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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 20122015. 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 Deposits
Mudharabah
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
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. 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. 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).
Dalam penentuan besar kecilnya presentase bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa
faktor, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal dalam penetapan bagi hasil
salah satunya tergantung pada pendapatan bank. Jika pendapatan bank syariah semakin
besar maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga akan semakin tinggi (Isna dan
Sunaryo, 2012:34). Pengukuran pendapatan bank dapat dilihat dari rasio profitabilitas yang
terdiri dari ROA (Return On Asset), rasio efisiensi terdiri dari BOPO (Biaya Operasional
Pendapatan Operasional), rasio likuiditas Financing to Deposits Ratio (FDR) dan Non
Performing Financing (NPF) serta rasio solvabilitas Capital Adequacy Ratio (CAR).
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ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana
yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan, Jika ROA
tinggi maka pendapatan bank akan meningkat sehingga bagi hasil yang diterima oleh
nasabah akan semakin besar. Penelitian mengenai Return On Asset (ROA) menunjukkan
hasil yang berbeda, Isna K dan Sunaryo (2012) menunjukkan hasil bahwa ROA
berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan penelitian
Siti Rahayu (2015) dan Putri Rahayu dan Bustaman (2016) menunjukkan bahwa ROA
berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
BOPO adalah rasio yang menunjukkan efisiensi kinerja operasional bank, jika rasio
BOPO semakin kecil, maka pendapatan bank akan meningkat sehingga bagi hasil yang
diterima nasabah juga akan semakin tinggi. Penelitian mengenai BOPO memiliki hasil yang
berbeda, Laila Mugi Harfiah, Atiek Sri Purwati, Permata Ulfa (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.
FDR adalah rasio antara seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana
yang diterima bank, apabila FDR tinggi 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. Penelitian mengenai
financing to deposits ratio (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, Tenny Badina,
Aditiya Erlangga (2015) menunjukan bahwa financing to deposits ratio (FDR) berpengaruh
positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sama dengan Nana
Nofianti, Tenny Badina dan Aditiya Erlangga (2015), penelitian yang dilakukan oleh Laila
Mugi Harfiah, Atiek Sri Purwati dan Permata Ulfah (2016) juga menunjukkan bahwa
financing to deposits ratio (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil
deposito mudharabah.
CAR merupakan rasio perbandingan antara modal bank dengan ATMR, semakin tinggi
nilai CAR maka semakin baik pula kinerja keuangan sehingga bagi hasil yang diterima
nasabah juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Siti rahayu (2015)
menunjukkan bahwa CAR tidak ada pengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito
mudharabah. Non Performing Financing (NPF) adalah rasio perbandingan antara
pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan, 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. Penelitian mengenai non performing
financing (NPF) yang dilakukan Nana Nofianti, Tenny Badina, Aditiya Erlangga (2015)
menunjukkan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito
mudharabah.
Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu Siti Rahayu (2015) adalah dengan
menambahkan 1 (satu) variabel independennya yaitu Financing to 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).
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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.
2. LANDASAN TEORI
2.1 Return On Asset (ROA)
Return on asset (ROA) merupakan bagian dari rasio profitabilitas yang digunakan
Rasio ini Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam
memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank
yang bersangkutan. Menurut Dendawijaya (2009:118), return on asset (ROA) adalah rasio
yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh
keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar
pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank
tersebut dari segi penggunaan asset.
Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP, tanggal 25 oktober
2011, untuk mengukur ROA menggunakan rumus :
ROA =

Laba Sebelum Pajak
× 100%
Rata − Rata Total Asset

2.2 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)
BOPO merupakan rasio perbandingan antara total beban operasional terhadap
pendapatan operasional (IBI, 2014:287) Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi
dan kemFmoampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin tinggi rasio ini
menunjukkan semakin tidak efisien operasional bank (Taswan, 2010:167). Rasio BOPO dapat
dirumuskan dengan formula sebagai berikut:
BOPO =

Biaya Operasional
Pendapatan Operasional

2.3 Financing to Deposits Ratio (FDR)
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
𝑋100%
Total dana pihak ketiga

2.4 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
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sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan sebagainya. Rasio Capital
Adequacy Ratio (CAR) dirumuskan dengan formula sebagai berikut:
CAR =

Modal
Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

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

pembiayaan bermasalah (KL, D, M)
× 100%
Total Pembiayaan

2.6 Bagi Hasil Deposito Mudharabah
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).
Secara definitif menurut Muhammad (2011:107) profit sharing adalah distribusi beberapa
bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu
dapat berbentuk suatu bonus uang tunai yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada
tahuntahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Tingkat bagi
hasil deposito mudharabah didefinisikan sebagai persentase bagi hasil deposito mudharabah yang
diterima nasabah terhadap volume deposito mudharabah (Isna dan Sunaryo, 2012).
2.7 Pengembangan Hipotesis
2.7.1 Hubungan ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah
ROA merupakan indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena ROA digunakan
untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan
aktiva yang dimiliknya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset.
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. Jadi, jika semakin tinggi ROA maka semakin tinggi bagi hasil yang akan
diterima oleh nasabah (Agus Farianto, 2014).
H1 : Return On Asset berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil Deposito Mudharabah pada
Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 – 2015.
2.7.2

Hubungan BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah
Rasio efisiensi diwakili dengan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu
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.
H2 : BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum
Syariah di Indonesia periode 2012 – 2015.
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2.7.3

Hubungan FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah
FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana
masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan.
Dari beberapa komponen ini akan diperoleh distribusi bagi hasil untuk setiap golongan simpanan
(tabungan dan deposito). 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.
H3 : Financing to Deposits Ratio (FDR) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil Deposito
Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 – 2015.
2.7.4

Hubungan 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.
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 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.
2.7.5

Hubungan NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah
Non performing financing menunjukan 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. 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.
H5 : Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil Deposito
Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 – 2015
3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan sampel dari Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia
selama periode 2012-2015 dengan data penelitian ini menggunakan rentang waktu tahun 20122015. Sampel dipilih berdasarkan (purposive sampling), yaitu memilih sampel yang memenuhi
kriteria-kriteria tertentu. Bank Umum Syariah yang diambil sebagai sampel adalah Bank Umum
Syariah yang tercatat pada Bank Indonesia pada periode 2012-2015 dan Bank Umum Syariah
yang menyajikan laporan keuangan triwulanan secara lengkap pada periode 2012-2015 yang
dapat diakses melalui www.bi.go.id, www.ojk.go.id , atau melalui website masing-masing bank.
Berdasarkan kriteria tersebut peneliti mendapatkan sampel sebanyak 11 bank. Model pada
penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan menggunakan alat bantu E-Views versi 7.1.
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Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
Variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah dilambangkan dalam variabel TBH. Bagi hasil
dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara
nasabah dan bank syariah. Sedangkan variabel independennya adalah Return on Asset (ROA),
BOPO, Financing to Deposits Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing
Financing (NPF). Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan triwulan.
𝐓𝐁𝐇𝒊𝒕 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐑𝐎𝐀𝐢𝐭 + 𝛃𝟐𝐁𝐎𝐏𝐎𝐢𝐭 + 𝛃𝟑𝐅𝐃𝐑 𝐢𝐭 + 𝛃𝟒𝐂𝐀𝐑 𝒊𝒕 + 𝛃𝟓𝐍𝐏𝐅𝒊𝒕 + 𝒆𝒊𝒕
Keterangan:
TBH
α
ROA
BOPO
FDR
CAR
NPF
β1
β2
β3
β4
β5
e
i
t

: tingkat bagi hasil
: konstanta
: Return On Asset
: Biaya Operasional Pendapatan Operasional
: Financing to Deposits Ratio
: Capital Adequacy Ratio
: Non Performing Financing
: koefisien variabel ROA
: koefisien variabel BOPO
: koefisien variabel FDR
: koefisien variabel CAR
: koefisien variabel NPF
: error
: Cross Section Identifiers
: Time Series Identifiers

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Statistik Deskriptif
Tabel 4.1
Statistik Deskriptif
TBH
ROA
Mean
0.511648 0.008134
Median
0.492125 0.009900
Maximum 0.755000 0.052100
Minimum
0.326300 -0.201300
Std. Dev. 0.121483 0.026227
JarqueBera
11.13387 10252.02
Probability 0.003822 0.000000
Observatio
ns
155
155
Sumber: hasil olahan data

NPF
0.021887
0.018300
0.064400
0.000100
0.013905

FDR
1.032599
0.949200
3.450600
0.741400
0.375269

CAR
0.211016
0.162300
0.700700
0.107400
0.128419

BOPO
0.889837
0.898200
2.126200
0.057300
0.206662

8.063401
0.017744

2837.565
0.000000

301.9489
0.000000

1514.872
0.000000

155

155

155

155

1. Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah menunjukkan variabel dependen dalam penelitian ini
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 0.326300 yang merupakan nilai TBH dari Bank BNI Syariah pada
tahun 2012. Median dari variabel TBH menunjukkan nilai 0.492125. Probability JarqueBerasebesar 11.13387 atau lebih besar daripada 0.05 maka data berdistribusi normal.
2. Return On Asset (ROA) menunjukkan variabel independen dalam penelitian ini diketahui
bahwa nilai rata rata (mean) dari variabel ROA adalah sebesar 0.008134 dengan standar
deviasi sebesar 0.026227. Standar deviasi lebih besar dibandingkan dengan rata-rata, yang
6
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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 10252.02 atau lebih besar daripada 0.05 maka
data berdistribusi normal.
3. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan variabel independen dalam
penelitian ini diketahui bahwa nilai rata rata (mean) dari variabel BOPO adalah sebesar
0.889837 dengan standar deviasi sebesar 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 1514.872 atau lebih besar
daripada 0.05 maka data berdistribusi normal.
4. Financing to Deposits Ratio (FDR) menunjukkan variabel independen dalam penelitian ini
diketahui bahwa nilai rata rata (mean) dari variabel FDR adalah sebesar 1.032599 dengan
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 2837.565 atau lebih besar daripada 0.05 maka
data berdistribusi normal.
5. Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan variabel independen dalam penelitian ini diketahui
bahwa nilai rata rata (mean) dari variabel CAR adalah sebesar 0.211016 dengan 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 301.9489 atau lebih besar daripada 0.05 maka data berdistribusi normal.
4.2 Penentuan Regresi Data Panel
4.2.1 Uji Chow
Tabel 4.2
Hasil Uji Chow
Persamaan
Effect Test
Cross-section F
Cross-section
square

Chi-

Sumber: hasil olahan data

Statistic
298.391909

d.f.
(10,139)

Prob
0.0000

482.367675

10

0.0000

Berdasarkan tabel 4.2 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.
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4.2.2

Uji Hausman
Tabel 4.3
Hasil Uji Hausman
Test cross-section random effects
Chi-Sq.
Test Summary
Statistic
Chi-Sq. d.f.
Cross-section random
57.210504
5
Sumber: hasil olahan data

Prob.
0.0000

Berdasarkan tabel 4.3 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 Normalitas
Hasil dari pengujian normalitas residual data berdasarkan model penelitian yang digunakan
menggunakan grafik sebagai berikut
Gambar 4.1
Grafik Histogram

24

Series: Standardized Residuals
Sample 2012Q1 2015Q4
Observations 155

20
16
12
8
4
0
-0.06

-0.04

-0.02

0.00

0.02

0.04

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-6.72e-19
-0.000190
0.071014
-0.059398
0.022659
0.067732
3.786403

Jarque-Bera
Probability

4.112535
0.127931

0.06

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.
4.4 Multikolinearitas

ROA
NPF
FDR
CAR
BOPO

ROA
1.000000
-0.373241
-0.070340
-0.077896
-0.801543

Sumber: hasil olahan data

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas
NPF
FDR
CAR
-0.373241 -0.070340 -0.077896
1.000000
0.067588 -0.203138
0.067588
1.000000
0.712498
-0.203138
0.712498
1.000000
0.386423 -0.094647 -0.098971

BOPO
-0.801543
0.386423
-0.094647
-0.098971
1.000000

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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4.5 Autokorelasi
Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode sebelumnya di mana
pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson
sebagai cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji
autokorelasi apabila nilai DW-stat berada pada kisaran 1.54 - 2.46.Hasil pengujian autokorelasi
pada hasil regresi persamaan menunjukkan tidak ditemukan adanya masalah autokorelasi.
Tabel 4.5
Uji Durbin Watson Hasil Regresi Persamaan
Durbin-Watson Statistic
DW-stat

2.157588

Sumber: hasil olahan data

4.6 Heteroskedastisitas
Tabel 4.6
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

Berdasarkan hasil pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa probabilitas koefisienmasingmasing 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.
4.7 Analisis Regresi Data Panel

Variable
Independen
ROA
BOPO
FDR
CAR
NPF
C
R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

Tabel 4.7
Hasil Regresi Persamaan Data Panel
Coef

t-Stat

Prob.

0.213689
0.024386
0.020464
-0.256038
0.133972
0.518175
0.965212
257.1062
0.000000

1.465901
1.425785
2.013995
-4.958137
0.617954
22.31511
Adjusted R-squared
DW-Stat

0.1449
0.1562
0.0459
0.0000
0.5376
0.0000
0.961458
1.111105

Sumber: hasil olahan data

Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier data panel sebagai berikut:
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𝐓𝐁𝐇𝒊𝒕 = 𝟎. 𝟓𝟏𝟖𝟏𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟐𝟏𝟑𝟔𝟖𝟗𝛃𝟏𝐑𝐎𝐀𝐢𝐭 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟒𝟑𝟖𝟔𝛃𝟐𝐁𝐎𝐏𝐎𝐢𝐭 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟎𝟒𝟔𝟒𝛃𝟑𝐅𝐃𝐑 𝐢𝐭
− 𝟎. 𝟐𝟓𝟔𝟎𝟑𝟖𝛃𝟒𝐂𝐀𝐑 𝒊𝒕 + 𝟎. 𝟏𝟑𝟑𝟗𝟕𝟐𝛃𝟓𝐍𝐏𝐅𝒊𝒕 + 𝒆𝒊𝒕
Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu:
a. Koefisien konstanta sebesar 0.518175 yang memiliki arti Return On Asset (ROA), BOPO,
Financing to Deposits Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing
Financing (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 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 20122015 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 20122015 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.
4.8 Uji t
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variabel independen secara
individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Kesimpulan yang dapat
diambil dari uji t persamaan adalah sebagai berikut:
1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap
tingkat bagi hasil deposito mudharabah Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.7
menunjukkan bahwa uji parsial dengan α = 5% diperoleh nilai 1.645 dan hasil t-hitung untuk
variabel X1(ROA) diperoleh sebesar 1.465901. Hasil t-hitung ROA lebih kecil dibandingkan
dengan t-tabel yang memiliki arti bahwa 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 4.7 menunjukkan
bahwa uji parsial dengan α = 5% diperoleh nilai 1.645 dan hasil t-hitung untuk variabel
X2(BOPO) diperoleh sebesar 1.425785. Hasil t-hitung BOPO lebih kecil dibandingkan dengan
t-tabel yang memiliki arti bahwa 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 Berdasarkan hasil regresi persamaan pada
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tabel 4.7 menunjukkan bahwa uji parsial dengan α = 5% diperoleh nilai 1.645 dan hasil thitung untuk variabel X3(FDR) diperoleh sebesar 2.013995. Hasil t-hitung FDR lebih besar
dibandingkan dengan t-tabel yang memiliki arti bahwa 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 4.7 menunjukkan bahwa uji parsial dengan α = 5% diperoleh nilai 1.645 dan hasil thitung untuk variabel X4(CAR) diperoleh sebesar -4.958137. Hasil t-hitung CAR lebih besar
dibandingkan dengan t-tabel yang memiliki arti bahwa variabel CAR tidak 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 4.7 menunjukkan bahwa uji parsial dengan α = 5% diperoleh nilai 1.645 dan hasil thitung untuk variabel X4(CAR) diperoleh sebesar 0.617954. Hasil t-hitung CAR lebih kecil
dibandingkan dengan t-tabel yang memiliki arti bahwa variabel CAR berpengaruh terhadap
tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
4.9 Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapatdigunakan untuk
mengukur seberapa jauh model yang digunakan untukmenghubungkan antara variabel
independen dengan variabel dependen di dalammengestimasi persamaan regresi.Berdasarkan
hasil regresi pada tabel 4.7,koefisien determinasi dari persamaan penelitian ini (Adjusted RSquared) adalah sebesar 0.961458 atau 96.1458%.
Hal ini menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA), BOPO, 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.
4.10 Analisis Hasil
Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah
Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah
menunjukan hasil bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito
mudharabah. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.213689 dan
probabilitas sebesar 0.1449 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05.
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 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, 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 (dalam penelitian ini digunakan indikator ROA).
Pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah
Pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah menunjukan hasil
bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hal tersebut
sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.024386 dan probabilitas sebesar 0.1562 yang
lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05.
BOPO dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh signifikan terhadap
tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Namun, tidak berpengaruhnya BOPO ini bukan berarti
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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 & Bustaman (2016), yakni dalam
penelitiannya menunjukkan bahwa BOPO tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil.

Pengaruh Financing to Deposits Ratio (FDR) terhadap tingkat bagi hasil deposito
mudharabah
Pengaruh Financing to Deposits Ratio (FDR) terhadap tingkat bagi hasil deposito
mudharabah menunjukan hasil berpengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut sesuai dengan
hasil koefisien regresi sebesar 0.020464 dan probabilitas sebesar 0.0459 yang lebih kecil dari
tingkat signifikansi sebesar 0.05.
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 dkk, 2015).
Hasil penelitan ini serupa dengan hasil penelitian Nofianti dkk (2015) yang menunjukkan
bahwa terdapat hubungan antara FDR dengan tingkat bagi hasil deposito mudharabah, serta
penelitian yang dilakukan oleh Harfiah dkk (2016) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan
antara FDR dengan tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah
Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah
menunjukan hasil berpengaruh negatif dan signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien
regresi sebesar -0.256038 dan probabilitas sebesar 0.00 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi
sebesar 0.05.
CAR dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif karena
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.
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.
Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap tingkat bagi hasil deposito
mudharabah
Pengaruh Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil
deposito mudharabah menunjukan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil
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deposito mudharabah. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.133972 dan
probabilitas sebesar 0.5376 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05.
Non Performing Financing (NPF) dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak
berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hal 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.

5. 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, 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 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%. 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
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 dalam penelitian ini berpengaruh
negatif karena dalam penelitian ini masih ada bank umum syariah yang memiliki CAR diatas
standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tingginya CAR pada bank 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 Hal ini 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
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mengindikasikan bahwa NPF bukan faktor utama yang mempengaruhi tingkat bagi hasil
yang diberikan oleh bank syariah.
5.2
Keterbatasan
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.
5.3
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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