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I. PENDAHULUAN 

 Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai 

perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana 

kepada pihak yang kekurangan dana (Ismail, 2010:3). Di Indonesia yang mayoritas 

penduduknya adalah muslim, telah muncul pula kebutuhan akan adanya bank yang 

melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan Bank Syariah di 

Indonesia dimulai pada tahun 1992, ketika berdirinya Bank Umum Syariah pertama 

di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia.  

 Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan 

prinsip-prinsip Islam (UU No. 10/1998). Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk 

mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam sesuai Al-

Qur’an dan Al-Hadist, tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta 

bisnis lain yang terkait (Antonio, 2009:3).  

 Mengingat begitu pesatnya pertumbuhan dan ketatnya persaingan perbankan 

syariah di Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar 

dapat menarik investor dan nasabah, serta dapat tercipta perbankan dengan 

prinsip syariah yang sehat dan efisien. Salah satu indikator untuk menilai kinerja 

keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Hal ini terkait sejauh 

mana bank menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi diukur dengan 

membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka semakin baik 

pula kinerja bank tersebut (Stiawan, 2009:2). 

 Salah satu gambaran perkembangan pada suatu bank adalah dengan melihat 

laporan laba ruginya, di dalam laporan laba rugi terdapat pendapatan dan beban 

dalam periode tertentu. Untuk dapat mengetahui keadaan finansial bank pada saat 

ini, masa lalu maupun memproyeksikan kondisi bank di masa mendatang dapat 

dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Analisis rasio merupakan suatu cara 

yang umum digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, sedangkan rasio 

merupakan alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara 

jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, rasio dapat dinyatakan dalam bentuk 

relative maupun absolut (Sangia, 2012).  

 Pencapaian profitabilitas yang tinggi tidak terlepas dari pengaruh makro 

ekonomi yang sangat menentukan kondisi perekonomian khususnya dunia 
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perbankan. Makro ekonomi memusatkan perhatian pada kebijakan ekonomi 

dengan variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi prestasi ekonomi: variabel-

variabel makro ekonomi tersebut antara lain suku bunga dan inflasi. 

II. TINJAUAN LITERATUR 

1.1 Teori Sinyal 

 Teori sinyal adalah teori yang menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik 

merupakan sinyal atau tanda bahwa perusahaan juga telah beroperasi dengan 

baik. Dalam teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya 

perusahaan memberikan sinyal - sinyal pada pengguna laporan keuangan. Sinyal 

yang di berikan dapat berupa good news dan bad news. Sinyal good news dapat 

berupa tingkat profitabilitas bank syariah meningkat, sedangkan bad news dapat 

berupa tingkat profitabilitas bank syariah menurun (GodFrey, 2010). 

1.2 Analisis Makro Ekonomi 

Djamil (1989), menjelaskan bahwa ekonomi makro menganalisa keadaan 

seluruh kegiatan perekonomian. Lingkungan ekonomi makro akan mempengaruhi 

operasional perusahaan yang dalam hal ini keputusan pengambilan kebijakan yang 

berkaitan dengan kinerja keuangan perbankan. Beberapa variabel ekonomi makro 

yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, khususnya 

perbankan syariah di Indonesia, yaitu : Inflasi, suku bunga BI (BI Rate). 

1.3 Suku Bunga (SBI) 

 Bunga merupakan hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan 

penyaluran kreditnya. Bunga bagi bank bisa menjadi biaya (cost of fund) yang harus 

dibayarkan kepada penabung. Tetapi di lain pihak, bunga juga dapat merupakan 

pendapatan bank yang diterima dari debitur karena kredit yang diberikannya 

(Hasibuan, 2007). 

1.4 Inflasi (INF) 

 Menurut Kasmir (2010) Inflasi adalah proses kenaikan harga barang secara 

umum dan terus menerus dalam waktu periode yang diukur dengan menggunakan 

indeks harga. Sedangkan menurut Madura (2007:128) Inflasi merupakan kenaikan 

dalam tingkat harga barang dan jasa secara umum selama periode waktu tertentu.  

 Menurut Tandelilin (2010) inflasi yang meningkat akan mengurangi kekuatan 

daya beli rupiah yang telah di investasikan. Oleh karena itu, risiko inflasi juga bisa 

disebut sebagai risiko daya beli. Jika inflasi mengalami peningkatan, investor 

biasanya menuntut tambahan premium inflasi untuk mengkompensasi penurunan 

daya beli yang dialaminya. 
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1.5 Kecukupan Modal (CAR) 

Menurut Prastiyaningtyas (2010) permodalan menunjukkan kemampuan bank 

dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank 

dalam mengidentifikasi, mengawasi dan mengontrol risiko – risiko yang timbul dan 

dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Sedangkan menurut Rustam 

(2013) modal merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan 

kegiatan usaha. 

1.6 Efesiensi (BOPO) 

Rasio BOPO sering disebut rasio efisiensi di gunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional (Sriyana, 2015).Namun menurut Loen & Ericson 

(2007:121) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

merupakan rasio yang di gunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. 

1.7 Kredit Bermasalah (NPF) 

Non Performing Financing merupakan pembiayaan macet, yang sangat 

berpengaruh terhadap laba bank syariah. Semakin tinggi Non Performing Financing 

dapat menunjukan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan 

pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas 

pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya 

NPF yang dihadapi oleh bank Riyadi & Yulianto (2014). 

1.8 Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2012:196) profitabilitas adalah rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Namun menurut Irham 

(2011:135) profitabilitas adalah rasio untuk mengukur efektivitas manajemen secara 

keseluruhan yang di tujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh 

dalam hubungan dengan penjualan maupun investasi.  

1.9 Pengembangan Hipotesis 

Ha1: Suku Bunga SBI berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. 

Suku bunga BI (BI rate) juga ikut mempengaruhi profitabilitas bank. Ketika suku 

bunga BI naik, maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga deposito yang berakibat 

langsung terhadap penurunan sumber dana pihak ketiga bank syariah. Penurunan 

DPK ini sebagai akibat dari pemindahan dana masyarakat ke bank konvensional 
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untuk mendapatkan imbalan bunga yang lebih tinggi. Apabila DPK turun, maka 

profitabilitas bank syariah juga akan mengalami penurunan (Karim, 2006). 

Ha2: Inflasi berpengaruh negatif terhadap Return On Asset (ROA). 

Inflasi yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya asset, karena dengan inflasi 

yang tinggi akan menyebabkan daya beli masyarakat, sehingga akan mengurangi 

asset yang di miliki perusahaan. Inflasi yang meningkat akan mengurangi kekuatan 

daya beli rupiah yang telah di investasikan. Oleh karena itu, risiko inflasi juga bias 

disebut sebagai risiko daya beli. Jika inflasi mengalami peningkatan, investor 

biasanya menuntut tambahan premium inflasi untuk mengkompensasi penurunan 

daya beli yang di alaminya (Tandelilin, 2010: 103). 

Ha3: Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap Return On Asset. 

Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) mencerminkan modal sendiri perusahaan 

untuk menghasilkan laba. Semakin besar Capital Adequacy Ratio (CAR) maka 

semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba karena dengan modal 

yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menetapkan dananya kedalam 

aktivitas investasi yang menguntungkan (Wibowo & Syaichu, 2013). Sehingga 

memberikan sinyal yang baik (good news) kepada pihak eksternal karena 

menggambarkan kinerja keuangan bank yang cukup baik. Kecukupan modal yang 

tinggi menunjukkan kemampuan bank dapat menutupi kemungkinan risiko kerugian 

dari aktivitas yang dilakukannya (Idroes, 2008:69). 

Ha4: BOPO berpengaruh negatif terhadap Return On Asset (ROA) 

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Mokoagow & 

Faudy, 2015). Tingkat BOPO yang tinggi menunjukkan kurangnya kemampuan 

bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan 

operasionalnya, Biaya yang lebih besar dibandingkan dengan pedapatannya akan 

mengurangi laba yang di peroleh (Rahmi & Anggraini, 2013). Sehingga memberikan 

sinyal bad news bagi pihak investor sebagai dasar dari pengambilan keputusan 

investasi. 

Ha5: Non Performing Financing berpengaruh negatif  terhadap Return On 

Asset 

Non Performing Financing (NPF) menunjukan kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola pembiayaan yang berpotensi bermasalah yang diberikan oleh bank 

(Rahmi & Anggraini, 2013). Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, 

mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank 
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syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba 

bank (Suhada, 2009).Sehingga semakin tinggi rasio Non Performing Financing 

maka akan semakin buruk kinerja atau profitabilitas perbankan, sehingga 

mengurangi laba dan berpengaruh negatif pada profitabilitas bank (Adyani, 2011). 

Sehingga memberikan sinyal bad news bagi pihak investor sebagai dasar dari 

pengambilan keputusan investasi. 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh Suku Bunga (X1), Inflasi (X2), 

Capital Adequacy Ratio (CAR) (X3), Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) (X4), dan Non Performing Financing (NPF) (X5) sebagai variabel 

independen terhadap profitabilitas perbankan Syariah (Y) sebagai variabel dependen 

pada periode 2011-2016. Model sampel penelitian diambil secara purposive 

sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif, 

uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis regresi data panel, uji 

hipotesis. Dalam uji asumsi klasik peneliti melakukan uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Sedangkan untuk uji 

hipotesis menggunakan uji t dan uji koefisien determinasi. 

MODEL PENELITIAN 

ROAit = β0 + β1SBIt + β2INFt+ β3CARit + β4BOPOit + β5NPFit+ еit  

Keterangan:  

ROAit  = ROA Laporan Keuangan Bank i, pada tahun t 

β0    = Konstanta  

β1-β5  = Koefisien regresi variabel independent  

SBIt  = SBI pada tahun t 

INFt   = Inflasi pada tahun t 

CARit   = CAR Laporan Keuangan Bank i, pada tahun t 

BOPOit  = BOPO Laporan Keuangan Bank i, pada tahun t 

NPFit   = NPF Laporan Keuangan Bank i, pada tahun t 

еit  = Error Laporan Keuangan Bank i, pada tahun t 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Urutan pembahasan secara sistematis adalah sebagai berikut: statistic 

deskriptif, uji asumsi klasik, penentuan model regresi data panel, analisis regresi linier 

berganda, uji hipotesis dan analisis hasil penelitian serta implikasi manajerial. 
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4.1 Statistik deskriptif 

Berdasarkan tabel 4.2 (lihat di lampiran) maka dapat diketahui bahwa pada 

variabel Return On Asset (ROA) pada penelitian ini berkisar di -0.000400 sampai 

0,034800,nilai rata-rata ROA sebesar 0,009664 dengan nilai Standar deviasi 

sebesar 0,006929. Pada variabel Suku Bunga (BI Rate) pada penelitian ini berkisar 

di 0,057500 sampai 0,077500, nilai rata-rata Suku Bunga sebesar 0,068333 

dengan nilai Standar deviasi sebesar 0,007957. Pada variabel Inflasi (INF) pada 

penelitian ini berkisar di 0,030200 sampai 0,083800, nilai rata-rata inflasi sebesar 

0,052000 dengan nilai Standar deviasi sebesar 0,023032. Pada variabel Capital 

Adequacy Ratio (CAR) pada penelitian ini berkisar di 0,110300 sampai 0,619800, 

nilai rata-rata CAR sebesar 0,196545 dengan nilai Standar deviasi sebesar 

0,102636. Pada variabel Beban Operasional Terhadap Biaya Operasional (BOPO) 

pada penelitian ini berkisar di 0,476000 sampai 1,006000, nilai rata-rata BOPO 

sebesar 0,897310 dengan nilai Standar deviasi sebesar 0,094065. Pada variabel 

Non Performing Financing (NPF) pada penelitian ini berkisar di 0,001000 sampai 

0,048500, nilai rata-rata NPF sebesar 0,021436 dengan nilai Standar deviasi 

sebesar 0,014534. Hal ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi dengan baik 

penyebarannya atau disebut sebagai data homogen. 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Berdasarkan gambar 4.1 (lihat di lampiran) uji normlaitas pada sampel 

penelitian menghasilkan nilai probability sebesar 0,939082 dan lebih dari 

0,05,maka residual data terdistribusi normal. 

2. Uji Multikolenieritas 

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji kondisi adanya hubungan linier 

antar variabel independen. Berdasarkan tabel 4.3 (lihat di lampiran) hasil uji 

multikolinearitas diatas menunjukkan koefisien korelari antara variabel 

independen masih berada di bawah batas minimum 0,85. Nilai korelasi variabel 

independen tertinggi mencapai 0,620451 yaitu koefisien suku bunga dengan 

inflasi. Sedangkan nilai korelasi variabel independen terendah mencapai -

0,633452 yaitu koefisien yang menunjukan pengaruh Capital Adequacy Ratio 

(CAR) dengan Non Performing Financing (NPF). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa persamaan model dalam penelitian ini bebas dari masalah 

multikolinearitas. 
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3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan 

dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang 

konstan dari suatu observasi. Berdasarkan tabel 4.4 (liat di lampiran) maka dapat 

diketahui nilai signifikan dari tiap variabel independen lebih besar dari 0,05. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model 

regresi. 

4. Uji Autokolerasi 

Uji Autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Berdasarkan tabel 4.5 (lihat di 

lampiran),hasil uji diketahui probabilitas sebesar 1,606870 yang menunjukkan 

tidak signifikan dari 0,05. Dari hasil tersebut,dapat disimpulkan bahwa model 

tersebut tidak mengalami autokolerasi. 

4.3 Analisi persamaan regresi berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien 

regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau 

ditolak. Atas dasar hasil analisis regresi dengan menggunakan besaran tingkat 

sigifikansi sebesar 5% diperoleh persamaan sebagai berikut:  

ROA i,t = 0.067133+ 0.090256SB i,t – 0.094566INF i,t – 0.028000CAR i,t – 

0.004620BOPO i,t – 0.066025NPF i,t  

Nilai Adjusted R-Squared model penelitian ini berdasarkan tabel 4.9 adalah 

sebesar 0,889473 atau sebesar 88,94%. Hal ini menunjukan bahwa Suku Bunga 

(SB),Inflasi (INF),Capital Adequacy Ratio (CAR),Biaya Operasional Terhadap 

Beban Operasional (BOPO), Non Performing Financing (NPF)  mampu 

menjelaskan pengaruh sebesar 88,94% terhadap Return On Asset (ROA) dan 

sisanya sebesar 11,06% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini. 

4.4 Uji t 

a. Uji t terhadap hipotesis 1 

Hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah suku bunga berpengaruh negatif 

terhadap Return On Asset (ROA). Hasil penelitian menunjukkan nilai t 

sebesar 1,792367 dengan tingkat signifikan sebesar 0.0815 berada lebih 

besar = 0,05 dengan koefisien positif. sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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Ha1 diterima yang berarti variabel Suku Bunga (SBI) berpengaruh negatif 

terhadap Return On Asset (ROA). 

b. Uji t terhadap hipotesis 2 

Hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah inflasi berpengaruh negatif 

terhadap Return On Asset (ROA). Hasil penelitian menunjukkan nilai t 

sebesar -1.706938 dengan tingkat signifikan sebesar 0.0964 berada lebih 

besar = 0,05 dengan koefisien negatif. sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Ha2 diterima yang berarti variabel Inflasi (INF) berpengaruh negatif terhadap 

Return On Asset (ROA). 

c. Uji t terhadap hipotesis 3 

Hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah CAR berpengaruh positif 

terhadap Return On Asset (ROA). Hasil penelitian menunjukkan nilai t 

sebesar -1.172941 dengan tingkat signifikan sebesar 0.2485 berada lebih 

besar = 0,05 dengan koefisien negatif. sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Ha3 ditolak yang berarti variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak 

berpengaruh positif terhadap Return On Asset (ROA). 

d. Uji t terhadap hipotesis 4 

Hipotesis 4 dalam penelitian ini adalah BOPO berpengaruh negatif 

terhadap Return On Asset (ROA). Hasil penelitian menunjukkan nilai t 

sebesar -16.11754 dengan tingkat signifikan sebesar 0,0000 berada lebih 

kecil = 0,05 dengan koefisien negatif. sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Ha4 diterima yang berarti variabel BOPO berpengaruh negatif terhadap 

Return On Asset (ROA). 

e. Uji t terhadap hipotesis 5 

Hipotesis 5 dalam penelitian ini adalah NPF berpengaruh negatif 

terhadap Return On Asset (ROA). Hasil penelitian menunjukkan nilai t 

sebesar -3.199532 dengan tingkat signifikan sebesar 0,0029 berada lebih 

kecil = 0,05 dengan koefisien negatif. sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dan Ha5 diterima yang berarti variabel Non Performing Financing (NPF) 

berpengaruh negatif terhadap Return On Asset (ROA). 

4.5  Analisis hasil Penelitian 

Pengaruh Suku Bunga (SBI) Terhadap Return On Asset (ROA) 

Berdasarakan hasil uji t suku bunga (SBI) dalam penelitian ini 

menunjukan hasil yang  berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas 

yang di proksikan dengan Return On Asset (ROA). Adanya hubungan yang 
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tidak signifikan antara Suku Bunga (SBI) dengan Return On Asset (ROA), hal 

ini megindikasikan bahwa besar kecilnya suku bunga yang di tetapkan Bank 

Indonesia tidak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap ROA pada 

bank. Hal ini disebabkan karena bank syariah merupakan bank yang tidak 

menetapkan sistem bunga. Suku Bunga (SBI) dalam penelitian ini dapat 

menjadi faktor penentu yang dapat mempengaruhi profitabilitas Bank Umum 

Syariah. 

Pengaruh Inflasi (INF) Terhadap Return On Asset (ROA) 

Berdasarakan hasil uji t inflasi (INF) dalam penelitian ini menunjukan 

hasil yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang di proksikan 

dengan Return On Asset (ROA). Adanya hubungan yang signifikan antara 

Inflasi (INF) dengan Return On Asset (ROA), hal ini mengindikasikan bahwa 

dengan terjadinya inflasi maka dapat mengakibatkan menurunnya laba yang 

diperoleh bank syariah. Kondisi tersebut disebabkan karena pada dasarnya 

inflasi yang tinggi mencerminkan kenaikkan barang-barang yang menjadikan 

nilai peredaran uang dapat berkurang akibat harga yang meningkat.  

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return On Asset 

(ROA) 

Berdasarakan hasil uji t Capital Adequacy Ratio (CAR) dalam penelitian 

ini menunjukan hasil tidak berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap 

profitabilitas yang di proksikan dengan Return On Asset (ROA). Adanya 

hubungan yang tidak signifikan antara Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan 

Return On Asset (ROA), dapat di sebabkan karena bank cenderung 

menginvestasikan dananya dengan hati-hati,bank syariah belum secara 

signifikan memanfaatkan sumber-sumber tambahan modal lainnya sehingga 

pertumbuhan modal tidak dapat mengimbangi pertumbuhan aktiva produktif. 

Perkembangan ini tentunya berdampak pada kemampuan bank untuk 

melakukan penyaluran dana. 

Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Bebabn Operasional (BOPO) 

Terhadap Return On Asset (ROA) 

Berdasarakan hasil uji t BOPO dalam penelitian ini menunjukkan hasil 

berpengaruh negatif yang tidak signifikan. Artinya, semakin tinggi BOPO 

menunjukkan bahwa bank belum mampu menggunakan sumberdaya yang 

dimilikinya atau belum mampu melakukan kegiatan operasional secara 

efesien sehingga akan berakibat pada menurunnya profitabilitas. Semakin 
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kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan 

bank (Yuliani, 2007). 

Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset 

(ROA) 

Berdasarakan hasil uji Non Performing Financing (NPF) dalam 

penelitian ini menunjukkan hasil berpengaruh negatif signifikan. Artinya, 

semakin kecil Non Performing Financing (NPF) bank maka akan semakin 

besar profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA). Rata-

rata nilai Non Performing Financing (NPF) menunjukan angka 2,14% yang 

hampir mencapai batas maksimum Non Performing Financing (NPF) sesuai 

dengan peraturan Bank Indonesia sebesar 5%. Nilai maksimum Non 

Performing Financing (NPF) sebesar 4,85%. Hasil ini menunjukan bahwa Non 

Performing Financing (NPF) belum melewati batas ketentuan dari Bank 

Indonesia. Non Performing Financing (NPF) dalam penelitian ini dapat 

menjadi faktor penentu yang dapat mempengaruhi profitabilitas Bank Umum 

Syariah. 

V. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Variabel Suku Bunga memiliki pengaruh terhadap Return On Asset, H01 dalam 

penelitian ini ditolak. Variabel Inflasi memiliki pengaruh terhadap Return On 

Asset, H02 dalam penelitian ini ditolak. Variabel Capital Adequacy Ratio tidak 

memiliki pengaruh terhadap Return On Asset, H03 dalam penelitian ini diterima. 

Variabel BOPO memiliki pengaruh terhadap Return On Asset, H04 dalam 

peelitian ini ditolak. Variabel Non Performing Financing memiliki pengaruh 

terhadap Return On Asset, H05 dalam penelitian ini ditolak.  

Saran 

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya dibidang yang sama yang akan datang untuk 

dikembangkan dan diperbaiki, misalnya dengan memperpanjang periode 

pengamatan sehingga lebih mencerminkan hasil penelitian. 

2. Memperluas jangkauan sampel, misalnya dengan menambahkan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). 

3. Peneliti selanjutnya dapat memperbanyak jumlah variabel yang 

dipergunakan, karena masih banyak variabel lain yang berpengaruh pada 

profitabilitas bank umum syariah. 
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HASIL ANALISIS DATA 

Hasil Analisis Deskriptif 

Statistik Deskriptif 

 

Hasil Uji Normalitas 

Uji Normalitas 

 
 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

-0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004

Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2016
Observations 42

Mean       8.68e-18
Median  -0.000356
Maximum  0.004667
Minimum -0.005880
Std. Dev.   0.002210
Skewness   0.057311
Kurtosis   3.242267

Jarque-Bera  0.125705
Probability  0.939082

 ROA 
Suku 

Bunga 
Inflasi CAR BOPO NPF 

Mean 0,009664 0,068333 0,052000 0,196545 0,897310 0,021436 

Median 0.008900 0.070000 0.040450 0,157600 0,916550 0,020150 

Maximum 0.034800 0.077500 0,083800 0,619800 1,006000 0,048500 

Minimum -0.000400 0.057500 0,030200 0,110300 0,476000 0,001000 

Std.Dev 0,006929 0,007957 0,023032 0,102636 0,094065 0,014534 

Observations 42 42 42 42 42 42 
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Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas 

 SB INF CAR BOPO NPF 

SB 1 0,620451 -0,189081 0,321302 0,223026 

INF 0,620451 1 -0,150144 0,064392 0,080165 

CAR -0,189081 -0,150144 1 -0,415058 -0,633452 

BOPO 0,321302 0,064392 -0,415058 1 0,483579 

NPF 0,223026 0,080165 -0,633452 0,483579 1 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Hasil Uji Autokolerasi 

Uji Autokolerasi 

 

Hasil Uji Chow 

Uji Chow 

Test cross-section fixed effects 

Effects Test Statistic  d.f.  Prob.  

Cross-section F 4.780094 (6,30) 0.0016 

Cross-section Chi-square 28.178269 6 0.0001 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

SB -1.95E-05 0.000192 -0.101426 0,9198 

INF 6.36E-05 6.33E-05 1.005031 0,3216 

CAR -1.48E-05 1.43E-05 -1.029173 0,3103 

BOPO -1.42E-05 1.44E-05 -0.989462 0,3290 

NPF -0.000148 0.000105 -1.416461 0,1652 

C 2.16E-05 1.48E-05 1.462764 0.1522 

R-squared 0.902952     Mean dependent var 0.007092 

Adjusted R-squared 0.889473     S.D. dependent var 0.006267 

S.E. of regression 0.002083      Sum squared resid 0.000156 

F-statistic 66.98983     Durbin-Watson stat 1.606870 

Prob(F-statistic) 0.000000   
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Hasil Uji Hausman 

Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f Prob. 

Cross-section random 0,000000 5 1,0000 

 

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

Uji Regresi dan Uji t 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

SB 0.090256 0.050356 1.792367 0.0815 

INF -0.094566 0.029556 -3.199532 0.0029 

CAR -0.028000 0.016404 -1.706938 0.0964 

BOPO -0.004620 0.003939 -1.172941 0.2485 

NPF -0.066025 0.004096 -16.11754 0.0000 

C 0.067133 0.004049 16.58095 0.0000 

R-squared 0.902952 Mean dependent var 0.007092 

Adjusted R-squared 0.889473 S.D. dependent var 0.006267 

S.E. of regression 0.002083 Sum squared resid 0.000156 

F-statistic 66.98983 Durbin-Watson stat 1.606870 

Prob(F-statistic) 0.000000   
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