

nilai 0.162300. Probability Jarque-Bera sebesar 0.000000 atau lebih kecil 

daripada 0.05 maka data tidak terdistribusi normal. 

6. Non Performing Financing (NPF) 

 Non Performing Financing (NPF) menunjukkan variabel independen 

dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa nilai rata 

rata (mean) dari variabel FDR adalah sebesar 0.021887 menurut kriteria 

penilaian peringkat pada tabel 2.5, NPF dalam penelitian ini memiliki 

peringkat yang baik. Standar deviasi sebesar 0.013905, standar deviasi lebih 

kecil dibandingkan dengan rata-rata yang menunjukan bahwa data di dalam 

variabel ini terdistribusi dengan baik. Maximum nilai NPF adalah 0.064400 

yang merupakan nilai NPF Bank Victoria Syariah pada tahun 2014. Nilai 

minimum NPF adalah  0.000100 yang merupakan nilai NPF dari Bank BCA 
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Syariah pada tahun 2012. Median dari variabel NPF menunjukkan nilai 

0.018300. Probability Jarque-Bera sebesar 0.017744 atau lebih kecil daripada 

0.05 maka data tidak terdistribusi normal. 

4.3 Hasil Pengujian 

4.3.1 Penentuan Regresi Data Panel 

 Penentuan model estimasi regresi data panel antara model common 

effect, fixed effect atau random effect dilakukan dengan uji Chow dan uji 

Hausman. 

4.3.1.1 Uji Chow 

Uji Chow dilakukan pada hasil regresi persamaan dengan fixed effect. 

Hasil dari uji Chow disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Chow 

Persamaan 

Effect Test Statistic d.f. Prob 

Cross-section F 298.391909 (10,139) 0.0000 

Cross-section Chi-square 482.367675 10 0.0000 

Sumber: hasil olahan data 

 Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui probabilitas chi-square hasil 

regresi persamaan dengan fixed effect sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil 

dari tingkat signifikansi 0.05.Dengan demikian H0 tidak dapat diterima atau 

dapat dinyatakan ditolak, sehingga penelitian ini menggunakan Fixed Effect 

Model. 

Pengaruh Return on Asset,..., Emilia Mariss, Ak.-IBS, 2017



60 
 

 Indonesia Banking School 

4.3.1.2 Uji Hausman 

 Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah estimasi regresi data panel 

menggunakan Fixed Effect atau Random Effect. Hasil dari uji Hausman dalam 

penelitian ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Hausman 

Test cross-section random effects 

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 57.210504 5 0.0000 

Sumber: hasil olahan data 

 Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa probabilitas 

Crosssection random sebesar 0.0000 < 0.05. Maka hasil dari Uji Hausman 

menunjukkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima, sehingga penelitian ini 

menggunakan Fixed Effect Model. 

4.3.2 Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam 

penelitian ini.Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual 

hasil regresi persamaan terdistribusi normal atau tidak, karena data yang 

berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik 

analisi regresi data panel. Hasil uji normalitas disajikan dalam grafik 4.1 

berikut ini 
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Gambar 4.1  

Grafik Histogram 

 

        Sumber: hasil olahan data 

Berdasarkan gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa semua variabel 

telah terdistribusi dengan normal.Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

probability Jarque-Bera yang lebih besar dari 5% yaitu 0.127931.Dengan 

hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal 

yang berarti menerima H0 dan menolak Ha. 

4.3.3 Uji Asumsi Klasik 

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Sebelum 

melakukan analisis regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi 

klasik yang terdiri dari 3 asumsi yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi 

dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui 

apakah model regresi yang digunakan dapat menghasilkan hasil estimator 

yang baik. 
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4.3.3.1 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat 

korelasi linier antar variabel independen.Salah satu syarat di dalam uji 

asumsi klasik adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur 

multikolinieritas. Cara untuk melihat masalah di dalam multikolinieritas 

adalah dengan menggunakan correlation matrix seperti tabel dibawah ini 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 ROA NPF FDR CAR BOPO 

ROA  1.000000 -0.373241 -0.070340 -0.077896 -0.801543 

NPF -0.373241  1.000000  0.067588 -0.203138  0.386423 

FDR -0.070340  0.067588  1.000000  0.712498 -0.094647 

CAR -0.077896 -0.203138  0.712498  1.000000 -0.098971 

BOPO -0.801543  0.386423 -0.094647 -0.098971  1.000000 

      Sumber: hasil olahan data 

 Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat 

koefisien korelasi.Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka 

dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak ada unsur 

multikoleniaritas. Hasil yang didapat dari correlation matrix di atas 

menunjukkan korelasi antar variabel kurang dari 0.85, artinya tidak ada 

unsur multikoleniaritas di dalam penelitian ini. 
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4.3.3.2 Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error 

periode sebelumnya di mana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. 

Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson sebagai cara untuk 

mendeteksi adanya autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos 

uji autokorelasi apabila nilai DW-stat berada pada kisaran 1.54-2.46.Hasil 

pengujian autokorelasi pada hasil regresi persamaan menunjukkan tidak 

ditemukan adanya masalah autokorelasi. 

Tabel 4.6 

Uji Durbin Watson Hasil Regresi Persamaan 

 

 

           Sumber: hasil olahan data 

 

4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul 

kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki 

varian yang konstan dari suatu observasi.Dalam penelitian ini, uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Park. 

  

 

 

 

 

Durbin-Watson Statistic 

 DW-stat 2.157588 
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Tabel 4.7 

Uji Heteroskedstisitas Hasil Regresi Persamaan 

Heteroskedasticity Test: Park 

Variable Coefficient t-statistic Prob. 

C -2.47E-05 -0.039115 0.9689 

ROA 0.004775 1.030408 0.3045 

BOPO 0.000508 0.864751 0.3886 

FDR -8.46E-05 -0.302177 0.7629 

CAR -0.000158 -0.188197 0.8510 

NPF 0.007507 1.271775 0.2054 

Sumber: hasil olahan data 

Hasil Uji Park pada tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa 

probabilitas koefisienmasing-masing variabel independen lebih besar dari 

0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji heteroskedastisitas ini 

diterima. Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

4.3.4 Analisis Regresi Data Panel 

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan 

terdiri dari 11 bank umum syariah dan jumlah sampel selama periode 4 

tahun sehingga sampel keseluruhan sebanyak 155, dengan persamaan 

sebagai berikut ini:  

𝐓𝐁𝐇𝒊𝒕 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐑𝐎𝐀𝐢𝐭 + 𝛃𝟐𝐁𝐎𝐏𝐎𝐢𝐭 + 𝛃𝟑𝐅𝐃𝐑𝐢𝐭 + 𝛃𝟒𝐂𝐀𝐑𝒊𝒕 + 𝛃𝟓𝐍𝐏𝐅𝒊𝒕 + 𝒆𝒊𝒕 

 Setelah dilakukan regresi dengan OLS menggunakan model 

common effect pada persamaan dan model tersebut telah lulus uji asumsi 
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klasik.Analisis hasil dari model regresi persamaan menggunakan data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Regresi Persamaan Data Panel 

Variable Independen Coef t-Stat Prob. 

ROA 0.213689 1.465901 0.1449 

BOPO 0.024386 1.425785 0.1562 

FDR 0.020464 2.013995 0.0459 

CAR -0.256038 -4.958137 0.0000 

NPF 0.133972 0.617954 0.5376 

C 0.518175 22.31511 0.0000 

R-squared 0.965212 Adjusted R-squared 0.961458 

F-statistic 257.1062 DW-Stat 1.111105 

Prob(F-statistic) 0.000000     

Sumber: hasil olahan data 

Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier 

data panel sebagai berikut: 

𝐓𝐁𝐇𝒊𝒕 = 𝟎. 𝟓𝟏𝟖𝟏𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟐𝟏𝟑𝟔𝟖𝟗𝐑𝐎𝐀𝐢𝐭 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟒𝟑𝟖𝟔𝐁𝐎𝐏𝐎𝐢𝐭

+ 𝟎. 𝟎𝟐𝟎𝟒𝟔𝟒𝐅𝐃𝐑𝐢𝐭 − 𝟎. 𝟐𝟓𝟔𝟎𝟑𝟖𝐂𝐀𝐑𝒊𝒕 + 𝟎. 𝟏𝟑𝟑𝟗𝟕𝟐𝐍𝐏𝐅𝒊𝒕

+ 𝒆𝒊𝒕 

Ada pun interpretasi dari persamaan di atas yaitu: 

a. Koefisien konstanta sebesar 0.518175 yang memiliki arti ROA, BOPO, 

FDR, CAR dan NPF bernilai konstan, maka rata-rata tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah sebesar 0.518175. 

b. Koefisien regresi yang dimiliki variabel Return On Asset (ROA) selama 

periode 2012-2015 sebesar 0.213689, hal ini berarti setiap ada 
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peningkatan 1% (satu persen) maka tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah akan mengalami kenaikan sebesar 0.213689. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

c. Koefisien regresi yang dimiliki variabel BOPO selama periode 2012-

2015 sebesar 0.024386, hal ini berarti setiap ada peningkatan 1% (satu 

persen) maka tingkat bagi hasil deposito mudharabah akan mengalami 

kenaikan sebesar 0.024386. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain 

adalah konstan. 

d. Koefisien regresi yang dimiliki variabel Financing to Deposits Ratio 

(FDR) selama periode 2012-2015 sebesar 0.020464, hal ini berarti 

setiap ada peningkatan 1% (satu persen) maka tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah akan mengalami kenaikan sebesar 0.020464. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

e. Koefisien regresi yang dimiliki variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) 

selama periode 2012-2015 sebesar -0.256038, hal ini berarti setiap ada 

peningkatan 1% (satu persen) maka tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah akan mengalami penurunan sebesar -0.256038. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

f. Koefisien regresi yang dimiliki variabel Non Performing Financing 

(NPF) selama periode 2012-2015 sebesar 0.133972, hal ini berarti 

setiap ada peningkatan 1% (satu persen) maka tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah akan mengalami kenaikan sebesar 0.133972. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 
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4.3.5 Pengujian Hipotesis 

4.3.5.1 Uji t (Uji Parsial) 

  Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari 

variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t 

persamaan adalah sebagai berikut:  

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu Return On Asset (ROA) 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.8 menunjukkan uji 

parsial dengan α = 5% diperoleh nilai 1.645 dan hasil t-statistik untuk 

variabel X1 (ROA) diperoleh sebesar 1.465901. Hasil t-statistik ROA 

lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel yang artinya variabel Return On 

Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah. 

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu BOPO berpengaruh terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada tabel 4.8 menunjukkan uji parsial dengan α = 5% 

diperoleh nilai 1.645 dan hasil t-statistik untuk variabel X2 (BOPO) 

diperoleh sebesar 1.425785. Hasil t-statistik BOPO lebih kecil 

dibandingkan dengan t-tabel yang artinya variabel BOPO tidak 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu Financing to Deposits Ratio 

(FDR) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 
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Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.8 menunjukkan uji 

parsial dengan α = 5% diperoleh nilai 1.645 dan hasil t-statistik untuk 

variabel X3 (FDR) diperoleh sebesar 2.013995. Hasil t-statistik FDR 

lebih besar dibandingkan dengan t-tabel yang artinya variabel FDR 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

4. Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu Capital Adequacy Ratio 

(CAR) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.8 menunjukkan uji 

parsial dengan α = 5% diperoleh nilai 1.645 dan hasil t-statistik untuk 

variabel X4 (CAR) diperoleh sebesar -4.958137. Hasil t-statistik CAR 

lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel yang artinya variabel CAR 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

5. Hipotesis 5 (H5) dalam penelitian ini yaitu Non Performing Financing 

(NPF) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.8 menunjukkan uji 

parsial dengan α = 5% diperoleh nilai 1.645 dan hasil t-statistik untuk 

variabel X5 (NPF) diperoleh sebesar 0.617954. Hasil t-statistik NPF 

lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel yang artinya variabel NPF tidak 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.  
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4.3.6 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk 

menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen di 

dalam mengestimasi persamaan regresi. Berdasarkan hasil regresi pada 

tabel 4.8, koefisien determinasi dari persamaan penelitian ini (Adjusted R-

Squared) adalah sebesar 0.961458 atau 96.1458%. 

 Hal ini menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA), Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional, Financing to Deposits Ratio (FDR), 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) 

mampu menjelaskan pengaruh kepada tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah (TBH) sebesar 96.1458%. Sisanya yaitu sebesar 3.8542% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian 

ini. 

4.4 Analisis Hasil  

1. Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah 

 Hasil uji t menunjukkan nilai probabilitas variabel Return On Asset (ROA)  

memiliki hasil yang lebih besar dari tingkat signifikansi α sebesar 0.1449 > 

0.05. Koefisien regresi Return On Asset (ROA) sebesar 0.213689, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H1  ditolak yang berarti variabel Return On Asset 

(ROA) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 
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 Return On Asset (ROA) dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hal 

ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa 

jika ROA meningkat, maka pendapatan bank juga meningkat dan 

mengakibatkan tingkat  bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga 

meningkat.  

 Dalam penelitian ini ROA tidak mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah karena return atau laba yang diperoleh bank tidak hanya 

bersumber dari pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib, 

tetapi juga berasal dari pendapatan usaha lainnya yang terdiri dari jasa 

perbankan (administrasi, ujrah, rahn, jasa dokumen, transaksi ATM, asuransi, 

dan sebagainya) dan pendapatan imbalan investasi terikat. Selain itu, juga ada 

pendapatan non usaha seperti penjualan aset, penyewaan gedung.    

 Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian (Rahmawaty & Yudina, 

2015) yang menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah pada BUS yang terdaftar di Bank Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah tidak dipengaruhi secara langsung oleh 

return/pendapatan yang diterima oleh bank yang dalam penelitian ini 

digunakan indikator ROA. 
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2. Pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah 

 Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel BOPO memiliki 

hasil yang lebih besar dari tingkat signifikansi α sebesar (0.1562 > 0.05). 

Koefisien regresi sebesar 0.024386, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2  

ditolak yang berarti variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi 

hasil deposito mudharabah.  

 BOPO dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, hasil ini tidak 

sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin efisien operasional 

bank syariah dalam mendapatkan keuntungan maka akan terjadi peningkatan 

pendapatan bank yang akhirnya bagi hasil yang diberikan kepada nasabah 

juga akan meningkat. Tidak berpengaruhnya BOPO dalam penelitian ini 

bukan berarti bank syariah tidak mampu mengefisiensikan operasionalnya 

akan tetapi menjelang akhir tahun 2013, suku bunga bank Indonesia semakin 

tinggi yaitu pada bulan Juni BI-Rate naik menjadi 6,00% sampai pada bulan 

Desember 2013 hingga menyentuh 7,50%. Hal ini Akibat dampak dari 

adanya krisis keuangan global yang imbasnya sampai ke Indonesia. 

Meskipun efisiensi bank syariah cukup tinggi namun tingkat suku bunga 

Bank Indonesia yang relatif tinggi menjadi dasar pertimbangan bank umum 

syariah dalam menjaga dana pihak ketiga dengan memberikan porsi bagi 

hasil yang lebih besar kepada nasabahnya. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Rahayu (2015), Agus Farinto (2014), dan juga penelitian Putri Rahayu & 
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Bustaman (2016), yakni dalam penelitiannya menunjukkan bahwa BOPO 

tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil. 

3. Pengaruh Financing to Deposits Ratio (FDR) terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah  

 Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel Financing to 

Deposits Ratio (FDR) memiliki hasil yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 

α sebesar (0.0459 < 0.05). Koefisien regresi FDR sebesar 0.020464, Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah atau dengan kata lain hipotesis H3 

diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa financing to deposits ratio dapat 

dibuktikan berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah.  

 Financing to Deposits Ratio (FDR) dalam penelitian ini memiliki 

pengaruh yang signifikan dengan arah positif. Artinya, semakin tinggi tingkat 

FDR suatu bank, maka bank tersebut akan berusaha untuk meningkatkan 

perolehan dananya, salah satunya dari sisi deposito, untuk menarik investor 

menginvestasikan dananya di bank Syariah, maka diberikanlah tingkat bagi 

hasil yang menarik, sehingga peningkatan FDR akan meningkatkan return 

bagi hasil deposito mudharabah (Nofianti et al. 2015) 

 Hasil penelitan ini serupa dengan hasil penelitian Nofianti et al. (2015) 

yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara FDR dengan tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah, serta penelitian yang dilakukan oleh Harfiah 
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et al. (2016) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara FDR 

dengan tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

4. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah  

 Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel 

Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki hasil yang lebih kecil dari tingkat 

signifikansi α sebesar (0.00 < 0.05). Koefisien regresi CAR sebesar -

0.256038, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4  diterima yang berarti 

variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif terhadap tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah. 

 CAR merupakan rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh suatu bank. 

Bank Indonesia mensyaratkan CAR suatu bank minimal 8%. CAR dalam 

penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif. 

Dimana dalam penelitian ini masih ada bank syariah yang memiliki nilai 

CAR yang cukup tinggi sebesar 70% yaitu Bank MayBank Syariah 

Indonesia. Nilai tersebut jauh di atas standar minimal yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia. Tingginya CAR pada bank syariah tersebut menunjukkan 

bahwa adanya penambahan modal yang terlalu tinggi. Dimana modal ini 

dapat dipergunakan untuk mengantisipasi terjadinya risiko di suatu bank. 

Akan tetapi, bank syariah yang memiliki nilai CAR yang cukup tinggi 

tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan pembiayaan. Kenaikan CAR yang 

tidak diimbangi dengan kualitas pembiayaan yang baik, maka tidak akan 

menghasilkan laba yang baik.   

Pengaruh Return on Asset,..., Emilia Mariss, Ak.-IBS, 2017



74 
 

 Indonesia Banking School 

 

 Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Rahayu (2015), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara CAR terhadap terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah. 

5.  Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah  

 Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel Non 

Performing Financing (NPF) memiliki hasil yang lebih besar dari tingkat 

signifikansi α sebesar (0.5376 < 0.05). Koefisien regresi NPF sebesar 

0.133972, sehingga dapat disimpulkan bahwa H5  ditolak yang berarti 

variabel Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

 Non Performing Financing (NPF) dalam penelitian ini menunjukkan hasil 

yang tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah. Tidak berpengaruhnya NPF dalam penelitian ini dikarenakan 

permintaan pembiayaan yang cukup tinggi di Bank Syariah, kekhususan 

dalam penanganan pembiayaan bermasalah dibanding dengan Bank 

konvensional. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Nofianti, Badina, & Erlangga (2015) dalam penelitiannya menujukkan bahwa 

NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.  

 

 

Pengaruh Return on Asset,..., Emilia Mariss, Ak.-IBS, 2017



75 
 

  
 Indonesia Banking School 
 

4.5 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisa Pengaruh 

Return On Asset (ROA), BOPO, Financing to Deposits Ratio (FDR), Capital 

Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap 

Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 

2012-2015. Diperoleh hasil bahwa dua dari lima variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, 

sedangkan tiga variabel independen lainnya tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas. Financing to Deposits Ratio (FDR) 

memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap variabel dependen dan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh yang negatif signifikan 

terhadap variabel variabel dependen sedangkan Return On Asset (ROA), 

BOPO dan Non Performing Financing (NPF) tidak memiliki pengaruh. 

 Pada variabel Financing to Deposits Ratio (FDR) dalam penelitian ini 

terbukti memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap variabel tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi 

tingkat FDR suatu bank, maka bank tersebut akan berusaha untuk 

meningkatkan perolehan dananya, salah satunya dari sisi deposito, untuk 

menarik investor menginvestasikan dananya di bank Syariah, maka 

diberikanlah tingkat bagi hasil yang menarik, sehingga peningkatan FDR 

akan meningkatkan return bagi hasil deposito mudharabah.  

 Pada variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) dalam penelitian ini terbukti 

memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap variabel tingkat bagi 
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hasil deposito mudharabah. Dimana dalam penelitian ini masih ada bank 

syariah yang memiliki nilai CAR yang cukup tinggi sebesar 70% yaitu Bank 

MayBank Syariah Indonesia. Nilai tersebut jauh di atas standar minimal yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tingginya CAR pada bank syariah tersebut 

menunjukkan bahwa adanya penambahan modal yang terlalu tinggi. Dimana 

modal ini dapat dipergunakan untuk mengantisipasi terjadinya risiko di suatu 

bank. Kenaikan CAR yang tidak diimbangi dengan kualitas pembiayaan yang 

baik, maka tidak akan menghasilkan laba yang baik.   

 Pada variabel Return On Asset (ROA), BOPO, dan Non Performing 

Financing (NPF) berdasarkan hasil analisis penelitian tidak memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

Return On Asset (ROA) tidak memiliki pengaruh dikarenakan return/laba 

yang diperoleh bank tidak hanya bersumber dari pendapatan pengelolaan dana 

oleh bank sebagai mudharib, tetapi juga berasal dari pendapatan usaha lainnya 

yang terdiri dari jasa perbankan (administrasi, ujrah, rahn, jasa dokumen, 

transaksi ATM, asuransi, dan sebagainya) dan pendapatan imbalan investasi 

terikat. Selain itu ada juga pendapatan non usaha seperti penjualan aset, 

penyewaan gedung.  Variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Tidak berpengaruhnya 

BOPO dalam penelitian ni bukan berarti bank syariah tidak mampu 

mengefisiensikan operasionalnya akan tetapi menjelang akhir tahun 2013, 

suku bunga bank Indonesia semakin tinggi yaitu pada bulan Juni BI-Rate naik 

menjadi 6,00% sampai pada bulan Desember 2013 hingga menyentuh 7,50%.  
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hal ini disebabkan  dari adanya krisis keuangan global yang imbasnya sampai 

ke Indonesia. Meskipun efisiensi bank syariah cukup tinggi, tingkat suku 

bunga Bank Indonesia yang relatif tinggi menjadi dasar pertimbangan bank 

umum syariah dalam menjaga dana pihak ketiga dengan memberikan porsi 

bagi hasil yang lebih besar kepada nasabahnya. Sedangkan, variabel Non 

Performing Financing (NPF) pada perode pengamatan menunjukkan bahwa 

NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

Tidak berpengaruhnya NPF ini dikarenakan permintaan pembiayaan yang 

cukup tinggi di Bank Syariah, kekhususan dalam penanganan pembiayaan 

bermasalah dibanding dengan bank konvensional. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah, artinya H1 ditolak. ROA tidak berpengaruh dikarenakan 

return/laba yang diperoleh bank tidak hanya bersumber dari pendapatan 

pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib saja, tetapi juga berasal dari 

pendapatan usaha lainnya yang terdiri dari jasa perbankan seperti administrasi, 

ujrah, rahn, jasa dokumen, transaksi ATM, asuransi, dan sebagainya. Selain itu 

ada juga pendapatan non usaha seperti penjualan aset, penyewaan gedung.   

2. Variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah, artinya H2 ditolak. Tidak berpengaruhmya BOPO dalam penelitian 

ini bukan berarti bank umum syariah tidak mampu mengefisiensikan 

operasionalnya akan tetapi menjelang akhir tahun 2013, suku bunga Bank 

Indonesia semakin tinggi yaitu pada bulan Juni BI-Rate naik menjadi 6,00% 

sampai pada bulan Desember 2013 hingga menyentuh 7,50%.  Hal ini 

disebabkan  dari adanya krisis keuangan global yang imbasnya sampai ke 

Indonesia. Meskipun efisiensi bank syariah cukup tinggi, dengan  tingginya 
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tingkat suku bunga Bank Indonesia, maka menjadi dasar pertimbangan bank 

umum syariah dalam menjaga dana pihak ketiga dengan memberikan porsi bagi 

hasil yang lebih besar kepada nasabahnya.   

3. Variabel Financing to Deposits Ratio (FDR) berpengaruh positif signifikan 

terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, artinya H3 diterima. Hasil 

dalam penelitian ini menunjukkan semakin tinggi tingkat FDR suatu bank, maka 

bank tersebut akan berusaha untuk meningkatkan perolehan dananya, sehingga 

peningkatan FDR akan meningkatkan return bagi hasil deposito mudharabah. 

4. Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, artinya H4 diterima. CAR 

berpengaruh  negatif karena dalam penelitian ini masih ada bank umum syariah 

yang memiliki CAR diatas standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Tingginya CAR pada bank umum syariah tersebut menunjukkan bahwa adanya 

penambahan modal yang terlalu tinggi. Kenaikan CAR yang tidak diimbangi 

dengan kualitas pembiayaan yang baik, maka tidak akan menghasilkan laba yang 

baik.   

5. Variabel Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah, arrinya H5 ditolak. NPF tidak berpengaruh 

dikarenakan adanya permintaan pembiayaan yang cukup tinggi di Bank Syariah, 

Semakin tinggi NPF maka semakin memburuk kualitas kredit bank yang 

menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga dapat 

memperburuk kondisi keuangan bank. Hal ini mengindikasikan bahwa NPF  
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bukan faktor utama yang mempengaruhi tingkat bagi hasil yang diberikan oleh 

bank syariah. 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian ini dengan 

menambahkan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah. 

2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan dapat memperluas objek penelitian dengan 

menambahkan BPRS serta UUS sebagai objek. 

3. Untuk perusahaan sampel, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan agar 

bisa memperhatikan ROA, BOPO dan FDRnya dengan cara meningkatkan modal 

yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan cadangan untuk 

menyerap kerugian yang mungkin terjadi sehingga kinerja keuangan dapat dicapai 

dengan maksimal. 
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LAMPIRAN 

Lampiran A Data Output Hasil Penelitian 

 

Common effect 

Dependent Variable: TBH   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/04/17   Time: 12:22   

Sample: 2012Q1 2015Q4   

Periods included: 16   

Cross-sections included: 11   

Total panel (unbalanced) observations: 155  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     ROA 0.213689 0.145773 1.465901 0.1449 

BOPO 0.024386 0.017103 1.425785 0.1562 

FDR 0.020464 0.010161 2.013995 0.0459 

CAR -0.256038  0.051640 -4.958137 0.0000 

NPF 0.133972 0.216800 0.617954 0.5376 

C 0.518175 0.023221 22.31511 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.965212     Mean dependent var 0.511648 

Adjusted R-squared 0.961458     S.D. dependent var 0.121483 

S.E. of regression 0.023850     Akaike info criterion -4.536571 

Sum squared resid 0.079066     Schwarz criterion -4.222411 

Log likelihood 367.5843     Hannan-Quinn criter. -4.408966 

F-statistic 257.1062     Durbin-Watson stat 1.111105 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Fixed Effect (Uji Chow) 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 298.391909 (10,139) 0.0000 

Cross-section Chi-square 482.367675 10 0.0000 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: TBH   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/04/17   Time: 12:21   

Sample: 2012Q1 2015Q4   

Periods included: 16   

Cross-sections included: 11   

Total panel (unbalanced) observations: 155  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     ROA 1.274858 0.590714 2.158164 0.0325 

BOPO 0.232317 0.074932 3.100365 0.0023 

FDR -0.063361 0.035674 -1.776111 0.0778 

CAR 0.006801 0.107017 0.063553 0.9494 

NPF -3.131126 0.752540 -4.160742 0.0001 

C 0.427077 0.080445 5.308945 0.0000 

     
     R-squared 0.218409     Mean dependent var 0.511648 

Adjusted R-squared 0.192181     S.D. dependent var 0.121483 

S.E. of regression 0.109188     Akaike info criterion -1.553554 

Sum squared resid 1.776375     Schwarz criterion -1.435744 

Log likelihood 126.4004     Hannan-Quinn criter. -1.505702 

F-statistic 8.327362     Durbin-Watson stat 0.238830 

Prob(F-statistic) 0.000001    
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Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 57.210504 5 0.0000 

     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     ROA 0.213689 0.229276 0.000894 0.6022 

BOPO 0.024386 0.028659 0.000001 0.0000 

FDR 0.020464 0.017317 0.000006 0.1814 

CAR -0.256038 -0.248350 0.000481 0.7259 

NPF 0.133972 0.017108 0.000806 0.0000 

     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: TBH   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/04/17   Time: 12:21   

Sample: 2012Q1 2015Q4   

Periods included: 16   

Cross-sections included: 11   

Total panel (unbalanced) observations: 155  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.518175 0.023221 22.31511 0.0000 

ROA 0.213689 0.145773 1.465901 0.1449 

FDR 0.020464 0.010161 2.013995 0.0459 

NPF 0.133972 0.216800 0.617954 0.5376 

CAR -0.256038 0.051640 -4.958137 0.0000 

BOPO 0.024386 0.017103 1.425785 0.1562 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.965212     Mean dependent var 0.511648 

Adjusted R-squared 0.961458     S.D. dependent var 0.121483 

S.E. of regression 0.023850     Akaike info criterion -4.536571 

Sum squared resid 0.079066     Schwarz criterion -4.222411 

Log likelihood 367.5843     Hannan-Quinn criter. -4.408966 

F-statistic 257.1062     Durbin-Watson stat 1.111105 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Uji Normalitas 

 

 

Uji Multikolinearitas 

 

 ROA NPF FDR CAR BOPO 

ROA  1.000000 -0.373241 -0.070340 -0.077896 -0.801543 

NPF -0.373241  1.000000  0.067588 -0.203138  0.386423 

FDR -0.070340  0.067588  1.000000  0.712498 -0.094647 

CAR -0.077896 -0.203138  0.712498  1.000000 -0.098971 

BOPO -0.801543  0.386423 -0.094647 -0.098971  1.000000 

 

Uji Autokolerasi 

 Durbin-Watson stat 2.157588 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2012Q1 2015Q4
Observations 155

Mean      -6.72e-19
Median  -0.000190
Maximum  0.071014
Minimum -0.059398
Std. Dev.   0.022659
Skewness   0.067732
Kurtosis   3.786403

Jarque-Bera  4.112535
Probability  0.127931
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ji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: RESID2   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/04/17   Time: 12:18   

Sample: 2012Q1 2015Q4   

Periods included: 16   

Cross-sections included: 11   

Total panel (unbalanced) observations: 155  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     ROA 0.004775 0.004634 1.030408 0.3045 

BOPO 0.000508 0.000588 0.864751 0.3886 

FDR -8.46E-05 0.000280 -0.302177 0.7629 

CAR -0.000158 0.000839 -0.188197 0.8510 

NPF 0.007507 0.005903 1.271775 0.2054 

C -2.47E-05 0.000631 -0.039115 0.9689 

     
     R-squared 0.027404     Mean dependent var 0.000510 

Adjusted R-squared -0.005234     S.D. dependent var 0.000854 

S.E. of regression 0.000856     Akaike info criterion -11.24954 

Sum squared resid 0.000109     Schwarz criterion -11.13173 

Log likelihood 877.8392     Hannan-Quinn criter. -11.20169 

F-statistic 0.839638     Durbin-Watson stat 0.908337 

Prob(F-statistic) 0.523583    

     
     

 

 

Statistic Descriptif 

 TBH ROA BOPO FDR CAR NPF 

 Mean  0.511648  0.008134  0.889837  1.032599  0.211016  0.021887 

 Median  0.492125  0.009900  0.898200  0.949200  0.162300  0.018300 

 Maximum  0.755000  0.052100  2.126200  3.450600  0.700700  0.064400 

 Minimum  0.326300 -0.201300  0.057300  0.741400  0.107400  0.000100 

 Std. Dev.  0.121483  0.026227  0.206662  0.375269  0.128419  0.013905 

 Skewness  0.573513 -5.585074  1.220098  4.220752  2.313641  0.464264 

 Kurtosis  2.361030  41.24444  18.11973  22.18609  8.034046  2.378419 

       

 Jarque-Bera  11.13387  10252.02  1514.872  2837.565  301.9489  8.063401 

 Probability  0.003822  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.017744 

       

 Sum  79.30547  1.260800  137.9248  160.0528  32.70750  3.392500 

 Sum Sq. Dev.  2.272768  0.105928  6.577188  21.68737  2.539668  0.029775 

       

 Observations  155  155  155  155  155  155 
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Sex   : Female 

Place, Date of Birth : Jakarta, May 16
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Nationality  : Indonesia 

Religion  : Moslem 

Marital Status  : Single 

Phone, Mobile  : 082111999044 

Email   : emilia.mariss20@gmail.com 

PERSONALITIES 

 

Kind, good attitude, faithful, able to work in group, honest, cooperative, discipline, 

Principal, fast leaner, good interpersonal and communication skill 

EDUCATIONAL BACKGROUND 

 

Formal Educations 

2012 – 2017   : Sekolah Tingi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School 

     (STIE IBS), Major in Accounting, Jakarta 

2009 – 2012  : SMA Diponegoro 1, Jakarta 

2006 – 2009  : SMPN 137, Jakarta 

2000 – 2006  : SDN 18 Pagi, Jakarta 
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Non Formal Educations 

2006 – 2008  : Kumon Math and Reading 

2011 – 2012  : Nurul Fikri 

2012 – 2013  : English For Business and Banking, George Manson   

     University 

2012   : Basic Activist Training Program (BATPRO), STIE IBS 

2012   : Zahir Accounting Application 

2013   : Leadership Training, Rindam Jaya 

2015   : Mini Banking Training, STIE IBS 

2015   : Credit Analyst Training, Basic Treasury Training, Trade  

     Finance Training and Effective Selling Skill Training 

 

2009 – 2010  : Osis SMA Diponegoro 1,      

     Sekbid kehidupan berbangsa dan bernegara 

2013   : IBS Supercup V 

2014   : IBS Supercup VI 

2014   : Accounting Goes To IBS 

WORKING EXPERIENCE 

 

2015   : Internship KPw Bank Indonesia Palembang 

2016   : Internship PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor   

     Cabang Depok 

SKILLS 
 

1. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, and MS. Power Point) 

2. Internet Literate 

3. Software Analysis Literate (E-Views) 
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