
 
 

PENGARUH EFISIENSI DAN STABILITAS MAKROEKONOMI 

TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI 

INDONESIA 

(STUDI KASUS PADA 11 BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2012-2017) 

 

 

 

oleh : 

KHAERUNNISA 

20141113011 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat 

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Manajemen Keuangan Dan Perbankan Syariah 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

2018 

 

Pengaruh Efisiensi Dan Stabilitas ..., Khaerunnisa , MKPS-IBS, 2018 



 
 

 

Pengaruh Efisiensi Dan Stabilitas ..., Khaerunnisa , MKPS-IBS, 2018 



 i   
 

  

Pengaruh Efisiensi Dan Stabilitas ..., Khaerunnisa , MKPS-IBS, 2018 



ii 
 

  

Pengaruh Efisiensi Dan Stabilitas ..., Khaerunnisa , MKPS-IBS, 2018 



iii 
 

  

Pengaruh Efisiensi Dan Stabilitas ..., Khaerunnisa , MKPS-IBS, 2018 



iv 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. atas segala rahmat, nikmat, 

karunia dan hidayah-Nya. Tiada kata yang dapat diucapkan selain rasa syukur 

karena saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Efisiensi 

Dan Stabilitas Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di 

Indonesia (Studi Kasus Pada 11 Bank Umum Syariah Periode 2012 – 2017)” tepat 

pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi 

sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S1) Prodi Manajemen 

Keuangan Dan Perbankan Syariah di STIE Indonesia Banking School. 

Hambatan dan kendala yang dialami selama penulisan skripsi ini maupun 

selama masa perkulihan dapat di atasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan 

dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Allah SWT. yang telah memberikan nikmat sehat dan panjang umur 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Keluarga penulis, Ayah saya Bapak Abdul Karim, Ibu saya Ibu 

Maliah, Adik saya Aida Nurul Jannah beserta seluruh keluarga besar 

saya, yang selalu memberikan dukungan moral, material dan doa yang 

tak putus-putus. 

3. Bapak Dr. Subarjo Joyosumarto, S.E., M.A. selaku Ketua STIE 

Indonesia Banking School dan dosen pembimbing skripsi saya yang 

Pengaruh Efisiensi Dan Stabilitas ..., Khaerunnisa , MKPS-IBS, 2018 



v 
 

telah memberikan ilmu, bimbingan, dan bantuannya sehingga 

penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. 

4. Bapak Dr. Erric Wijaya, S.E., M.E. dan Bapak Ramzi A. Zuhdi, S.E., 

Ak., M.Sc., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan 

saran serta arahan sehingga penelitian ini dapat menjadi lebih baik. 

5. Bapak Zulfison S.Ag., M.A., selaku dosen pembimbing akademik yang 

telah memberikan bimbingan serta saran akademik selama masa 

perkuliahan. 

6. Seluruh dosen dan jajaran staf STIE Indonesia Banking School yang 

tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah memberikan ilmu dan 

membantu memperlancar masa perkuliahan. 

7. Nyai-nyai ku, Diyan Faranayli, Finidiah Safariana, Priliadhita Ayu, 

Renny Harianti, Rizka Andira, Ayu LW, dan Lisa Aprin yang telah 

berbagi suka-duka-lara sejak smt. 3 hingga selamanya. Khususnya 

teruntuk sahabatku Diyan dan Fini yang menjadi saksi hidup 

perjalanan masa kuliah penulis dari semester 1 hingga semester 8. 

Ditambah Dimas Sauqi yang seringkali mentraktir penulis. 

8. Partner magang penulis, Aileen Griselda yang selalu diandalkan 

selama 3 bulan magang di DLPM OJK lt. 11 berserta para stafnya yang 

asik dan bersahabat. 

9. Teman-teman magang selama 6 bulan, Renny Harianti, Shalsabila 

Marciandini, Rizky Dwiputra, dan Rifky Tyanto yang bersama-sama 

merasakan asam-manisnya dunia permagangan di OJK dan Bank Mega 

Pengaruh Efisiensi Dan Stabilitas ..., Khaerunnisa , MKPS-IBS, 2018 



vi 
 

Syariah. Serta Diah Budhianih yang bersama kami selama 3 bulan di 

OJK. 

10. Teman-teman Prodi Syariah 2014 lainnya yang juga telah berbagi 

suka-duka, pengalaman, dan kenangan sejak semester 3 (2015) hingga 

semester 8 ini (2018). 

11. Sekar Laksmi Pradipta yang selama semester 2 menemani pulang 

penulis dari Kemang hingga Bintaro dan telah membantu saat 

pengolahan data dalam penelitian ini. 

12. Teman sedari POM dan Rindam, Indah Gusri, Enggar Prima, dan 

Melza Horiza, khususnya Melza yang selalu sedosen bimbingan 

(Bimbingan magang BI, magang 6 bulan, hingga bimbingan skripsi) 

yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan-laporan. 

13. Teman-teman seperjuangan IBS angkatan 2014 lainnya yang selama 4 

tahun berbagi pembelajaran, pengalaman, dan pertemanan. 

14. Sahabat-sahabatku sejak SMA hingga selamanya, Mutia Syadewi, 

S.Si., Nur Rizqiana Putri, S.E., Vicka Shafira, S.E., dan Annisa Ayu 

Drupadi, S.Ikom, yang sejak 2012 telah bersama berbagi suka-duka-

lara, mensupport, dan mendoakan. 

15. IBS Ambassador yang telah menumbuhkan rasa percaya diri untuk 

berbicara di depan umum, memberikan persahabatan, dan pengalaman-

pengalaman yang sangat berharaga. 

16. Seluruh pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu. 

Pengaruh Efisiensi Dan Stabilitas ..., Khaerunnisa , MKPS-IBS, 2018 



vii 
 

Akhir kata, semoga Allah SWT. berkenan membalas segala kebaikan 

semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu khususnya di bidang Keuangan Syariah. 

Wassalamualaikum. Wr. Wb. 

 

Jakarta, 3 September 2018 

Penulis, 

 

 

 

 

Khaerunnisa 

Pengaruh Efisiensi Dan Stabilitas ..., Khaerunnisa , MKPS-IBS, 2018 



viii 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF.......................i 

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI .............................................ii 

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .......................iii 

KATA PENGANTAR ......................................................................................iv 

DAFTAR ISI ................................................................................................. viii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................xi 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................xii 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xiii 

ABSTRAK ..................................................................................................... xiv 

ABSTRACT.................................................................................................... xv 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................1 

1.1 Latar Belakang .......................................................................................1 

1.2 Identifikasi Masalah ...............................................................................6 

1.3 Rumusan Masalah ..................................................................................7 

1.4 Pembatasan Masalah ..............................................................................7 

1.5 Tujuan Penelitian ...................................................................................8 

1.6 Manfaat Penelitian..................................................................................9 

1.7 Sistematika Penulisan .............................................................................9 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................11 

2.1 Landasan Teori .......................................................................................11 

2.1.1 Pengertian Bank Syariah ................................................................11 

2.1.2 Prinsip Bank Syariah .....................................................................12 

2.1.3 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional .....................13 

2.1.4 Profitabilitas ..................................................................................17 

Pengaruh Efisiensi Dan Stabilitas ..., Khaerunnisa , MKPS-IBS, 2018 



ix 
 

2.1.5 Efisiensi.........................................................................................18 

2.1.6 Suku Bunga Umum .......................................................................19 

2.1.7 Inflasi ............................................................................................21 

2.1.8 Gross Domestic Product (GDP) .....................................................23 

2.2 Penelitian Terdahulu...............................................................................27 

2.3 Kerangka Pemikiran ...............................................................................32 

2.4 Hipotesis ................................................................................................35 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .......................................................36 

3.1 Objek Penelitian .....................................................................................36 

3.2 Desain Penelitian ....................................................................................37 

3.3 Metode Pengambilan Sampel .................................................................38 

3.4 Operasionalisasi Variabel .......................................................................38 

3.4.1 Variabel Terikat (Dependent Variable) ..........................................38 

3.4.2 Variabel Bebas (Independent Variable) .........................................39 

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....................................................42 

3.5.1 Analisis Deskriptif .........................................................................42 

3.5.2 Analisis Regresi .............................................................................42 

3.5.3 Analisis Regresi Data Panel ...........................................................43 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik .........................................................................46 

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis ....................................................................50 

3.7 Koefisien Determinasi ............................................................................51 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ....................................................52 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ........................................................52  

4.2 Analisis dan Hasil Penelitian ..................................................................53 

4.2.1 Analisis Deskriptif .........................................................................53 

4.2.2 Penentuan Model Regresi ..............................................................57 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik .........................................................................59 

4.2.3.1 Uji Normalitas ...................................................................59 

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas ..........................................................60 

Pengaruh Efisiensi Dan Stabilitas ..., Khaerunnisa , MKPS-IBS, 2018 



x 
 

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas .......................................................60 

4.2.3.4 Uji Autokorelasi ................................................................61 

4.2.4 Analisis Regresi ............................................................................62 

4.2.5 Hasil Uji Hipotesis (Uji t) ..............................................................64 

4.2.6 Koefisien Determinasi ...................................................................67 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian ..................................................................67 

4.3.1 Pengaruh Efisiensi terhadap Profitabilitas ......................................67 

4.3.2 Pengaruh Suku Bunga Umum terhadap Profitabilitas .....................68 

4.3.3 Pengaruh Inflasi terhadap Profitabilitas .........................................69 

4.3.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Profitabilitas ................71 

4.4 Implikasi Manajerial...............................................................................72 

BAB V PENUTUP ...........................................................................................75 

5.1 Kesimpulan ............................................................................................75 

5.2 Saran ......................................................................................................76 

5.3 Keterbatasan ...........................................................................................77 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................78 

LAMPIRAN 

CURRICULUM VITAE 

  

Pengaruh Efisiensi Dan Stabilitas ..., Khaerunnisa , MKPS-IBS, 2018 



xi 
 

DAFTAR TABEL 

 

Table 1.1 Total Aset Perbankan Syariah .............................................................2 

Table 2.1 Penelitian Terdahulu ...........................................................................27 

Tabel 3.1 Sampel Penelitian ...............................................................................36 

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel ...................................................................41 

Tabel 3.3 Persamaan Regresi .............................................................................43 

Tabel 3.4 Dasar Pengambilan Keputusan Uji DW ..............................................50 

Tabel 4.1 Seleksi Sampel ...................................................................................52 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif ..............................................................................53 

Tabel 4.3 Hasil Uji Chow ...................................................................................58 

Tabel 4.4 Hasil Uji LM ......................................................................................58 

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas .................................................................60 

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas ..............................................................61 

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi ........................................................................61 

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Berganda ................................................................63 

  

Pengaruh Efisiensi Dan Stabilitas ..., Khaerunnisa , MKPS-IBS, 2018 



xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.1 Indikator Makroekonomi ................................................................5 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .......................................................................33 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas .......................................................................59 

Gambar 4.2 Daerah Uji DW ...............................................................................62 

  

Pengaruh Efisiensi Dan Stabilitas ..., Khaerunnisa , MKPS-IBS, 2018 



xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran I  : Data Penelitian 

Lampiran II  : Hasil Uji Pemilihan Model 

Lampiran III : Hasil Uji Asumsi Klasik 

  

Pengaruh Efisiensi Dan Stabilitas ..., Khaerunnisa , MKPS-IBS, 2018 



xiv 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efisiensi dan stabilitas 

makroekonomi terhadap profitabilitas pada 11 Bank Umum Syariah periode 2012-

2017. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

efisiensi yang diukur dengan biaya operasional terhadap pendapatan operasional 

(BOPO) dan stabilitas makroekonomi yang diukur dengan suku bunga, inflasi, 

serta pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk variabel dependennya adalah 

profitabilitas yang diukur dengan return on asset (ROA). 

Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 11 Bank Umum Syariah. Metode pengolahan data 

menggunakan analisis regresi linear berganda dengan software Eviews 10. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO dan inflasi berpengaruh 

negatif terhadap ROA. Namun, suku bunga umum dan pertumbuhan ekonomi 

tidak berpengaruh terhadap ROA Bank Syariah periode 2012-2017. 

Kata kunci: Profitabilitas, BOPO, Suku Bunga Umum, Inflasi, Pertumbuhan 

Ekonomi, Bank Umum Syariah 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of efficiency and macroeconomic 

stability on profitability of 11 Sharia Commercial Banks for the period of 2012-

2017. The independent variables used in this study are efficiency measured by 

operational costs for operating income (BOPO) and macroeconomic stability as 

measured by interest rates, inflation and economic growth. Whereas the 

dependent variable is profitability measured by return on asset (ROA). 

The sample selection used by purposive sampling method and the sample 

in this study were 11 Sharia Commercial Banks. Data processing method uses 

multiple linear regression analysis with Eviews 10 software. 

The results of the study show that BOPO and inflation has a negative 

effect on ROA. However, interest rates and economic growth have no effect on the 

ROA of Sharia Banks for the 2012-2017 period. 

Keywords: Profitability, BOPO, Interest Rates, Inflation, Economic Growth, 

Sharia Commercial Banks 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara Muslim terbesar yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam sehingga bagi Keuangan Syariah, Indonesia merupakan pasar 

potensial bagi perkembangan Keuangan Syariah tersebut. Perkembangan 

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dimulai dari didirikannya Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 

1992. Hingga beberapa tahun belakangan ini kemunculan dari Lembaga 

Keuangan Syariah sangat pesat, khususnya Perbankan Syariah. Dilihat dari 

jumlahnya, terdapat penambahan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dari 12 

bank menjadi 13 bank pada tahun 2017. Perkembangan tersebut mencerminkan 

kinerja keuangan bank dalam memperoleh keuntungannya. Jika keuntungan yang 

diperoleh bank semakin tinggi, maka tingkat kemampuan bank dalam 

mengembangkan usahanya akan meningkat (Mukhlis, 2012). 

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dipublikasikan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan total aset Perbankan Syariah dari tahun 2012 

hingga tahun 2017 terus mengalami kenaikkan dengan rata-rata pertumbuhan 

hingga 17% (Tabel 1.1). Hal ini menunjukkan bahwa persaingan antara Perbankan 

Syariah dengan Perbankan Konvensional saat ini semakin ketat, sehingga perlu 

adanya kontrol terhadap kinerja Bank Syariah agar dapat bersaing dengan Bank 

Konvensional maupun dengan sesama Bank Syariah untuk memperebutkan 

pangsa pasar di Indonesia. 
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Tabel 1.1 Total Aset Perbankan Syariah 

Tahun 
Total Aset Perbankan Syariah 

(Miliar Rupiah) 
Pertumbuhan 

2012 195.018  

24% 

12% 

9% 

20% 

19% 

2013 242.276 

2014 272.343 

2015 296.262 

2016 356.504 

2017 424.181 

Rata-rata Pertumbuhan 17% 

 Sumber: OJK (diolah) 

Kinerja keuangan Bank Syariah dapat diukur dengan menggunakan indikator 

profitabilitas. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio Return on 

Asset (ROA). ROA mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, 

maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank (Dendawijaya, 

2009; dalam Syaichu dan Wibowo, 2013). Dalam penelitian yang dilakukan 

Fadjar et al. (2013), terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang 

mempengaruhi profitabilitas suatu bank. Faktor internal meliputi faktor 

permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. 

Sedangkan faktor eksternal diukur dengan kondisi perekonomian seperti tingkat 

suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. 

Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) atau dapat disebut 

sebagai rasio efisiensi. BOPO menggambarkan seberapa efisien bank dalam 

melakukan kegiatannya. BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan 
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manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional. Wibowo dan Syaichu (2013), Dwidingga (2015), dan Yuhanah 

(2016) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

profitabilitas. Hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Zarrouk et al. (2015) dan Margaretha dan Letty (2017) dimana variabel efisiensi 

berpengaruh positif terhadap variabel kinerja keuangan yang diukur dengan 

variabel ROA dan ROE. Sedangkan, Widati (2012) mengatakan bahwa BOPO 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. 

Selain faktor internal, profitabilitas juga dapat dipengaruhi oleh faktor 

eksternal yang dicerminkan oleh kondisi makroekonomi yang bergantung pada 

stabilitas makroekonomi. Stabilitas makroekonomi dicapai dengan cara 

menerapkan kebijakan moneter dengan suku bunga yang menjadi salah satu 

instrumennya. Suku bunga merupakan alat untuk mengendalikan jumlah uang 

yang beredar dimasyarakat. Bank Syariah dalam menjalankan kegiatannya tidak 

menggunakan prinsip bunga sehingga seharusnya peningkatan atau penurunan 

suku bunga umum pada Bank Konvensional tidak berpengaruh terhadap kinerja 

Bank Syariah, dalam hal ini adalah laba atau profit. Hal ini dibuktikan oleh 

Wibowo dan Syaichu (2013) dan Sari (2017) bahwa suku bunga umum tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah. Berbeda dengan 

Haslamiyanto (2017) yang menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh postif  

terhadap profitabilitas Bank Syariah dan Anggreni dan Suardhika (2014) yang 

menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 

Stabilitas makroekonomi juga dapat tercermin dari tingkat inflasi yang 

terkendali. Inflasi menjadi suatu permasalahan di dalam perekonomian. Bank 
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Syariah terbukti dapat bertahan saat terjadi krisis moneter dimana inflasi menjadi 

salah satu penyebabnya. Tetapi dalam menjalankan kegiatannya, Bank Syariah 

pun tidak terlepas dari kondisi makroekonomi yang dibuktikan dari hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas (Sahara, 2013; Margaretha dan Letty, 2017; dan Pebruary dan 

Irawan, 2017). Berbeda dengan Zarrouk et al. (2015) dan Dwidingga (2015) yang 

menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan 

menurut Wibowo dan Syaichu (2013), Fadjar et al. (2013) dan Haslamiyanto 

(2017), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh 

terhadap profitabilitas. 

Faktor eksternal lainnya yang dapat mencerminkan kondisi makroekonomi 

adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diwakilkan oleh 

Gross Domestic Product (GDP). Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, 

transaksi ekonomi akan semakin besar (Mukhlis, 2012). Bank Syariah dapat turut 

serta dalam transaksi ekonomi tersebut sehingga akan menyebabkan peningkatan 

pada profitnya. Penelitian sebelumnya pun menyatakan bahwa GDP berpengaruh 

negatif (Pebruary dan Irawan, 2017) dan positif (Mukhlis, 2012; Sahara, 2013; 

dan Zarrouk et al., 2015) terhadap profitabilitas. Sedangkan, Dwidingga (2015), 

Yuhanah (2016) dan Sari (2017) menyatakan GDP tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

Gambar dibawah ini (Gambar 1.1) menunjukkan kondisi makroekonomi di 

Indonesia yang mengalami perubahan fluktuatif selama tahun 2012 hingga tahun 

2017. Inflasi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2012 ke tahun 

2013, namun terus menurun hingga tahun 2016 dan meningkat di tahun 2017. 
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Perubahan inflasi diikuti suku bunga umum yang mengalami peningkatan dari 

tahun 2012 hingga tahun 2014, namun menurun ditahun selanjutnya hingga tahun 

2016 dan meningkat pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2012 hingga tahun 

2015, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan mengalami peningkatan 

pada dua tahun berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI), BI 2017 

Gambar 1.1 Indikator Makroekonomi 

Dari apa yang telah dipaparkan diatas, terlihat adanya ketidak konsistenan 

pada masing-masing variabel dari penelitian – penelitian sebelumnya sehingga 

penulis ingin menguji lebih lanjut variabel yang mempengaruhi profitabilitas 

dengan rasio ROA di Bank Umum Syariah. Penelitian ini untuk mengetahui 

apakah profitabilitas 11 BUS di Indonesia selama tahun 2012 – 2017 dipengaruhi 

oleh efisiensi dan stabilitas makroekonomi dimana selama tahun tersebut terjadi 

gejolak ekonomi global yang terus menurun dan mengalami perlambatan akibat 

dari krisis yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Untuk itu 

4.3
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penulis mengajukan judul sebagai berikut: “Pengaruh Efisiensi dan Stabilitas 

Makroekonomi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi 

Kasus pada 11 Bank Umum Syariah Periode 2012 – 2017)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Perbankan, termasuk didalamnya Bank Syariah saling bersaing dengan Bank 

Konvensional maupun dengan sesama Bank Syariah untuk mendapatkan laba atau 

profit. Kegiatan memperoleh laba tergantung pada kondisi eksternal atau kondisi 

perekonomian yang dapat diukur dengan suku bunga umum, inflasi, dan 

pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya kondisi eksternal, kondisi internal bank pun 

dapat mempengaruhi pendapatan labanya. Salah satu faktor internal yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas adalah efisiensi yang dapat diwakilkan oleh rasio 

BOPO. 

Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia yang dipublikasikan oleh BI, 

pada tahun 2012 perekonomian di Amerika Serikat yang belum pulih akibat dari 

krisis dan masih berlanjutnya krisis hutang pemerintah Eropa berdampak pada 

perekonomian global yang terus menurun hingga tahun 2013. Lalu pada tahun 

2014 hingga tahun 2017 pertumbuhan ekonomi global melambat dan tidak merata 

sehingga menyebabkan terjadinya gejolak ekonomi yang berdampak pada kondisi 

perekonomian makro di Indonesia. Baik buruknya kondisi makroekonomi 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bank untuk mendapatkan profitnya. 

Penelitian ini ingin mengevaluasi kondisi eksternal dan internal yang berpengaruh 

kepada profitabilitas Bank Syariah. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan indentifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah BOPO yang mewakilkan efisiensi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah selama tahun 2012 

– 2017? 

2. Apakah suku bunga umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah selama tahun 2012 – 2017? 

3. Apakah inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas 

Bank Umum Syariah selama tahun 2012 – 2017? 

4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah selama tahun 2012 – 2017? 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini menjadi lebih fokus, maka batasan masalah yang 

melandasi analisis adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian dilakukan pada kelompok Bank Syariah dan hanya pada 11 

Bank Umum Syariah. Hingga saat ini jumlah Bank Syariah ada sebanyak 

13 bank, namun hanya 11 Bank Syariah yang telah mempublikasikan 

laporan tahunan selama tahun 2012 – 2017. 

2. Profitabilitas dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal bank. 

Dalam penelitian ini, faktor internal akan di fokuskan pada efisiensi bank 
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yang diwakilkan oleh rasio BOPO. Sedangkan faktor eksternal akan 

difokuskan pada suku bunga umum, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. 

3. Untuk menganalisis rasio ROA dan BOPO, digunakan data yang telah 

tersedia di situs resmi masing-masing Bank Syariah (data sekunder). 

Begitu pula dengan suku bunga umum, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi 

diperoleh dari data yang telah disediakan oleh Bank Indonesia, Otoritas 

Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik dan sebagainya. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas 

yaitu: 

1. Menganalisis pengaruh dari efisiensi apakah negatif dan signifikan 

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia selama tahun 

2012 sampai dengan tahun 2017; 

2. Menganalisis pengaruh dari suku bunga umum apakah positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia selama 

tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. 

3. Menganalisis pengaruh dari inflasi apakah negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia selama tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2017. 

4. Menganalisis pengaruh dari pertumbuhan ekonomi apakah positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia selama 

tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak–

pihak sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis 

Sebagai sarana mengembangkan ilmu dan lebih mengetahui masalah-

masalah yang ada; menambah wawasan dan pengetahuan seputar 

perbankan khususnya Perbankan Syariah; serta untuk 

mengimplementasikan teori dan praktik yang selama ini didapatkan dari 

perkuliahan. 

b. Bagi Perbankan Syariah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menghadapi kondisi 

perekonomian makro dalam mengoptimalkan profitabilitas Bank Syariah 

dan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Perbankan Syariah. Selain itu, 

diharap agar Perbankan Syariah dapat bersaing dengan Perbankan 

Konvensional untuk memperluas pangsa pasar di Indonesia. 

c. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi penelitian selanjutnya dan 

sebagai salah satu referensi dalam meningkatkan wawasan ilmu. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan untuk dapat menggambarkan tentang penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan uraian mengenai hal yang melatar belakangi dan memotivasi 

penulis untuk memilih topik penelitian. Selain itu, bab ini menguraikan 

identifikasi masalah yang akan dijadikan rumusan masalah, batasan dari masalah 

tersebut, tujuan dan manfaat yang diperoleh serta sistematika penulisan dari 

penelitian ini. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat teori-teori literatur dan penjelasan yang berkaitan dengan variabel 

dan masalah yang dibahas. Dari tinjauan literatur tersebut akan disusun kerangka 

pemikiran yang sesuai dengan tujuan untuk menganalisis masalah dan hipotesis 

yang merupakan jawaban atau pemecahan sementara atas masalah yang akan 

dimuat pada bab ini. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memaparkan sasaran penelitian berupa objek yang akan diteliti, sifat 

penelitian secara garis besar, desain penelitan yang akan ditempuh, metode 

pengambilan sampel, penjelasan mengenai variabel-variabel, serta teknik 

pengolahan dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan jawaban dari hipotesis yang dikemukakan oleh penulis, yang 

merupakan hasil analisis dan pembahasan uji hipotesis yang diajukan. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang 

dapat disampaikan oleh penulis terkait kesimpulan serta keterbatasan dalam 

penelitian ini.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Bank Syariah 

Bank Syariah merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatannya 

berlandaskan hukum Islam yang berasal dari Al-Qur’an dan Hadist. Berdasarkan 

UU No.21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut Rivai et al. 

(2007), Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan 

yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan etika dan sistem nilai Islam. 

Nilai-nilai Islami yang dimaksud yakni bebas dari unsur bunga (riba), bebas dari 

kegiatan yang mengandung unsur spekulatif seperti perjudian (maysir), bebas dari 

hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), bebas dari hal-hal yang rusak 

atau tidak sah (bathil), dan hanya membiayai kegiatan usaha halal. Bank Syariah 

selain menghindari bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil, juga 

berpartisipatif secara aktif untuk mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam 

yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Sesungguhnya adanya hukum Islam 

tidak untuk memberatkan, Allah berfirman: 

“Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu (Muhammad) agar engkau 

menjadi susah. Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada 

Allah)” (QS. At-Thaha:2-3). 
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2.1.2 Prinsip Bank Syariah 

Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Syariah harus berpedoman pada 

prinsip Islam/Syariah. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

disebutkan bahwa Prinsip Syariah merupakan hukum Islam berdasarkan fatwa 

yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa 

di bidang Syariah pada kegiatan perbankan. Dalam Undang – Undang Perbankan 

Syariah tersebut juga tertuang prinsip – prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai 

rahmatan lil ‘alamin yakni nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan 

keuniversalan. Berikut adalah salah satu perintah Allah untuk berlaku adil: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan....” (Q.S. An-Nahl:90). 

 

Adapun prinsip Syariah dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam 

berbagai bentuk. Riba dalam Islam sangat dilarang dan diharamkan oleh Allah 

sehingga Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan yang sesuai dengan Prinsip 

Syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil. Sistem 

bagi hasil akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya 

karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko 

yang timbul. Hasil keuntungannya tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, 

tetapi juga oleh pengelola modal sehingga dalam jangka panjang, hal ini akan 

mendorong pemerataan ekonomi nasional. Pelarangan riba ditegaskan dalam 

berbagai ayat Al-Qur’an. Salah satunya yaitu: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa 

riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika 

kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah 

dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan 
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riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) 

dianiaya.” (QS. Al-Baqarah:278-279). 

 

Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengatur jenis usaha, ketentuan 

pelaksanaan Syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank 

Syariah agar melaksanakan kegiatan operasional yang sesuai Syariah. Kegiatan 

usaha Bank Syariah pun diatur dalam Undang – Undang Perbankan Syariah. 

Kegiatan usaha harus yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain adalah kegiatan 

usaha yang tidak mengandung unsur: 

a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil). Riba muncul 

ketika dalam bertransaksi pertukaran barang sejenis tidak sama kualitas, 

kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam – 

meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas 

mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena 

berjalannya waktu (nasi’ah); 

b. Maysir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang 

tidak pasti dan bersifat untung-untungan; 

c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak 

diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi 

dilakukan; 

d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam Syariah; atau 

Dzalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. 

 

2.1.3 Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional 

Perbedaan yang sangat menonjol antara Bank Syariah dengan Bank 

Konvesional adalah hukum dan cara mendapatkan keuntungannya. Bank 
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Konvensional diatur oleh hukum positif di Indonesia, sedangkan Bank Syariah 

selain diatur oleh hukum positif namun juga diatur oleh hukum Islam. Selain itu 

Bank Konvensional menggunakan sistem bunga dalam mendapatkan 

keuntungannya, sedangkan Bank Syariah berasal dari sistem bagi hasil. Lebih 

lanjut, Antonio (2001) memaparkan perbedaan yang menyangkut aspek legal, 

struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. 

1. Akad dan Aspek Legalitas 

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad adalah 

kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan pihak lain yang memuat adanya 

hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. 

Dalam Bank Syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan 

ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad, 

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Rukun: terdapat penjual, pembeli, barang, harga, dan akad. 

b. Syarat: 

1) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa 

yang haram menjadi batal demi hukum Syariah. 

2) Harga barang dan jasa harus jelas. 

3) Lokasi penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya 

transportasi. 

4) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. 

Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai. 
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2. Lembaga Penyelesai Sengketa 

Jika terjadi perbedaan atau perselisihan dengan nasabahnya, Bank Syariah 

akan menyelesaikannya sesuai dengan tata cara dan hukum Syariah. Berbeda 

dengan Bank Konvensional yang akan menyelesaikannya di peradilan negeri, 

Bank Syariah memiliki lembaga yang dikenal dengan nama Badan Arbitrase 

Muamalah Indonesia (BAMUI). BAMUI didirikan secara bersama oleh 

Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia untuk 

mengatur hukum dan menyelesaikan masalah berdasarkan Prinsip Syariah di 

Indonesia. 

a. Struktur Organisasi 

Terdapat unsur yang amat membedakan antara Bank Syariah dan Bank 

Konvensional yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus 

ada pada struktur organisasi Bank Syariah. DPS biasanya setara dengan 

posisi setingkat Dewan Komisaris untuk menjamin efektifitas dari setiap 

opini yang diberikan. DPS bertugas untuk mengawasi operasional bank 

dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis Syariah. 

b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

Peran utama para DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank 

sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syariah. Hal ini 

karena transaksi yang berlaku di Bank Syariah sangat khusus jika 

dibanding Bank Konvensional. Tugas DPS yaitu membuat pernyataan 

secara berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan 

ketentuan Syariah yang dimuat dalam laporan tahunan bank bersangkutan. 

Pengaruh Efisiensi Dan Stabilitas ..., Khaerunnisa , MKPS-IBS, 2018 



16 
 

  Indonesia Banking School

   
 

Selain itu, DPS juga bertugas untuk meneliti dan membuat rekomendasi 

produk baru dari bank yang diawasinya. 

c. Dewan Syariah Nasional 

DSN dibentuk pada 1997 dari hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana 

Syariah yang merupakan lembaga otonom dibawah MUI. Fungsi 

utamanya adalah mengawasi produk-produk Lembaga Keuangan Syariah 

agar sesuai dengan ketentuan Islam. DSN membuat garis panduan produk 

Syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang akan 

dijadikan sebagai dasar pengawasan bagi DPS untuk mengembangkan 

produknya. Fungsi DSN lainnya adalah meneliti dan memberi fatwa bagi 

produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. 

3. Bisnis dan Usaha yang di Biayai 

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan Bank Syariah tidak terlepas dari 

saringan Syariah sehingga tidak akan mungkin membiayai usaha yang 

mengandung hal-hal yang diharamkan. Dalam Perbankan Syariah, suatu 

pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Apakah objek yang di biayai halal atau haram? 

b. Apakah dapat menimbulkan ke-mudharatan untuk masyarakat? 

c. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila? 

d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian? 

e. Apakah usaha tersebut berkaitan dengan industri senjata yang ilegal 

atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal? 
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f. Apakah proyek dapat merugikan syiat Islam, baik secara langsung 

maupun tidak langsung? 

4. Lingkungan Kerja dan Corporate Culture 

Bank Syariah seyogyanya memiliki lingkungan kerja yang mencerminkan 

Syariah. Dalam hal etika misalnya, sifat amanah dan shidiq harus melandasi 

setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. 

Disamping itu, karyawan Bank Syariah harus skillful dan profesional 

(fathanah) serta mampu melakukan tugas secara team work dimana informasi 

merata diseluruh fungsional organisasi (tabligh). Nabi SAW. mengatakan 

bahwa senyum adalah sedekah, maka perbanyaklah senyum saat bekerja. 

Selain untuk mengikuti Sunnah Rasul, senyum juga dapat mengurangi stres 

dalam bekerja. 

Demikian pula dalam hal reward and punishment, diperlukan prinsip 

keadilan yang sesuai dengan Syariah. Cara berpakaian dan tingkah laku para 

karyawan pun juga disesuaikan untuk tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah 

laku yang kasar. Begitu pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus 

senantiasa terjaga. 

 

2.1.4 Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2014), profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Alasan untuk mendapatkan 

laba menurut Simorangkir (2004) dalam Ramadhan (2013) adalah sebagai berikut: 

Pengaruh Efisiensi Dan Stabilitas ..., Khaerunnisa , MKPS-IBS, 2018 



18 
 

  Indonesia Banking School

   
 

1. Laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham. Dari 

laba tersebut juga dapat disisihkan sebagai cadangan yang akan menaikkan 

kredibilitas bank dimata masyarakat. 

2. Laba juga dapat menjadi pengukur keterampilan pimpinan. Pemimpin 

yang cakap pada umumnya dapat mendatangkan keuntunggan yang lebih 

besar dari pada pemimpin yang kurang cakap. 

3. Laba dapat meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan dananya 

sehingga bank akan memiliki kekuatan modal untuk memperluas 

penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat. 

Bank yang sehat terlihat dari profitabilitas yang terus menunjukkan 

peningkatan. Terdapat beberapa perhitungan untuk mengukur profitabilitas. 

Namun, rasio Return on Assets (ROA) lebih mewakilkan profitabilitas perbankan 

karena diukur dengan aset yang sebagian besar dananya berasal dari simpanan 

masyarakat (Widati, 2012). Menurut Prihadi (2012), perhitungan rasio ROA 

bertujuan untuk mengetahui sampai seberapa jauh aset yang digunakan dapat 

menghasilkan laba. ROA memiliki dua kemampuan yaitu kemampuan 

menghasilkan laba dan kemampuan memutar aset. Rumus untuk perhitungan 

ROA adalah sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

 

2.1.5 Efisiensi 

Melalui SE BI No.6/73/Intern/2004 dijelaskan bahwa efisiensi diukur dengan 

membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi atau sering 

disebut dengan istilah BOPO (Widati, 2012). Menurut Loen dan Ericson (2007) 
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dalam Dwidingga (2015), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional 

(BOPO) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasionalnya. Dengan kata lain, BOPO merupakan rasio 

yang mengukur seberapa efisien bank dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya dan mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya. 

Menurut Wibowo dan Syaichu (2013), Rasio BOPO menunjukkan efisiensi 

bank dalam menjalankan usaha pokoknya, BOPO yang semakin kecil 

menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktifitas usahanya. Bank 

yang sehat memiliki rasio BOPO kurang dari 1, sebaliknya bank yang kurang 

sehat memiliki rasio BOPO lebih dari 1. Bank Indonesia menetapkan rasio BOPO 

yang baik adalah tidak melebihi 90%, jika melebihi bahkan mendekati angka 

100% maka bank tersebut masuk kedalam kategori bank yang tidak efisien dalam 

menjalankan operasionalnya (Ramadhan, 2013). Rasio BOPO dapat dihitung 

menggunakan rumus: 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =  
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 

2.1.6 Suku Bunga Umum 

Untuk mengendalikan stabilitas makroekonomi agar sesuai dengan yang 

diinginkan adalah dengan cara menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan 

moneter dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dimasyarakat. 

Salah satu instumen kebijakan moneter adalah dengan menaikkan atau menurukan 

suku bunga atau tingkat diskonto yang disebut dengan Rediscount Rate Policy. 
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Naik turunya tingkat diskonto akan mempengaruhi tingkat bunga pinjaman bank 

umum. Jika jumlah uang beredar terlalu banyak maka bank sentral akan 

menaikkan tingkat diskonto untuk membatasi niat meminjam di bank, begitu juga 

sebaliknya (Judisseno, 2005). 

Menurut Kasmir (2014), bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang 

diberikan oleh bank konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual 

produknya. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar 

kepada nasabah simpanan dari pembayaran nasabah yang memperoleh pinjaman 

ke bank. Dalam kegiatan bank sehari-hari terdapat dua macam bunga yang 

diberikan kepada nasabahnya yaitu (Kasmir 2014): 

1. Bunga Simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau 

balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga 

simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. 

2. Bunga Pinjaman, yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau 

harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Rumus 

perhitungan suku bunga berdasarkan Muljawan et al. (2014) adalah: 

Bunga =
P x i x t

JB
 

dimana P adalah pokok pinjaman awal, i adalah suku bunga pertahun, t 

adalah jangka waktu kredit, dan JB adalah jumlah bulan dalam jangka 

waktu kredit. 

Menurut Muljawan et al. (2014), suku bunga kredit merupakan acuan bagi 

nasabah dalam mengambil keputusan dalam menyetujui pinjaman karena suku 

bunga tersebut yang akan menentukan besaran angsuran dan bunga yang harus 
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dibayar dari pinjaman. Suku bunga kredit bank dapat bersifat tetap (fixed) yaitu 

bunga yang harus dibayarkan selama jangka waktu tertentu besarannya tetap atau 

mengambang (floating) dimana suku bunga yang harus dibayarkan akan berubah-

ubah mengikuti suku bunga yang ditetapkan oleh bank. 

 

2.1.7 Inflasi 

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga secara umum dan terus 

menerus. Inflasi menurut Judisseno (2005) adalah salah satu peristiwa moneter 

yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga barang-barang 

secara umum, yang berarti terjadinya penurunan nilai uang. Terdapat dua 

pandangan tentang inflasi yaitu Teori Klasik dan Teori Keynes. Teori Klasik 

menjelaskan bahwa terjadinya inflasi akibat dari penambahan jumlah uang yang 

beredar di masyarakat yang menyebabkan kelebihan jumlah uang beredar. 

Sedangkan pandangan Keynes menyatakan bahwa inflasi disebabkan karena 

adanya gap antara kemampuan ekonomi masyarakat terhadap keinginannya akan 

barang-barang. Dengan kata lain, permintaan masyarakat terhadap barang lebih 

besar daripada jumlah barang yang tersedia sehingga dapat menyebabkan 

kenaikan harga (inflationary gap). 

Menurut Karim (2011) sebagaimana dikutip dalam Assegaf et al. (2014) 

penyebab inflasi dalam ekonomi Islam, dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Natural Inflation 

Inflasi yang diakibatkan oleh turunnya aggregate supply atau naiknya 

aggregate demand dan kondisi perekonomian negara yang mengalami 
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masa sulit. Keseimbangan permintaan dan penawaran juga diceritakan 

dalam hadist Rasulullah SAW. dimana Anas meriwayatkan: 

Ia berkata: “Orang-orang berkata kepada Rasulullah SAW.: “Wahai 

Rasulullah, harga-harga barang naik (mahal), tetapkanlah harga untuk 

kami”. Rasulullah SAW. lalu menjawab: “Allahlah penentu harga, 

penahan, pembentang, dan pemberi rizki. Aku berharap tatkala bertemu 

Allah, tidak ada seorangpun yang meminta padaku tentang adanya 

kedzhaliman dalam urusan darah dan harta”. 

 

2. Human Error Inflation 

Inflasi yang berasal dari kesalahan dari manusia itu sendiri. Penyebabnya 

menurut Al-Maqrizi, disebabkan oleh tiga hal yaitu korupsi dan 

administrasi yang buruk, pajak berlebihan, dan jumlah uang yang 

berlebihan. Sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum (30) 

ayat 41 yang berbunyi: 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar)”. 

 

Lebih lanjut, Suseno dan Aisyah (2009) memaparkan 4 (empat) jenis inflasi 

berdasarkan tingkat keparahannya yakni: 

1. Inflasi ringan, dimana kenaikkan harga masih berada dibawah 10%; 

2. Inflasi sedang, dimana laju inflasi berkisar antara 10-30%; 

3. Inflasi berat, dimana peningkatan inflasi berkisar antara 30-100%; dan 

4. Hyperinflasi atau inflasi tak terkendali dimana laju inflasi berada diatas 

100% per tahun. 

Alat yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat harga adalah Indeks 

Harga. Terdapat beberapa indeks harga untuk mengukur inflasi, antara lain 

sebagai berikut (Kewal, 2012): 
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1. Produsen Price Index (PPI), indeks yang lebih menitik beratkan pada 

perdagangan besar seperti harga bahan mentah, bahan baku, atau bahan 

setengah jadi.  

2. Consumer Price Index (CPI), digunakan untuk mengukur biaya atau 

pengeluaran rumah tangga. 

3. Gross National Product (GNP) deflator, indeks ini mencakup jumlah 

barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP. 

Sedangkan alat yang biasa digunakan untuk mengukur inflasi adalah CPI atau 

Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝐼𝐻𝐾 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛

ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟 
 𝑥 100% 

 

2.1.8 Gross Domestic Product (GDP) 

Dalam menilai baik atau buruknya perekonomian suatu negara dapat dilihat 

dari total pendapatan yang diperoleh setiap orang dalam perekonomian tersebut. 

Indikator yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian adalah Gross 

Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Frank et 

al. (2015), para ahli ekonomi berfokus pada GDP riil per orang sebagai ukuran 

kunci dari standar kehidupan negara dan tahap pembangunan ekonomi. Hal 

tersebut dikarenakan GDP berhubungan positif dengan sejumlah variabel terkait, 

seperti harapan hidup, kesehatan bayi, dan pendidikan. 

GDP adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu 

negara dalam jangka waktu tertentu Frank et al. (2015). Menurut Rahardja dan 

Manurung (2008) dalam Assegaf et al., (2014), Gross Domestic Product (GDP) 

adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh 
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sebuah perekonomian dalam suatu periode, menggunakan faktor-faktor produksi 

yang berbeda dalam perekonomian tersebut. Hanya barang dan jasa yang 

diproduksi di dalam negara yang disertakan dalam perhitungan GDP. Menurut 

Kunawangsih et al. (2016), untuk menghitung GDP dapat dilakukan melalui 3 

pendekatan sebagai berikut: 

1. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure) 

Perhitungan GDP dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh 

pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi suatu negara pada 

periode tertentu. GDP dengan pendekatan pengeluaran di rumuskan sebagai 

berikut:  

𝐺𝐷𝑃 =  𝐶 +  𝐼 +  𝐺 +  (𝑋 − 𝑀) 

 

Persamaan diatas menunjukan pengeluaran pada empat kategori pelaku 

ekonomi, yaitu: 

a. C (Comsumption), pengeluaran/konsumsi rumah tangga untuk 

membeli berbagai macam kebutuhan hidupnya selama periode tertentu; 

b. I (Investment), pengeluaran perusahaan/investasi untuk membeli 

barang-barang modal baru yang dapat menaikkan produksi barang dan 

jasa dimasa yang akan datang dalam bentuk persediaan, peralatan, 

pabrik, mesin, dll; 

c. G (Government), pengeluaran dan investasi yang dilakukan oleh 

pemerintah yang terdiri dari belanja barang, belanja pegawai, dan 

penyusutan serta penerimaan barang dan jasa. Pengeluaran yang 

dilakukan untuk kepentingan masyarakat misalnya membangun 
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sekolah dan peralatannya, menyediakan fasilitas kesehatan, dan 

membayar gaji pegawai. 

d. (X-M) (Net Export), pengeluaran neto oleh luar negeri, merupakan 

selisih antara nilai ekspor (barang dan jasa yang diproduksi di 

Indonesia keluar negeri) dikurangi nilai impor (pembelian Indonesia 

terhadap barang-barang dari luar negeri). Angkanya dapat positif atau 

negatif dimana nilai positif menunjukkan bahwa nilai ekspor lebih 

besar dibandingkan nilai impornya dan sebaliknya. 

2. Pendekatan Pendapatan (Income) 

Menurut pendekatan pendapatan, GDP merupakan balas jasa yang 

diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi 

disuatu negara dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang dimaskud adalah 

gaji/upah (w), sewa tanah (r), laba (π) dan bunga modal keuntungan (i) 

sehingga rumus perhitungan GDP dengan pendekatan pendapatan adalah 

sebagai berikut: 

𝐺𝐷𝑃 =  𝑤 +  𝑟 +  𝑖 +  𝜋 

 

Pendekatan pendapatan ini memiliki kelemahan yaitu tidak dimasukkannya 

produktifitas  ibu rumah tangga yang pekerjaannya terbilang tidak ringan serta 

aktifitas produktif lainnya yang dilakukan dirumah misalnya menanam cabai 

dan beternak ayam yang outputnya tidak dijual belikan. 

3. Pendekatan Produksi (Production) 

GDP menurut pendekatan produksi merupakan jumlah nilai tambah atas 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu 

negara dalam jangka waktu tertentu, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir 
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yang dihasilkan oleh berbagai unit-unit ekonomi yang dikelompokkan menjadi 

9 sektor yaitu: 

a. kelompok pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; 

b. kelompok pertambangan dan penggalian; 

c. kelompok industri pengolahan; 

d. kelompok listrik, gas dan air bersih; 

e. kelompok bangunan; 

f. kelompok perdagangan, hotel, dan restoran; 

g. kelompok pengangkutan dan komunikasi; 

h. kelompok keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; 

i. kelompok jasa-jasa 

Perhitungannya dilakukan dengan 2 cara yaitu menghitung nilai akhir (final 

goods) dan menghitung nilai tambah (value added). Sehingga rumus GDP 

dalam pendekatan produksi adalah: 

𝐺𝐷𝑃 =  𝛴𝑃. 𝑄 
 

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan memberikan hasil yang 

sama. Jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir 

yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah balas jasa untuk faktor-

faktor produksi. Menurut Frank et al. (2015), terdapat dua cara untuk 

menghitung GDP yaitu: 

a. GDP Riil 

GDP diukur dengan cara jumlah output yang dihasilkan dinilai pada 

harga dalam tahun dasar daripada pada harga saat ini; GDP riil 

mengukur volume fisik produksi sebenarnya. 
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b. GDP Nominal 

GDP diukur dengan cara jumlah output yang dihasilkan dinilai pada 

harga tahun berjalan (harga saat ini); GDP nominal mengukur nilai 

produksi saat ini. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama Peneliti, Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Research Gap 

1  Silviana Pebruary dan 

Shalihul Aziz Widya Irawan 

(2017), 

Analisa Faktor Makro 

Ekonomi Terhadap Return 

On Asset Perbankan Syariah 

(Studi Kasus Bank Mandiri 

Syariah) 

Dependen: 

ROA 

 

Independen: 

Inflasi, BI 

Rate, GDP 

Inflasi berpengaruh positif 

terhadap ROA 

 

GDP berpengaruh negatif 

terhadap ROA 

 

BI Rate berpengaruh negatif 

terhadap ROA 

 

Penelitian ini 

menambahkan 

variabel independen 

yaitu efisiensi dan 

mengganti variabel 

BI Rate menjadi 

suku bunga umum 

2  Farah Margaretha dan Letty 

(2017), 

Faktor-Faktor Yang 

Memengaruhi Kinerja 

Keuangan Perbankan 

Indonesia 

Dependen: 

ROA, ROE, 

NIM, 

Likuditas 

 

Independen: 

Ukuran Bank, 

Efisiensi, 

Permodalan, 

Resiko, 

Privatisasi, 

Listed, Inflasi 

dan Siklus 

Bisnis 

BOPO berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

ROA dan ROE; dan 

berpengaruh signifikan 

negatif terhadap NIM dan 

Likuiditas 

 

Inflasi dan siklus bisnis 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap ROA dan 

ROE; dan berpengaruh 

signifikan negatif terhadap 

NIM dan Likuiditas 

 

Ukuran dan modal 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap seluruh 

variabel kinerja keuangan 

Penelitian ini hanya 

menggunakan ROA 

sebagai variabel 

dependen dan 

efisiensi, suku 

bunga, inflasi, dan 

pertumbuhan 

ekonomi sebagai 

variabel independen 
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No 
Nama Peneliti, Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Research Gap 

3  Kurniawan Haslamiyanto 

(2017), 

Analisis Pengaruh Inflasi, 

Suku Bunga, Jumlah Uang 

Beredar, Nilai Tukar Rupiah 

Terhadap Profitabilitas Bank 

Umum Syariah Di 

Indonesia: Periode 2014 – 

2016 

Dependen: 

ROA 

Independen: 

Inflasi, Suku 

Bunga, 

Jumlah Uang 

Beredar, 

Nilai Tukar 

Rupiah 

Suku bunga dan Jumlah 

Uang Beredar berpengaruh 

positif terhadap ROA 

 

Nilai Tukar Rupiah 

berpengaruh negatif 

terhadap ROA 

 

Inflasi tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap 

ROA 

Penelitian ini hanya 

menggunakan 

inflasi dan suku 

bunga sebagai 

variabel independen 

ditambah dengan 

variabel efisiensi 

dan pertumbuhan 

ekonomi 

4  Siti Yuhanah (2016), 

Pengaruh Struktur Pasar 

Terhadap Profitabilitas 

Perbankan Syariah Di 

Indonesia 

Dependen: 

ROA 

 

Independen 

pangsa pasar, 

BOPO, CAR, 

NPF, dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

BOPO berpengaruh negatif 

terhadap ROA 

 

NPF, CAR dan pertumbuhan 

ekonomi tidak berpengaruh 

terhadap ROA 

Penelitian ini 

menambahkan 

variabel suku bunga 

dan inflasi sebagai 

variabel independen 

namun tidak 

menggunakan 

variabel NPF dan 

CAR 

5  Yoga Dwidingga (2015), 

Analisis Inflasi, GDP, NPF, 

BOPO, Net Margin 

Terhadap ROA Bank 

Syariah di Indonesia Periode 

2010-2013 

Dependen: 

ROA 

 

Independen: 

Inflasi, GDP, 

NPF, BOPO, 

NM 

Inflasi, NPF, dan NM 

berpengaruh terhadap ROA 

 

BOPO berpengaruh negatif 

terhadap ROA 

 

GDP tidak berpengaruh 

terhadap ROA 

Penelitian ini 

menambahkan 

variabel suku bunga 

sebagai variabel 

independen namun 

tidak menggunakan 

variabel NPF dan 

NM 

6  Hajer Zarrouk, Khoutem 

Ben Jedidia, Mouna Moualhi 

(2015), 

Is Islamic Bank Profitability 

Driven By Same Forces As 

Conventional Banks? 

Dependen: 
ROA, ROE, 
NPM 
 

Independen: 
Likuidity, Asset 
Quality, 
Efficiency, 
Risk&solvency, 
Capital, 
Operation, , 
GDP, Invest., 
Inflation 

Efficiency, Asset Quality, 

Capital, Operation, GDP 

dan Investment berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas 

 

Inflasi berpengaruh negatif 

terhadap ROA 

Penelitian ini 

menggunakan ROA 

sebagai variabel 

dependen dan 

efisiensi, suku 

bunga, inflasi, 

pertumbuhan 

ekonomi sebagai 

variabel independen 
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No 
Nama Peneliti, Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Research Gap 

7  Made Ria Anggreni dan I 

Made Sadha Suardhika 

(2014), 

Pengaruh Dana Pihak 

Ketiga, Kecukupan Modal, 

Risiko Kredit dan Suku 

Bunga Kredit Pada 

Profitabilitas 

Dependen: 

ROA 

 

Independen: 

DPK, CAR, 

NPL, Suku 

Bunga Kredit 

DPK dan CAR berpengaruh 

positif terhadap ROA 

 

NPL dan Suku bunga kredit 

berpengaruh negatif 

terhadap ROA 

Penelitian ini hanya 

menggunakan 

variabel suku bunga 

ditambah efisiensi, 

inflasi,dan 

pertumbuhan 

ekonomi sebagai 

variabel independen 

8   Zafirah Assegaf, Anindya 

Mitra Raisnur Putri, dan 

Achmad Syarief (2014), 

Analisis Pengaruh Variabel 

Makro Ekonomi Terhadap 

Kinerja Keuangan Bank 

Syariah Di Indonesia 

(Periode Tahun 2007–2013) 

Dependen: 

ROA, ROE, 

NPF 

 

Independen: 

Inflasi, Suku 

Bunga, 

Jumlah Uang 

Beredar, 

GDP 

Semua variabel makro tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap ROA 

 

Hanya suku bunga yang 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROE 

 

Hanya suku bunga yang 

tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap NPF 

 

Penelitian ini hanya 

menggunakan ROA 

sebagai variabel 

dependen dan tidak 

menggunakan 

jumlah uang 

beredar melainkan 

menambahkan 

efisiensi sebagai 

variabel independen 

9  Ayu Yanita Sahara (2013), 

Analisis Pengaruh Inflasi, 

Suku Bunga BI, Dan Produk 

Domestik Bruto Terhadap 

Return On Asset (ROA) 

Bank Syariah Di Indonesia 

Dependen: 

ROA 

 

Independen: 

Inflasi, BI 

Rate, GDP 

Inflasi berpengaruh positif 

terhadap ROA 

 

GDP berpengaruh positif 

terhadap ROA 

 

BI Rate berpengaruh negatif 

terhadap ROA 

Penelitian ini tidak 

menggunakan BI 

Rate melainkan 

suku bunga umum 

dan menambahkan 

efisiensi sebagai 

variabel independen 

10  Edhi Satriyo Wibowo dan 

Muhammad Syaichu (2013), 

Analisis Pengaruh Suku 

Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, 

NPF Terhadap Profitabilitas 

Bank Syariah 

Dependen: 

ROA 

 

Independen: 

Suku Bunga, 

Inflasi, CAR, 

BOPO, NPF  

BOPO signifikan negatif 

terhadap ROA 

 

Suku bunga bank, Inflasi, 

CAR, dan NPF tidak 

memiliki pengaruh terhadap 

ROA 

Penelitian ini tidak 

menggunakan CAR 

dan NPF namun 

menambahkan 

pertumbuhan 

ekonomi sebagai 

variabel independen 
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No 
Nama Peneliti, Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Research Gap 

11  Aris Fadjar, Hedwigis Esti, 

dan Tri Prihatini EKP 

(2013), 

Analisis Faktor Internal dan 

Eksternal Bank Yang 

Mempengaruhi Profitabilitas 

Bank Umum di Indonesia 

Dependen: 

ROA 

 

Independen: 

CAR, NPL, 

BOPO, LDR, 

Nilai Tukar, 

SBI, dan 

Inflasi 

NPL, BOPO, dan LDR 

berpengaruh signifikan 

terhadap ROA 

 

CAR, nilai tukar, SBI, dan 

inflasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA 

 

Secara simultan, semua 

variabel independen 

berpengaruh positif terhadap 

variabel dependen 

Penelitian ini tidak 

menggunakan CAR, 

NPL, LDR, nilai 

tukar dan SBI untuk 

variabel independen 

melainkan hanya 

BOPO, inflasi dan 

ditambah suku 

bunga umum dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

12  Omar Masood dan 

Muhammad Ashraf (2012), 

Bank-Specific And 

Macroeconomic Profitability 

Determinants Of Islamic 

Banks: The Case Of 

Different Countries 

Dependen: 

ROA, ROE 

 

Independen: 

CA, AQ, LQ, 

DT, OPI, 

TOE, TDE, 

TLA, GDP, 

INF 

Assets Size, CA, OPI 

berpengaruh positif dan 

signifikan tehadap 

profitabilitas 

 

TDE, TLA berpengaruh 

positif tehadap ROA dan 

berpengaruh negatif 

terhadap ROE 

 

GDP berpengaruh negatif 

terhadap ROA 

 

Inflasi, LQ, DT, dan TOE 

tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

Penelitian ini hanya 

menggunakan ROA 

sebagai variabel 

dependen dan 

efisiensi, suku 

bunga umum, 

inflasi, dan 

pertumbuhan 

ekonomi sebagai 

variabel independen 

13  Listyorini Wahyu Widati 

(2012), 

Analisis Pengaruh CAMEL 

Terhadap Kinerja 

Perusahaan Perbankan Yang 

Go Publik di Indonesia 

Dependen: 

ROA 

 

Independen: 

CAR, PPAP, 

DER, BOPO, 

LDR 

CAR, LDR dan DER 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA 

 

PPAP dan BOPO 

berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap ROA 

Penelitian ini 

menggunakan 

BOPO, suku bunga 

umum, inflasi, dan 

pertumbuhan 

ekonomi sebagai 

variabel independen 
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No 
Nama Peneliti, Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Research Gap 

14  Imam Muklis (2012), 

Kinerja Keuangan Bank dan 

Stabilitas Makroekonomi 

Terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah Di Indonesia 

Dependen: 

ROA 

 

Independen: 

CAR, FDR, 

NPF, INF, 

GR 

CAR berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

profitabilitas 

 

GR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

profitabilitas 

Penelitian ini hanya 

menggunakan 

inflasi dan 

pertumbuhan 

ekonomi ditambah 

efisiensi dan suku 

bunga umum 

sebagai variabel 

independen 

Sumber: Data olahan penulis 

 

Penelitian – penelitian diatas menjadi acuan dan referensi dalam memperkaya 

bahan kajian pada penelitian ini. Namun, adanya perbedaan hasil dari penelitian – 

penelitian terdahulu membuat penulis ingin meneliti lebih lanjut pengaruh 

efisiensi dan stabilitas makroekonomi terhadap profitabilitas. Penelitian ini 

memodifikasi penelitian yang dilakukan oleh Fadjar et al. (2013) dengan judul 

“Analisis Faktor Internal dan Eksternal Bank yang Mempengaruhi Profitabilitas 

Bank Umum di Indonesia” dan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis (2012) 

dengan judul “Kinerja Keuangan Bank dan Stabilitas Makroekonomi Terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia”. 

Perubahan yang dilakukan dari penelitian Fadjar et al., (2013) adalah 

mengganti objek yang diteliti, dalam hal ini Bank Umum Konvensional menjadi 

Bank Umum Syariah (BUS) untuk menganalisis apakah hal serupa berlaku pada 

BUS. Terdapat eliminasi variabel yang tidak berpengaruh yaitu Exchange Rate 

dan BI Rate untuk faktor eksternal, dan CAR, LDR, dan NPL untuk faktor 
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internal. Namun dalam penelitian ini, faktor eksternal akan ditambahkan variabel 

pertumbuhan ekonomi dan suku bunga umum. 

Sedangkan perubahan yang dilakukan dari penelitian Muklis (2012) yakni 

menambahkan variabel suku bunga umum untuk faktor eksternaldan BOPO untuk 

faktor internal. Terdapat eliminasi variabel yang tidak berpengaruh yaitu CAR, 

FDR, NPF sebagai faktor internal. Namun, variabel eksternal yaitu inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi akan tetap digunakan dalam penelitian ini. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, terlihat masih adanya perbedaan antara 

hubungan variabel independen dengan variabel dependen dari masing-masing 

penelitian terdahulu. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut 

variabel yang mempengaruhi profitabilitas dengan rasio ROA di Bank Umum 

Syariah dengan variabel dan periode yang berbeda.Penelitian ini akan menguji 

pengaruh variabel Efisiensi yang diwakilkan BOPO sebagai X1, dan Stabilitas 

Makroekonomi yang diwakilkan Suku Bunga sebagai X2, Inflasi sebagai X3, dan 

Pertumbuhan Ekonomi sebagai X4 terhadap Profitabiltias Bank Syariah di 

Indonesia yang diwakilkan ROA sebagai Y. Kerangka pemikiran dalam penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut:  
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Pengaruh BOPO terhadap Profitabilitas 

Menurut Wibowo dan Syaichu (2013) semakin rendah nilai BOPO, maka semakin 

efisien bank tersebut. Bank Indonesia menetapkan rasio BOPO tidak melebihi 

90%, jika melebihi bahkan mendekati angka 100% maka bank tersebut masuk 

kedalam kategori tidak efisien. Efisiensi dapat menekan overhead cost Bank 

Syariah sehingga dengan semakin efisien bank memungkinkan bank tersebut 

memperoleh keuntungan yang semakin besar. Sehingga rasio BOPO berpengaruh 

negatif terhadap profitabilitas (Wibowo dan Syaichu, 2013; dan Dwidingga, 

2015). 

Pengaruh Suku Bunga terhadap Profitabilitas 

Suku bunga terbagi menjadi dua, suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. 

Namun, dalam penelitian ini hanya akan difokuskan pada suku bunga pinjaman. 

Sehingga, jika suku bunga pinjaman yang naik masyarakat cenderung tidak akan 

meminjam uang di bank. Hal ini menjadi suatu kesempatan bagi Bank Syariah 

yang tidak menggunakan sistem bunga untuk mengakuisisi nasabah Bank 

Konvensional. Hal tersebut akan berpotensi meningkatkan keuntungan Bank 

(+) 

(-) 

(+) 

(-) 

H1  

H2 

H3 

H4 

 BOPO (X1) 

Suku Bunga 

Umum (X2) 

 
Inflasi (X3) 

 
GDP (X4) 

 

Faktor Internal 

Efisiensi 

Faktor Eksternal 

Stabilitas Makroekonomi 

Profitabilitas 

ROA (Y) 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Pertumbuhan 

Ekonomi (X4) 
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Syariah. Sehingga pengaruh suku bunga terhadap profitabilitas menjadi positif 

yang sejalan dengan penelitian Haslamiyanto (2017). 

Pengaruh Inflasi terhadap Profitabilitas 

Inflasi menyebabkan harga barang dan jasa mengalami peningkatan sehingga 

menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Masyarakat yang berpenghasilan 

tetap cenderung enggan menabung dan berinvestasi demi untuk memenuhi 

kebutuhannya karena kenaikan harga. Hal tersebut berdampak pada jumlah 

investor dan menyebabkan dana di bank menurun. Menurunnya jumlah dana akan 

mengurangi potensi bank dalam menyalurkan dananya dan mendapatkan 

keuntungan. Selain itu, menurunnya daya beli masyarakat akan mengurangi 

permintaan pembiayaan konsumsi atau jual-beli (Murabahah) yang merupakan 

produk yang paling sering digunakan Bank Syariah. Dari sisi produsen, inflasi 

mengakibatkan produsen kesulitan untuk menjual barang yang dihasilkannya. Jika 

terjadi terus-menerus, produsen akan merugi dan tidak mampu membayar hutang-

hutangnya sehingga dapat menyebabkan kredit macet bagi bank. Kredit macet 

akan mengurangi keuntungan bank. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, inflasi 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (Zarrouk et al., 2015). 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Profitabilitas 

Pertumbuhan Perbankan Syariah mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang 

berkembang. Perkembangan ekonomi akan mendorong peningkatan pada aktivitas 

ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Peningkatan aktivitas tersebut 

berdampak pada peningkatan volume kegiatan yang dilakukan oleh bank dan pada 

akhirnya akan meningkatkan pendapatan bank itu sendiri (Mukhlis, 2012). GDP 
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merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Kenaikan pada 

GDP akan diikuti kenaikan pada pendapatan masyarakat sehingga kemampuan 

masyarakat untuk menabung di bank juga ikut meningkat (Sahara, 2013). Hal 

tersebut akan meningkatkan keuntungan bank. Teori tersebut diperkuat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sahara (2013), yang menyatakan bahwa GDP 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 

 

2.4 Hipotesis 

Dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang telah 

dipaparkan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. H0: BOPO tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA Bank 

Syariah 

H1: BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA Bank Syariah 

2. H0: Suku Bunga tidak berpengaruh signifikan positif terhadap ROA Bank 

Syariah 

H2: Suku Bunga berpengaruh signifikan positif terhadap ROA Bank 

Syariah 

3. H0: Inflasi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA Bank 

Syariah 

H3: Inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA Bank Syariah 

4. H0: Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap 

ROA Bank Syariah 

H4: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap ROA 

Bank Syariah  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011) dalam Permatadi (2017), populasi merupakan 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas 

dan karakteristik tertentu. Kualitas dan karakteristik tersebut ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini 

populasi adalah semua Bank Umum Syariah (BUS) yang terdapat di Indonesia. 

Namun, tidak semua populasi akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

suatu populasi (Sugiyono, 2015; dalam Permatadi, 2017). Sampel dalam 

penelitian ini ada sebanyak 11 BUS dan merupakan BUS yang memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

1. merupakan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia, 

2. masing-masing mempublikasikan Laporan Tahunan Bank selama tahun 

2012 sampai dengan tahun 2017, dan 

3. memiliki data yang dibutuhkan, yaitu rasio ROA dan BOPO. 

 

Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

No. Bank Umum Syariah 

1. PT. Bank Muamalat Indonesia 

2. PT. Bank Syariah Mandiri 
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Sumber: OJK 

 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis (Hypothesis Testing 

Classical Statistic Approach). Menurut Cooper dan Schindler (2014), pendekatan 

ini menentukan keakuratan hipotesis yang diajukan dengan hasil dari 

mengumpulkan sampel data dan pengambilan keputusan sepenuhnya didasarkan 

pada analisis data yang tersedia. Sebuah hipotesis ditetapkan, ditolak atau 

diterima, berdasarkan data sampel yang dikumpulkan. 

Sifat dari penelitian ini adalah kuantitatif dimana data yang digunakan sifatnya 

numerical. Data pengamatan yang digunakan yaitu data panel yang merupakan 

gabungan antara data time series dan cross section, dengan kata lain data dari 

beberapa individu yang sama dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, 11 BUS 

dengan kurun waktu 6 tahun (2012-2017). 

No. Bank Umum Syariah 

3. PT. Bank Mega Syariah 

4. PT. Bank BRI Syariah 

5. PT. Bank Syariah Bukopin 

6. PT. Bank BNI Syariah 

7. PT. Bank Jabar Banten Syariah 

8. PT. Bank BCA Syariah 

9. PT. Bank Victoria Syariah 

10. PT. Bank Maybank Syariah 

11. PT. Bank Panin Dubai Syariah 
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3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder berupa 

angka sebagai alat menganalisis. Data sekunder merupakan data yang diperoleh 

secara tidak langsung yang bersumber dari catatan dan bukti-bukti yang ada serta 

laporan yang dipublikasi maupun tidak. Untuk mendapatkan data tersebut 

dilakukan teknik purposive sampling dimana data dikumpulkan berdasarkan 

kriteria tertentu dan pertimbangan kelengkapan data yang tersedia. 

Data yang dikumpulkan meliputi data yang menunjukan rasio ROA, rasio 

BOPO, tingkat inflasi, suku bunga umum rata-rata, dan pertumbuhan ekonomi. 

Rasio ROA dan BOPO dapat diperoleh dari publikasi laporan tahunan di masing-

masing situs resmi Bank Syariah. Sedangkan untuk inflasi, suku bunga umum, 

dan pertumbuhan ekonomi dapat diperoleh dari situs Bank Indonesia, Otoritas 

Jasa Keuangan, dan Badan Pusat Statistik. Pengumpulan data juga dilakukan 

dengan cara mengkaji buku literatur, jurnal-jurnal terkait dan sumber-sumber 

ilmiah lainnya. 

 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

Berikut uraian variabel terikat dan variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

3.4.1 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Varibel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini berupa 

profitabilitas Bank Umum Syariah yang diwakilkan dengan rasio ROA. 

Perhitungan rasio ROA bertujuan untuk mengetahui sampai seberapa jauh aset 
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yang digunakan dapat menghasilkan laba (Prihadi, 2012). ROA diukur dengan 

rumus:  

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

 

3.4.2 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini berupa efisiensi 

dan stabilitas makroekonomi. Efisiensi akan diwakilkan dengan rasio BOPO 

sedangkan stabilitas makroekonomi akan diwakilkan dengan Suku Bunga, Inflasi, 

dan Pertumbuhan Ekonomi. Variabel-variabel tersebut dijelaskan secara lebih 

lanjut sebagai berikut: 

1. BOPO 

Efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi 

dengan total pendapatan operasi atau sering menggunakan istilah BOPO 

(Widati, 2012). Rasio BOPO mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya, 

semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank tersebut. Rasio 

BOPO dapat dihitung dengan rumus: 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =  
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 

2. Suku Bunga Umum 

Bunga Pinjaman merupakan bunga yang diberikan kepada para peminjam 

atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Rumus 

perhitungan suku bunga menurut Muljawan et al. (2014) adalah: 
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𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 =
𝑃 𝑥 𝑖 𝑥 𝑡

𝐽𝐵
 

 

dimana P adalah pokok pinjaman awal, i adalah suku bunga pertahun, t 

adalah jangka waktu kredit, dan JB adalah jumlah bulan dalam jangka 

waktu kredit. 

3. Inflasi 

Umumnya, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga secara 

umum dan terus menerus. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur inflasi 

adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Menurut Frank et al. (2015), IHK 

merupakan ukuran dari biaya hidup selama priode tertentu. IHK mengukur 

harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. 

Rumus perhitungan IHK adalah sebagai berikut: 

𝐼𝐻𝐾 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛

ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟 
 𝑥 100% 

 

4. Pertumbuhan Ekonomi (GDP) 

GDP mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. GDP adalah nilai 

pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara dalam 

jangka waktu tertentu (Frank et al., 2015). Hanya barang dan jasa yang 

diproduksi di dalam negara yang disertakan dalam GDP. GDP dapat 

mengukur dua hal, yaitu total pendapatan yang diperoleh setiap orang dalam 

ekonomi dan total pengeluaran untuk output barang dan jasa. Rumus untuk 

pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut: 

Growth  =
𝐺𝐷𝑃1−𝐺𝐷𝑃0

𝐺𝐷𝑃0
 𝑥 100% 
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Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi variable Pengukuran/RUMUS Skala 

ROA (Y) 

Rasio untuk mengukur 

kemampuan manajemen 

bank dalam memperoleh 

laba 

𝑅𝑂𝐴 

=  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

Rasio 

BOPO (X1) 

Rasio untuk mengukur 

kemampuan manajemen 

bank dalam 

mengendalikan biaya 

operasional terhadap 

pendapatan 

operasionalnya 

𝐵𝑂𝑃𝑂  

=  
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100% 

Rasio 

Suku Bunga 

Umum (X2) 

Harga yang harus 

dibayar oleh nasabah 

peminjam kepada bank 

𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 =
𝑃 𝑥 𝑖 𝑥 𝑡

𝐽𝐵
 Rasio 

Inflasi (X3) 

Kenaikan harga-harga 

secara umum dan terus 

menerus. 

𝐼𝐻𝐾 

=
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛

ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟 
 𝑥 100% 

Rasio 

Pertumbuhan 

Ekonomi (GDP) 

(X4) 

Nilai pasar semua 

barang dan jasa akhir 

yang diproduksi di suatu 

negara dalam jangka 

waktu tertentu 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖

=
𝐺𝐷𝑃1 − 𝐺𝐷𝑃0

𝐺𝐷𝑃0

 𝑥 100% 

Rasio 

Sumber: Data olahan penulis 
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3.5 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

Untuk menganalisis data, data dihitung dengan menggunakan metode statistik 

yang dibantu dengan program Eviews 10. Analisis data dilakukan dengan uji 

asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. Pengujian-pengujian 

tersebut dilakukan untuk menyatakan kelayakan model analisis dalam penelitian 

ini. 

 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif memberikan ringkasan fakta dari gambaran umum objek 

penelitian. Menurut Sugiyono (2009), analisis deskriptif merupakan statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data-data tersebut sebagaimana adanya. 

Gambaran tersebut berupa nilai minimum, maksimum, median, rata-rata dan 

standar deviasi masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

3.5.2 Analisis Regresi 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen, secara signifikan maupun tidak dan secara 

positif atau negatif. Selain pengaruhnya, analisis ini juga dapat digunakan untuk 

menentukan nilai variabel dependen dengan merumuskan persamaan regresinya. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda 

(Multiple Linear Regression Analysis) dimana variabel independen (BOPO, suku 

bunga umum, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel dependen 

(ROA). Adapun persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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3.5.3 Analisis Regresi Data Panel 

Menurut Jaya & Sunengsih (2009) sebagaimana dikutip Pangestika (2015), 

analisis regresi data panel adalah analisis regresi yang didasarkan pada data panel 

untuk mengamati hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih 

variabel bebas. Dalam menganalisis data panel terdapat tiga macam pendekatan 

yang digunakan yaitu (Widarjono, 2009): 

1. Common Effect 

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi 

parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data cross 

section dan time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan 

waktu dan entitas (individu). Dimana pendekatan yang sering dipakai adalah 

metode Ordinary Least Square (OLS). Model Commen Effect mengabaikan 

adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu atau dengan kata lain 

perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. 

Sumber: (INF & GR) Mukhlis (2012) 

Tabel 3.3 Persamaan Regresi 

ROAit = 0 + 1BOPOit + 2SBt + 3INFt + 4GRt + eit 

Keterangan: 

ROAit = ROA BUS i pada tahun t 

0 = Konstanta 

1-4 = Koefisien variabel independen 

BOPOit= BOPO BUS i pada tahun t 

SBt = Suku bunga umum tahun t 

INFt = Inflasi tahun t 

GRt = Pertumbuhan Ekonomi (Growth) tahun t 

eit = Eror BUS i pada tahun t 
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2. Fixed Effect 

Pendekatan model Fixed Effect mengasumsikan bahwa intersep dari setiap 

individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama). 

Teknik ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya 

perbedaan intersep antar individu. 

3. Random Effect 

Pendekatan yang dipakai dalam Random Effect mengasumsikan setiap 

perusahaan mempunyai perbedaan intersep, yang mana intersep tersebut 

adalah variabel random atau stokastik. Model ini sangat berguna jika individu 

(entitas) yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan 

merupakan wakil populasi. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error 

mungkin berkorelasi sepanjang cross section dan time series 

Untuk memilih dan membandingkan model terbaik dari ketiga model estimasi 

regresi data panel diatas, digunakan 3 pengujian sebagai berikut: 

1. Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk membandingkan antara Common Effect Model 

(CEM) dengan Fixed Effect Model (FEM). CEM merupakan model paling 

sederhana dengan asumsi data yang ada menggambarkan keadaan yang 

sesungguhnya. Hasil dari regresi ini dianggap sama untuk semua objek pada 

semua waktu. Sedangkan FEM mendefinisikan bahwa satu objek memiliki 

konstanta dan koefisien regresi yang besarnya tetap untuk berbagai periode. 

Jika hasil pengujian CEM tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya 

maka dapat diatasi dengan model FEM. Dalam memilih model dibentuk 

hipotesis sebagai berikut (Widarjono, 2009): 
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H0 : Model Common Effect 

Ha : Model Fixed Effect 

Kriteria pengujian hipotesis adalah jika nilai Probabilitas < 0,05 pada tingkat 

keyakinan () tertentu maka H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya model 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Fixed Effect dan jika 

Probabilitas > 0,05 maka sebaliknya, H0 diterima dan Ha ditolak yang artinya 

model yang dipilih adalah Common Effect. 

2. Uji Hausman 

Jika hasil dari uji chow menunjukkan model yang terbaik adalah Model 

Fixed Effect maka perlu dilakukan Uji Hausman. Uji Hausman digunakan 

untuk membandingkan antara model FEM dengan Random Effect Model 

(REM). REM digunakan untuk mengatasi kelemahan pada FEM. REM 

menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar 

objek tanpa menggunakan variabel semu. Dalam menggunakan model REM 

ini terdapat satu syarat yaitu objek data silang harus lebih besar dari pada 

banyaknya koefisien. Pengujian ini akan menghasilkan penggunaan model 

terbaik antara FEM dengan REM. Hipotesis dalam uji Hausman adalah 

(Widarjono, 2009): 

H0: Model Random Effect 

Ha: Model Fixed Effect 

Kriteria pengujian hipotesis adalah jika nilai Probabilitas < 0,05 pada tingkat 

keyakinan () tertentu maka H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya model 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Fixed Effect dan jika 
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Probabilitas > 0,05 maka sebaliknya, H0 diterima dan Ha ditolak yang artinya 

model yang dipilih adalah Random Effect. 

3. Uji Lagrange Multiplier (uji LM) 

Berbeda dengan Uji Hausman, uji LM perlu dilakukan jika hasil dari uji 

chow menunjukkan model yang terbaik adalah Model Common Effect. 

Widarjono (2009), menyebutkan bahwa uji Lagrange Multiplier (LM) 

dilakukan untuk mengetahui apakah model Random Effect lebih baik dari pada 

model Common Effect. Pengujian signifikasi Random Effect yang 

dikembangkan oleh Breusch-Pagan ini didasarkan pada nilai residual dari 

metode Common Effect. Uji ini didiasarkan pada distribusi Chi-squares 

berdasarkan jenis data (cross secrtion, time series, atau data panel) dengan 

derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis dalam 

uji LM ini adalah: 

H0: Model Common Effect 

Ha: Model Random Effect 

Kriteria pengujian hipotesis adalah jika nilai Probabilitas < 0,05 pada tingkat 

keyakinan () tertentu maka H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya model 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Random Effect dan jika 

Probabilitas > 0,05 maka sebaliknya, H0 diterima dan Ha ditolak yang artinya 

model yang dipilih adalah Common Effect. 

 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

Yudiatmaja (2013) dalam Pangestika (2015) menyatakan bahwa untuk 

menggunakan model regresi data panel yang baik, model tersebut harus 
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memenuhi kriteria Best, Linear, Unbiased dan Estimator (BLUE). BLUE dapat 

dicapai bila memenuhi asumsi klasik. Jika tidak, maka persamaan tersebut 

diragukan kemampuannya dalam menghasilkan nilai-nilai prediksi yang akurat. 

Agar dapat sesuai dengan kaidah BLUE, maka data yang digunakan harus 

memenuhi beberapa asumsi yang sering dikenal dengan istilah uji asumsi klasik. 

Uji asumsi klasik ini mencakup Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji 

Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

Data klasifikasi kontinu dan data kuantitatif yang termasuk dalam 

pengukuran data skala interval atau ratio agar dapat dilakukan uji statistik 

parametrik dipersyaratkan terdistribusi normal (Pangestika 2015). Uji 

normalitas dilakukan untuk membuktikan bahwa data yang digunakan 

berdistribusi normal. Terdapat berbagai cara untuk melakukan uji normalitas, 

namun dalam penelitian ini akan digunakan uji Jarque-Bera dengan hipotesis 

sebagai berikut (Winarno, 2011): 

H0: Residual terdistribusi normal 

Ha: Residual terdistribusi tidak normal 

Kriteria pengujian hipotesis adalah jika nilai Probabilitas < 0,05 pada tingkat 

keyakinan () tertentu maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti residual 

dalam penelitian ini terdistribusi tidak normal dan jika Probabilitas > 0,05 

maka sebaliknya, H0 diterima dan Ha ditolak yang artinya residual dalam 

penelitian ini terdistribusi normal. 
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2. Uji Mutikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi 

antara variabel yang satu dengan yang lain di dalam model regresi. Suatu 

model dikatakan baik apabila variabel-variabel independennya tidak 

berkorelasi. Jika saling berkorelasi maka variabel-variabel tersebut tidak 

bersifat ortogonal. Variabel-variabel bebas yang bersifat ortogonal adalah 

variabel bebas yang memiliki nilai korelasi diantara sesamanya sama dengan 

nol. Berikut adalah cara untuk mendeteksi keberadaan multikolinearitas yaitu: 

a. Mendeteksi nilai koefisien determinasi (R2) dan nilai t-statistik. 

Apabila terjadi multikolinearitas dapat terlihat dari nilai koefisien 

determinasi yang tinggi tetapi variabel bebasnya tidak banyak yang 

signifikan (dalam uji t-statistik) saat nilai F-statistik signifikan 

(Widarjono, 2009). 

b. Analisis matriks korelasi antar variabel – variabel independen. Apabila 

nilai antara variabel-variabel independennya tinggi yaitu melebihi 

angka 0,8 maka hal ini menunjukkan adanya multikolinearitas 

(Winarno, 2011). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi memiliki 

nilai residual dan varians yang berbeda. Variance harus bernilai konstan atau 

var(𝑒𝑖) = 𝜎2 dan covariance tidak saling berhubungan antara satu pengamatan 

dengan pengamatan lainnya atau cov = 0 untuk memenuhi kaidah BLUE. 

Hasilnya akan menunjukkan apakah matriks struktur variance-covariance 

residual bersifat homoskedastisitas atau heteroskedastisitas. Model yang baik 
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adalah yang bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Winarno, 2011). 

Terdapat beberapa cara untuk menguji heteroskedastisitas dan yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Glesjer. Masalah muncul 

karena nilai residual tergantung dari variabel independen sehingga Metode 

Glesjer ini dapat dilakukan dengan cara melihat probabilitas koefisien masing-

masing variabel independen dengan hipotesis (Permatadi, 2017): 

H0: Tidak terdapat heteroskedastisitas 

Ha: Terdapat heteroskedastisitas 

Kriteria pengujian hipotesis adalah jika nilai Probabilitas < 0,05 pada tingkat 

keyakinan () tertentu maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti Terdapat 

masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini dan jika Probabilitas > 0,05 

maka sebaliknya, H0 diterima dan Ha ditolak yang artinya tidak terdapat 

masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah di dalam model regresi 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi umumnya 

banyak terjadi pada data time series. Cara mendeteksinya pun terdapat 

beberapa cara namun pada penelitian ini digunakan Uji Durbin-Watson (DW) 

dengan hipotesis (Gujarati, 2007): 

Ho: Tidak terdapat autokorelasi 

Ha: Terdapat autokorelasi 

Kriteria pengujian hipotesis berdasarkan tabel 3.4 dibawah ini. 
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Tabel 3.4 

Dasar Pengambilan Keputusan Uji DW 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dL 

Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada keputusan dL  d  dU 

Tidak ada autokorelasi negative Tolak 4-dL < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negative Tidak ada keputusan 4-dU  d  4-dL 

Tidak ada autokorelasi positif/negatif Terima dU < d < 4-dU 

Sumber: Gujarati, 2007 

 

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini akan di uji pengaruh dan tingkat signifikansi 

variabel independen (BOPO, suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi) 

terhadap variabel dependen (ROA) secara parsial menggunakan Uji Signifikansi 

(Uji t-statistik). Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial atau individu. Dasar untuk pengambilan 

keputusan berdasarkan probabilitas adalah (Ghozali, 2013 dalam Permatadi, 

2017): 

a. Jika t-hitung > t-table atau probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini berarti variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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b. Jika t-hitung < t-table atau probabilitas > 0,05 maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. Hal ini berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

 

3.7 Koefisien Determinasi 

Dari hasil regresi menunjukkan adanya hasil R Square (R2) yang merupakan 

koefisien determinasi atau disebut Adjusted R2. Koefisien determinasi mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel independennya. 

Koefisien determinasi bernilai antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil menunjukkan 

bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

amat terbatas. Namun, jika nilainya mendekati 1 maka berarti variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, objek yang digunakan 

pada penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah yang memiliki kriteria tertentu 

yang telah ditetapkan (purposive sampling). Periode pengamatan yang diteliti 

adalah 6 (enam) tahun yakni tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017. 

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu return on asset (ROA) 

dengan 4 (empat) variabel independen yaitu BOPO, suku bunga umum, inflasi, 

dan pertumbuhan ekonomi. Tabel dibawah ini merupakan daftar proses seleksi 

sampel dalam penelitian. 

Tabel 4.1 Seleksi Sampel 

Kriteria Jumlah 

Jumlah Bank Syariah di Indonesia 13 

Bank Syariah yang mempublikasikan Laporan Tahunan 

selama tahun 2012 – 2017 
11 

Jumlah observasi (11 BUS periode 6 tahun) 66 

Data outlier 14 

Total observasi dalam penelitian 52 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, saat ini terdapat 13 BUS di Indonesia dan hanya 

11 BUS yang dijadikan sampel dengan periode pengamatan selama 6 tahun 

sehingga jumlah observasi ada sebanyak 66 data. Kemudian selama proses 

pengolahan data terdapat outlier sebanyak 14 data. Outlier dilakukan agar data 
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terdistribusi normal karena adanya uji normalitas pada data yang digunakan. 

Outlier merupakan nilai ekstrim yang jauh atau berbeda dengan sebagian besar 

nilai dalam kelompoknya dan dapat terdeteksi melalui grafik residual yang 

terdapat pada Eviews 10. 

Alat yang digunakan untuk mengolah data adalah Eviews 10 dengan beberapa 

tahapan pengujian. Uji ini terdiri dari uji pemilihan model dengan uji Chow dan 

uji LM, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, 

dan autokorelasi), serta uji hipotesis menggunakan uji t. 

 

4.2 Analisis dan Hasil Penelitian 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan softtware 

Eviews 10 yang menghasilkan output. Dari output tersebut akan dianalisis dan 

dijabarkan sebagai berikut. 

 

4.2.1 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan ringkasan fakta yang memberikan gambaran 

umum objek penelitian dilihat dari nilai minimun, maksimum, median, rata-rata, 

dan standar deviasi masing-masing variabel. Berdasarkan hasil pengolahan data 

dengan Software Statistics Eviews diperoleh hasil analisis statistik deskriptif yang 

disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 

 ROA BOPO SB INF GR 

 Mean  0.005125  0.949012  0.118390  0.052269  0.052635 

 Median  0.007400  0.920950  0.121400  0.039500  0.050700 
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 Maximum  0.028700  2.174000  0.128100  0.083800  0.060300 

 Minimum -0.107700  0.677900  0.107100  0.030200  0.048800 

 Std. Dev.  0.017741  0.195756  0.007171  0.023396  0.004006 

 Skewness -5.083327  4.884669 -0.218712  0.571059  0.941409 

 Kurtosis  32.92465  31.03371  1.799491  1.420109  2.408371 

 Jarque-Bera  2164.165  1909.545  3.537216  8.234390  8.439225 

 Probability  0.000000  0.000000  0.170570  0.016290  0.014704 

      

 Sum  0.266480  49.34860  6.156300  2.718000  2.737000 

 Sum Sq. Dev.  0.016052  1.954339  0.002622  0.027917  0.000818 

      

 Observations  52  52  52  52  52 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 

 

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan untuk 

observasi sebanyak 52 yang diambil dari Laporan Tahunan masing-masing BUS 

dari tahun 2012 hingga tahun 2017. Berikut uraian statistik deskriptif masing-

masing variabel. 

1. Profitabilitas (ROA) 

Profitabilitas dalam penelitian ini merupakan variabel dependen yang 

diproksikan oleh ROA dan tabel 4.2 menunjukkan nilai minimum (terendah) 

ROA adalah -0.107700 atau -10,77% yang merupakan ROA Bank Panin 

Dubai Syariah di tahun 2017. Sedangkan nilai maksimum (tertinggi) adalah 

sebesar  0.028700 atau 2,87% yang merupakan ROA Maybank Syariah di 

tahun 2013. Sementara itu, mean atau nilai rata-rata ROA adalah 

sebesar 0.005125 atau 0,5125%. Nilai tersebut tidak melebihi angka 1,5% 

sehingga rata-rata BUS periode 2012-2017 berada di peringkat sangat sehat 
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(peringkat 1) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang tercantum dalam 

Surat Edaran No.9/24/DPbs Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Selanjutnya median atau nilai tengah dari 

nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar dalam 

penelitian ini adalah sebesar 0.007400 dan standar deviasinya adalah sebesar 

0.017741. 

2. Efisiensi (BOPO) 

Efisiensi merupakan variabel independen yang diproksikan dengan BOPO 

dan tabel 4.2 menunjukkan nilai minimum (terendah) BOPO adalah 0.677900 

atau 67,79% yang merupakan BOPO Maybank Syariah pada tahun 2013. 

Sedangkan nilai maksimum (tertinggi) adalah sebesar 2.174000 atau 217,40% 

yang merupakan BOPO Bank Panin Dubai Syariah di tahun 2017. Sementara 

itu, mean atau nilai rata-rata BOPO adalah sebesar 0.949012 atau 94,9012%. 

Nilai tersebut telah melebihi angka 90% sedangkan Bank Indonesia 

menetapkan rasio BOPO yang baik tidak lebih dari 90%. Dengan kata lain, 

rata-rata BUS selama periode 2012-2017 berada di kategori tidak efisien. 

Selanjutnya, median atau nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari 

yang terkecil hingga terbesar dalam penelitian ini adalah sebesar 0.920950 

dan standar deviasinya adalah sebesar 0.195756. 

3. Suku Bunga Umum 

Suku bunga umum merupakan variabel independen dalam penelitian ini. 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, nilai minimum (terendah) suku bunga umum 

adalah 0.107100 atau 10,71% yang merupakan suku bunga umum pada tahun 
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2017. Sedangkan nilai maksimum (tertinggi) adalah sebesar 0.128100 atau 

12,81% yang merupakan suku bunga umum pada tahun 2014. Sementara itu, 

mean atau nilai rata-ratanya adalah sebesar 0.118390 atau 11,84% yang berarti 

nilai rata-rata suku bunga umum pada tahun 2012 hingga tahun 2017 adalah 

11,84%. Selanjutnya, Median atau nilai tengah dari nilai data yang telah 

diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar adalah sebesar 0.121400 dan 

standar deviasinya adalah sebesar  0.007171. 

4. Inflasi 

Inflasi merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Berdasarkan 

tabel 4.2 diatas, nilai minimum (terendah) inflasi adalah 0.030200 atau 3,02% 

yang merupakan inflasi pada tahun 2016. Sedangkan nilai maksimum 

(tertinggi) adalah sebesar 0.083800 atau 8,38% yang merupakan inflasi pada 

tahun 2013. Sementara itu, mean atau nilai rata-ratanya adalah 

sebesar  0.052269 atau 5,22% yang berarti nilai rata-rata inflasi pada tahun 

2012 hingga tahun 2017 adalah 5,22%. Angka tersebut menunjukkan kategori 

inflasi yang relatif wajar di Indonesia karena inflasi masih terdiri dari satu 

digit angka (Suseno dan Aisyah, 2009). Median atau nilai tengah dari nilai 

data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar adalah sebesar 

0.039500 dan standar deviasinya adalah sebesar 0.023396. 

5. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel independen dalam penelitian 

ini. Berdasarkan tabel 4.2 diatas, nilai minimum (terendah) pertumbuhan 

ekonomi adalah 0.048800 atau 4,88% yang merupakan pertumbuhan ekonomi 
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Indonesia pada tahun 2015. Sedangkan nilai maksimum (tertinggi) adalah 

sebesar 0.060300 atau 6,03% yang merupakan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia pada tahun 2012. Sementara itu, mean atau nilai rata-ratanya adalah 

sebesar 0.052635 atau 5,26%. Dengan kata lain, rata-rata pertumbuhan 

ekonomi Indonesia pada tahun 2012 hingga tahun 2017 adalah sebesar 5,26%. 

Selanjutnya, median atau nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari 

yang terkecil hingga terbesar adalah sebesar  0.050700 dan standar deviasinya 

adalah sebesar 0.004006 

 

4.2.2 Penentuan Model Regresi 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam menganalisis data panel 

terdapat 3 (tiga) model yaitu common effect, fixed effect, dan random effect. 

Ketiga model tersebut diuji agar dapat memilih model yang terbaik untuk 

penelitian ini dengan menggunakan 2 pengujian yaitu Uji Chow dan Uji Lagrange 

Multiplier (LM). Uji LM dilakukan karena hasil dari uji Chow menunjukkan bahwa 

model terbaik adalah common effect. Berikut uraian 2 pengujian tersebut. 

1. Uji Chow 

Uji Chow merupakan uji untuk membandingkan model mana yang tepat 

digunakan dalam penelitian ini apakah model common effect atau fixed effect. 

Hasil analisis Uji Chow ditampilkan pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Chow 

Test cross-section fixed effects 
 

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 1.159055 (10,51) 0.3395 

Cross-section Chi-square 13.516049 10 0.1962 

     
     Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas terlihat bahwa nilai probabilitas Cross-section 

Chi-square adalah sebesar 0.1962. Nilai tersebut lebih besar dari nilai kritis 

Chi-square sebesar 0,05 sehingga dapat diambil keputusan bahwa H0 diterima 

dan Ha ditolak. Maka model yang dipilih adalah model common effect. 

2. Uji Lagrange Multiplier (uji LM) 

Jika hasil uji Chow adalah common effect maka selanjutnya adalah 

membandingkan model common effect dengan random effect menggunakan uji 

LM. Uji ini dilakukan untuk menentukan model yang terbaik antara common 

effect dengan random effect. Berikut tabel hasil Uji LM yang dilakukan 

menggunakan Eviews. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji LM 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  

    
     Test Hypothesis 
 Cross-section Time Both 

    
    Breusch-Pagan  0.075532  2.377755  2.453287 

 (0.7834) (0.1231) (0.1173) 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 
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Oleh karena data yang digunakan adalah data panel yang merupakan 

gabungan dari Cross Section dan Time Series, maka nilai yang diambil adalah 

nilai dari Both. Berdasarkan tabel 4.4 diatas terlihat bahwa nilai p-value dari 

Both Chi-square Breusch-Pagan adalah sebesar 0.1173. Nilai tersebut lebih 

besar dari nilai kritis Chi-square sebesar 0,05 sehingga dapat diambil 

keputusan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. Maka model yang dipilih adalah 

model common effect. 

 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Uji Normalitas 

Dalam uji normalitas ini apabila angka probabilitas > 0,05 maka variabel 

terdistribusi secara normal. 

Ho : Residual terdistribusi normal 

Ha : residual terdistribusi tidak normal 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 
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Berdasarkan hasil uji normalitas (Gambar 4.1) dengan menggunakan Eviews 

terlihat bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera adalah sebesar 0,590704. Nilai 

tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan  (0,05) sehingga data dalam 

penelitian ini telah terdistribusi normal dengan jumlah observasi sebanyak 52. 

 

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas 

Dibawah ini adalah matriks korelasi hasil uji multikolinearitas yang diolah 

menggunakan Eviews. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas 

 BOPO SB INF GR 

BOPO 1 -0.225696 -0.220317 -0.229534 

SB -0.225696 1 0.585250 -0.173880 

INF -0.220317 0.585250 1 0.222487 

GR -0.229534 -0.173880 0.222487 1 

 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas terlihat bahwa tidak ada nilai yang melebihi 

angka 0,8, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak 

ditemukan adanya multikolinearitas antar variabel independen. Dengan kata lain, 

variabel bebas dalam penelitian ini memiliki korelasi yang lemah antara yang satu 

dengan yang lainnya. 

 

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model stuktur variance 

residual bersifat homoskedastisitas atau heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan 

menggunakan uji Glejser dimana heteroskedastis akan terdeteksi apabila nilai 

probabilitasnya lebih kecil dibandingkan  (0,05). 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 
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Ho : tidak terdapat heteroskedastisitas 

Ha : terdapat heteroskedastisitas 

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: RESABS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/04/18   Time: 22:27   
Sample: 2012 2017   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 9   
Total panel (unbalanced) observations: 52  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     BOPO 0.001433 0.001295 1.106012 0.2744 

SB -0.026049 0.021976 -1.185354 0.2418 
INF 0.005991 0.006740 0.888892 0.3786 
GR 0.011420 0.032965 0.346431 0.7306 
C 0.001883 0.003832 0.491443 0.6254 
     
     Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 

 

Pada tabel 4.6 diatas, terlihat bahwa probabilitas masing-masing variabel 

independen (BOPO, SB, INF, dan GR) dalam penelitian ini  nilainya lebih besar 

jika dibandingkan dengan  (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa pada model 

penelitian ini tidak ditemukan adanya heteroskedastisitas. 

 

4.2.3.4 Uji Autokorelasi 

Uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji Durbin 

Watson (Uji DW). Berikut adalah tabel output uji DW. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi 
     
     R-squared 0.986562     Mean dependent var 0.005125 

Adjusted R-squared 0.985418     S.D. dependent var 0.017741 

S.E. of regression 0.002142     Akaike info criterion -9.362614 
Sum squared resid 0.000216     Schwarz criterion -9.174994 

Log likelihood 248.4280     Hannan-Quinn criter. -9.290685 

F-statistic 862.6079     Durbin-Watson stat 1.990068 
Prob(F-statistic) 0.000000    

          Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 
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Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai DW adalah sebesar 1.990068. Pengujian 

ini menggunakan signifikasi sebesar 0,05 (5%) dengan 52 observasi (n) dan 4 

variabel independen (k) sehingga akan didapatkan dL = 1,3929 dan dU = 1,7223, 

dilihat dari tabel DW. Berdasarkan tabel 3.4 pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat autokorelasi karena nilai dU 

< nilai DW dan nilai DW < nilai 4-dU maka menerima hipotesis nol yaitu tidak 

terdapat autokorelasi positif dan negatif. Jika digambarkan, nilai DW pun berada 

pada daerah ‘tidak terdapat autokorelasi’ seperti pada gambar dibawah ini: 

 
Sumber: Data diolah 

Gambar 4.2 Daerah Uji DW 

 

4.2.4 Analisis Regresi 

Setelah pengujian sebelumnya, didapatkan bahwa model terbaik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah common effect. Lebih lanjut, tabel dibawah 

ini merupakan hasil regresi data panel dengan common effect model dimana 

variabel dependennya adalah ROA dan variabel independennya adalah BOPO, SB 

(suku bunga), INF (inflasi), dan GR (growth atau pertumbuhan ekonomi). Dengan 

menganalisis hasil regresi maka akan diketahui variabel independen yang benar-

benar signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

Pengaruh Efisiensi Dan Stabilitas ..., Khaerunnisa , MKPS-IBS, 2018 



63 
 

   Indonesia Banking School 
 

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Berganda 

Periods included: 6   

Cross-sections included: 9   

Total panel (unbalanced) observations: 52 
  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     BOPO -0.090988 0.001639 -55.52526 0.0000 

SB 0.060605 0.057241 1.058762 0.2951 

INF -0.058553 0.017304 -3.383817 0.0015 

GR -0.028879 0.086144 -0.335246 0.7389 
C 0.088879 0.009628 9.230885 0.0000 

     
     R-squared 0.986562     Mean dependent var 0.005125 

Adjusted R-squared 0.985418     S.D. dependent var 0.017741 
S.E. of regression 0.002142     Akaike info criterion -9.362614 

Sum squared resid 0.000216     Schwarz criterion -9.174994 

Log likelihood 248.4280     Hannan-Quinn criter. -9.290685 
F-statistic 862.6079     Durbin-Watson stat 1.990068 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut: 

ROAit = 0.088879 – 0.090988BOPOit + 0.060605SBt – 0.058553INFt – 

0.028879GRt + eit 

Setiap nilai koefisien negatif mengartikan bahwa kenaikan pada nilai X 

(variabel independen) satu satuan maka akan diikuti dengan penurunan pada nilai 

Y (variabel dependen) satu satuan. Sedangkan, jika nilainya positif mengartikan 

bahwa kenaikan nilai X satu satuan akan menaikan nilai Y satu satuan. Adapun 

interpretasi dari persamaan di atas adalah: 

1. Koefisien konstanta sebesar 0.088879 menunjukkan bahwa jika nilai 

BOPO, SB, INF, dan GR konstan maka rata-rata ROA yang dihasilkan 

sebesar 0.088879. 
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2. Koefisien BOPO sebesar -0.090988 menunjukkan bahwa jika BOPO naik 

1% dengan asumsi nilai variabel SB, INF, dan GR konstan, maka akan 

mengurangi rata-rata ROA sebesar -0.090988, dan sebaliknya. 

3. Koefisien SB sebesar 0.060605 menunjukkan bahwa jika Suku Bunga 

Umum naik 1% dengan asumsi nilai variabel BOPO, INF, dan GR 

konstan, maka akan menambahkan rata-rata ROA sebesar 0.060605, dan 

sebaliknya. 

4. Koefisien INF sebesar -0.058553 menunjukkan bahwa jika Inflasi naik 1% 

dengan asumsi nilai variabel BOPO, SB, dan GR konstan, maka akan 

mengurangi rata-rata ROA sebesar -0.058553, dan sebaliknya. 

5. Koefisien GR sebesar -0.028879 menunjukkan bahwa jika Pertumbuhan 

Ekonomi naik 1% dengan asumsi nilai variabel BOPO, SB, dan INF 

konstan, maka akan mengurangi rata-rata ROA sebesar -0.028879, dan 

sebaliknya. 

 

4.2.5 Hasil Uji Hipotesis (Uji T) 

Uji hipotesis dilakukan dengan uji-t untuk mengetahui seberapa besar 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil dari pengujian ini 

menentukan keputusan yang diambil dari hipotesis yang diajukan pada penelitian 

ini. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas masing-

masing variabel yang terdapat pada tabel 4.8 dengan nilai  = 0,05. Jika nilai 

probabilitas <  maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut uraian keputusan yang dapat 

diambil dari hasil uji t. 
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Hipotesis 1 

H0 : Efisiensi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Profitabilitas 

Bank Syariah 

H1 : Efisiensi berpengaruh signifikan negatif terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah 

Hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah efisiensi berpengaruh signifikan 

negatif terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil regresi diatas (tabel 4.8), 

probabilitas BOPO adalah sebesar 0.0000 dimana lebih kecil dari nilai 

signifikansi 0,05 dan nilai koefisien regresi BOPO yang bernilai negatif yaitu 

sebesar -0.090988 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima. Dengan kata lain, efisiensi berpengaruh signifikan dengan arah negatif 

terhadap profitabilitas Bank Syariah.  

Hipotesis 2 

H0 : Suku Bunga tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas 

Bank Syariah 

H2 : Suku Bunga berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah 

Hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah suku bunga berpengaruh signifikan 

positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil regresi diatas (tabel 4.8), 

probabilitas suku bunga adalah sebesar 0.2951 dimana lebih besar dari nilai 

signifikansi 0,05 dan nilai koefisien regresi suku bunga yang bernilai positif yaitu 

sebesar 0.060605. Karena nilai probabilitasnya yang lebih besar dari nilai 

signifikansi maka dapat diambil kesimpulan bahwa H0 diterima dan H2 ditolak 
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atau suku bunga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank 

Syariah.  

Hipotesis 3 

H0: Inflasi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah 

H3: Inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah 

Hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah inflasi berpengaruh signifikan negatif 

terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil regresi diatas (tabel 4.8), probabilitas 

inflasi adalah sebesar 0.0015 dimana lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dan 

nilai koefisien regresi inflasi yang bernilai negatif yaitu sebesar -0.058553. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima atau dengan 

kata lain, inflasi berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap 

profitabilitas Bank Syariah. 

Hipotesis 4 

H0: Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah 

H4: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah 

Hipotesis 4 dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

signifikan positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil regresi diatas (tabel 

4.8), probabilitas pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0.7389 dimana lebih besar 

dari nilai signifikansi 0,05 dan nilai koefisien regresi pertumbuhan ekonomi yang 
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bernilai negatif yaitu sebesar -0.028879. Karena nilai probabilitasnya yang lebih 

besar dari nilai signifikansi maka dapat diambil kesimpulan bahwa H0 diterima 

dan H4 ditolak atau pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap profitabilitas Bank Syariah. 

 

4.2.6 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi menerangkan seberapa jauh kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dalam hal ini, seberapa jauh 

BOPO, SB, INF, dan GR menjelaskan ROA. Nilainya berada di antara 0 dan 1. 

Jika nilainya lebih kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas, namun jika nilainya 

mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen memberikan informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, hasil Adjusted R2 dalam penelitian ini adalah 

sebesar 0.985418. Angka tersebut hampir mendekati angka 1 sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa efisiensi, suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi 

mempengaruhi profitabilitas sebesar 0.985418 atau 98,5418%. Sisanya yaitu 

sebesar 1,4582% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Efisiensi Terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan hasil pengujian (tabel 4.8), probabilitas BOPO lebih kecil dari 

nilai signifikansi sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak dan H1 
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diterima atau efisiensi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank 

Syariah. Nilai koefisien regresi BOPO yang bernilai negatif membuktikan bahwa 

BOPO berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap ROA Bank Syariah 

periode 2012-2017. Dengan kata lain, jika BOPO meningkat maka akan 

menurunkan ROA dan sebaliknya. 

Semakin kecil nilai BOPO menunjukkan bahwa beban yang dikeluarkan lebih 

kecil dari pendapatan yang diperoleh. Berkurangnya beban atau semakin 

efisiennya bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, akan meningkatkan 

keuntungan bank. Namun, jika bank tidak efisien dalam menggunakan biaya 

operasional yang dibebankan dari pendapatan yang diperoleh, maka dapat 

mengurangi porsi permodalan dan laba yang dimiliki bank.  

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Margaretha dan 

Letty (2017), Zarrouk et al., (2015) serta Widati (2012) yang menyatakan bahwa 

efisiensi berpengaruh positif terhadap ROA. Namun hasil penelitian ini sejalan 

dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wibowo dan 

Syaichu (2013), Fadjar et al. (2013), Dwidingga (2015) serta Yuhanah (2016). 

 

4.3.2 Pengaruh Suku Bunga Umum Terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan hasil pengujian (tabel 4.8), probabilitas suku bunga lebih besar 

dari nilai signifikansi dengan nilai koefisien yang menunjukkan arah positif. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa suku bunga memiliki arah positif namun tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Syariah periode 2012-2017. Sehingga 

keputusan yang diambil adalah menerima H0 dan menolak H2 atau suku bunga 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah.  
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Kurang berpengaruhnya suku bunga umum terhadap profit Bank Syariah 

mengartikan bahwa, naik turunnya suku bunga umum pinjaman Bank 

Konvensional kurang mempengaruhi besar kecilnya keuntungan yang diperoleh 

Bank Syariah. Hal tersebut dikarenakan Bank Syariah yang pangsa pasarnya 

masih kisaran 5% hanya merupakan sebagian kecil diperekonomian sehingga suku 

bunga umum ini tidak terlalu berdampak pada Bank Syariah. Selain itu juga, Bank 

Syariah berprinsip anti riba yakni tidak mencapai keuntungan melalui suku bunga. 

Keuntungan tersebut dicapai berdasarkan pada bagi hasil yang mengacu pada 

pembagian keuntungan yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan antara bank 

dengan nasabahnya. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Haslamiyanto (2017) 

yang menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh positif dan Anggreni dan 

Suardhika (2014) yang menyatakan bahwa suku bunga kredit berpengaruh negatif 

terhadap ROA. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Wibowo dan Syaichu (2013), Assegaf et al. (2014) serta Sari 

(2017). 

 

4.3.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan hasil pengujian (tabel 4.8), probabilitas inflasi lebih kecil dari 

nilai signifikansi dengan nilai koefisien yang menunjukkan arah negatif. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan dengan arah negatif 

terhadap ROA Bank Syariah periode 2012-2017. Sehingga keputusan yang 

diambil adalah menolak H0 dan menerima H3 atau inflasi berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas Bank Syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa naik 
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turunnya inflasi mempengaruhi besar kecilnya keuntungan yang diperoleh Bank 

Syariah dengan arah negatif. Jika inlflasi tinggi maka akan menurunkan ROA, 

sedangkan jika inflasi rendah maka akan meningkatkan ROA. 

Inflasi yang tinggi menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan 

cenderung mengurangi bahkan enggan menabungkan dananya di bank. Jika 

nasabah mengurangi bahkan menarik dananya, bank yang kegiatan usahanya 

sebagai lembaga intermediasi untuk menyalurkan dana surplus unit ke defisit unit 

akan menyebabkan porsi modal untuk disalurkan bank berkurang sehingga 

keuntungannya pun berkurang. Selain itu, naiknya harga-harga akan membuat 

masyarakat cenderung mengurangi konsumsi demi untuk memenuhi 

kebutuhannya. Kondisi ini tentunya mengurangi permintaan pembiayaan 

konsumsi atau jual-beli (Murabahah) yang mana merupakan produk yang paling 

sering digunakan di Bank Syariah sehingga berkurangnya perminataan 

Murabahah akan mengurangi keuntungan bank. Belum lagi jika inflasi yang 

tinggi menyebabkan usaha nasabah yang dibiayai bank mengalami kesulitan maka 

akan timbul Non Performing Financing (NPF) yang dapat mengurangi 

pendapatan dan laba bank. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Sahara (2013), 

Perbuary dan Irawan (2017) yang menyebutkan bahwa inflasi berpengaruh positif 

serta Wibowo dan Syaichu (2013), Fadjar et al. (2013), dan Haslamiyanto (2017) 

yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 

Namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Zarrouk et al. (2015) dan Dwidingga (2015). 
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4.3.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan hasil pengujian (tabel 4.8), probabilitas pertumbuhan ekonomi 

lebih besar dari nilai signifikansi dengan nilai koefisien yang menunjukkan arah 

negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

dengan arah negatif namun tidak signifikan terhadap ROA Bank Syariah periode 

2012-2017. Sehingga keputusan yang diambil adalah menerima H0 dan menolak 

H4 atau pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap 

profitabilitas Bank Syariah.  

Kurang berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi terhadap profitabilitas Bank 

Syariah mengartikan bahwa membaik atau memburuknya pertumbuhan ekonomi 

tidak mempengaruhi besar kecilnya keuntungan yang diperoleh Bank Syariah. 

Seperti diketahui bahwa pangsa pasar Bank Syariah di Indonesia dewasa ini hanya 

berada di kisaran 5% dari aset perbankan di perekonomian sehingga pertumbuhan 

ekonomi tidak terlalu berdampak pada profit Bank Syariah. Hal ini juga dapat 

menunjukkan bahwa jasa Bank Syariah di Indonesia masih belum banyak diminati 

dibandingkan jasa Bank Konvensional dan lembaga keuangan lainnya sehingga 

membaik atau memburuknya pertumbuhan ekonomi kurang berpengaruh 

signifikan dalam menambah atau mengurangi volume kegiatan Bank Syariah. 

Selain itu, produk yang sering digunakan di Bank Syariah adalah pembiayaan 

Murabahah yang merupakan akad pembiayaan untuk jual-beli sehingga profitnya 

lebih banyak dihasilkan dari produk tersebut. Sedangkan pertumbuhan ekonomi 

ini lebih mempengaruhi kegiatan yang sifatnya investasi untuk mendorong 

produktifitas atau dalam Bank Syariah lebih dikenal dengan pembiayaan 

Mudharabah yang merupakan produk pembiayaan investasi berbasis bagi hasil. 
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Sayangnya, produk ini tidak menjadi produk andalan dengan alasan memiliki 

risiko yang lebih besar dibandingkan dengan produk pembiayaan Murabahah. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Muklis (2012), 

Sahara (2013), Zarrouk et al. (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh positif terhadap ROA dan Perbuary dan Irawan (2017) yang 

menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif. Namun hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dwidingga 

(2015), Yuhanah (2016) dan Latifah (2016). 

 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh efisiensi yang 

diproksikan oleh BOPO dan stabilitas makroekonomi (suku bunga umum, inflasi 

dan pertumbuhan ekonomi) terhadap profitabilitas Bank Syariah yang diproksikan 

oleh ROA pada periode 2012-2017, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa 2 

variabel independen berpengaruh terhadap profitabilitas sedangkan 2 lainnya tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil ini tentunya dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui informasi mengenai 

pengaruh efisiensi dan stabilitas makroekonomi terhadap profitabilitas. 

Variabel efisiensi yang diproksikan oleh BOPO berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas Bank Syariah periode 2012-2017. Untuk dapat meningkatkan 

pendapatannya, Bank Syariah perlu membuat kebijakan efisiensi yang tepat untuk 

dapat menekan biaya-biaya operasionalnya. Biaya operasional tersebut tidak 

hanya terkait biaya bagi hasil namun juga biaya-biaya lain seperti biaya promosi 

serta biaya umum dan administrasi. Jika Bank Syariah dapat mengurangi 
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overhead cost atau biaya operasionalnya maka akan memperbesar porsi bagi hasil 

atau timbal balik yang diberikan kepada nasabah. Hal tersebut tentunya dapat 

menarik nasabah untuk menggunakan jasa Bank Syariah dan pada akhirnya akan 

memperluas pangsa pasar Perbankan Syariah. 

Variabel suku bunga umum berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap profitabilitas Bank Syariah periode 2012-2017. Sebagai negara yang 

menganut dual banking system, suku bunga secara tidak langsung digunakan 

sebagai benchmark dalam menentukan tingkat bagi hasil maupun margin bagi 

Bank Syariah (Assegaf et al., 2014). Dengan kurang berpengaruhnya suku bunga 

dari hasil penelitian ini, Bank Syariah semestinya dapat menentukan tingkat bagi 

hasil dan tingkat marginnya sendiri terlepas dari suku bunga umum karena bagi 

hasil tersebut diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dengan 

debiturnya sehingga Bank Syariah hendaknya menyesuaikan tingkat bagi hasilnya 

berdasarkan kondisi keuangan debiturnya. Dengan begitu, pradigma tentang Bank 

Syariah yang sama saja dengan Bank Konvensional perlahan-lahan akan berubah. 

Namun disisi lain, suku bunga umum ini tetap memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap manajemen Bank Syariah. Jika suku bunga Bank 

Konvensional tinggi namun bagi hasil Bank Syariah lebih rendah maka akan 

menyebabkan nasabah simpanannya berpindah ke Bank Konvensional. Maka dari 

itu Bank Syariah juga perlu memperhatikan tingkat bagi hasilnya terhadap tingkat 

suku bunga. 

Variabel inflasi dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas Bank Syariah. Meskipun inflasi selama periode 2012-2017 ini 

memang masih terbilang wajar, Bank Syariah tetap harus siaga akan tingkat 
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inflasi yang sifatnya fluktuatif dan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 

Jika inflasi melonjak tinggi, Bank Syariah untuk sementara tidak melakukan 

ekspansi pembiayaan namun berfokus pada usaha nasabah pembiayaan yang 

dimilikinya saja. Karena inflasi tidak hanya berkaitan dengan suku bunga namun 

juga berdampak pada minat menabung masyarakat dan kelancaran usaha nasabah 

yang dibiayai. 

Variabel pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini kurang berpengaruh 

terhadap profitabilitas Bank Syariah periode 2012-2017. Untuk menangani hal 

tersebut Bank Syariah perlu meningkatkan kegiatan atau aktifitasnya di dalam 

perekonomian di Indonesia. Peningkatan aktifitas dapat dilakukan dengan cara 

mengembangkan produk pembiayaan investasinya (Mudharabah dan 

Musyarakah), memperbanyak transaksi, variasi produk, nasabah dan memperluas 

pangsa pasarnya di Indonesia. Dengan begitu, kelak jika pertumbuhan ekonomi 

meningkat, Bank Syariah juga dapat meningkatkan keuntungannya. 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh 

efisiensi dan stabilitas makroekonomi terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah 

pada periode 2012 hingga 2017. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang 

telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Efisiensi berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah selama periode 2012-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa semakin efisien bank maka laba yang diperoleh bank akan semakin 

besar dan sebaliknya. 

2. Suku Bunga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Profitabilitas 

Bank Syariah selama periode 2012-2017. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kenaikkan atau penurunan suku bunga umum tidak 

signifikan mempengaruhi besar-kecilnya laba yang diperoleh bank. 

3. Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah selama periode 2012-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa inflasi yang tinggi akan menurunkan laba yang diperoleh bank dan 

sebaliknya. 

4. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah selama periode 2012-2017. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kenaikkan atau penurunan pertumbuhan ekonomi 

tidak signifikan mempengaruhi besar-kecilnya laba yang diperoleh bank. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dihasilkan dalam 

penelitian ini, berikut saran-saran yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1. Bagi Bank Syariah 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal berpengaruh 

terhadap profitabilitas, dalam hal ini adalah efisiensi yang diwakilkan oleh 

BOPO. Bank tentunya perlu membuat ketentuan mengenai efisiensi untuk 

menekan biaya-biaya dengan bijak. Hal tersebut dapat menambah porsi 

modal untuk disalurkan maupun porsi bagi hasil yang diberikan kepada 

nasabah. Dengan begitu, laba yang diperoleh bank akan bertambah. Selain 

faktor internal, ada juga faktor eksternal yaitu inflasi yang berpengaruh 

negatif terhadap profitabilitas. Hal ini tentunya menjadi evaluasi bagi Bank 

Syariah dalam menentukan strategi saat inflasi tinggi maupun rendah. 

2. Bagi investor 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BOPO adalah variabel yang 

paling berpengaruh terhadap ROA dibandingkan variabel bebas lainnya pada 

periode penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi perubahan 

walau hanya sedikit pada BOPO maka ROA juga akan mengalami perubahan. 

Hal ini tentunya menjadi rekomendasi utama bagi investor yang ingin 

menempatkan dananya di Bank Syariah untuk memperhatikan rasio-rasio 

keuangan terutama rasio efiensi BOPO. Nilai BOPO yang rendah 

menunjukkan bahwa bank semakin efisien. Semakin efisien bank tersebut 

maka keuntungannya akan semakin bertambah. Selain itu, faktor eksternal 
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yakni inflasi pun berpengaruh terhadap profitabilitas sehingga bagi investor 

dalam maupun luar negeri perlu memperhatikan laju inflasi. Namun tingkat 

inflasi di Indonesia sendiri selama periode penelitian terbilang wajar sehingga 

para investor tidak perlu khawatir untuk menempatkan asetnya di Bank 

Syariah. Dengan semakin banyaknya dana yang dimiliki akan meningkatkan 

laba yang diperoleh bank dan pada akhirnya akan mendorong perkembangan 

Bank Syariah. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi 

untuk pengembangan penelitian selanjutnya guna mengetahui variabel yang 

lebih signifikan mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah. Pada penelitian ini 

periode yang diteliti hanya pada tahun 2012 hingga 2017 saja, sehingga 

penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih memperbaharui dan menambah 

periode penelitian. Terakhir, penelitian selanjutnya dapat memperluas 

jangkauan sampel dengan menambahkan BPRS, UUS, dan Lembaga 

Keuangan Syariah lainnya. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Berikut ini beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian, yaitu: 

1. Sampel penelitian ini hanya terbatas pada Bank Umum Syariah yang telah 

mempublikasikan Laporan Tahunan dari tahun 2012 hingga tahun 2017. 

2. Faktor internal yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 

variabel BOPO saja.  
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LAMPIRAN I 

DATA PENELITIAN 

BANK TAHUN ROA BOPO INF SB GR 

PT. BANK 
MUAMALAT 
INDONESIA 

2012 0.0154 0.8447 0.0430 0.1150 0.0603 

2013 0.005 0.9386 0.0838 0.1214 0.0556 

2014 0.0017 0.9733 0.0836 0.1281 0.0501 

2015 0.002 0.9741 0.0335 0.1248 0.0488 

2016 0.0022 0.9776 0.0302 0.1138 0.0503 

2017 0.0011 0.9768 0.0361 0.1071 0.0507 

PT. BANK 
SYARIAH 
MANDIRI 

2012 0.0225 0.7300 0.0430 0.1150 0.0603 

2013 0.0153 0.8403 0.0838 0.1214 0.0556 

2014 0.0017 0.9846 0.0836 0.1281 0.0501 

2015 0.0056 0.9478 0.0335 0.1248 0.0488 

2016 0.0059 0.9412 0.0302 0.1138 0.0503 

2017 0.0059 0.9444 0.0361 0.1071 0.0507 

PT. BANK 
MEGA 

SYARIAH 

2012 0.0381 0.7728 0.0430 0.1150 0.0603 

2013 0.0233 0.8609 0.0838 0.1214 0.0556 

2014 0.0029 0.9761 0.0836 0.1281 0.0501 

2015 0.003 0.9951 0.0335 0.1248 0.0488 

2016 0.0263 0.8816 0.0302 0.1138 0.0503 

2017 0.0156 0.8916 0.0361 0.1071 0.0507 

PT. BANK 
BRI 

SYARIAH 

2012 0.0119 0.8663 0.0430 0.1150 0.0603 

2013 0.0115 0.9042 0.0838 0.1214 0.0556 

2014 0.0008 0.9947 0.0836 0.1281 0.0501 

2015 0.0076 0.9379 0.0335 0.1248 0.0488 

2016 0.0095 0.9133 0.0302 0.1138 0.0503 

2017 0.0051 0.9524 0.0361 0.1071 0.0507 

PT. BANK 
SYARIAH 
BUKOPIN 

2012 0.0055 0.9159 0.0430 0.1150 0.0603 

2013 0.0069 0.9229 0.0838 0.1214 0.0556 

2014 0.0027 0.9673 0.0836 0.1281 0.0501 

2015 0.0079 0.9199 0.0335 0.1248 0.0488 

2016 -0.0112 1.0962 0.0302 0.1138 0.0503 

2017 0.0002 0.9920 0.0361 0.1071 0.0507 

PT. BANK 
BNI 

SYARIAH 

2012 0.0148 0.8539 0.0430 0.1150 0.0603 

2013 0.0137 0.8394 0.0838 0.1214 0.0556 

2014 0.0127 0.8503 0.0836 0.1281 0.0501 

2015 0.0143 0.8963 0.0335 0.1248 0.0488 

2016 0.0144 0.8688 0.0302 0.1138 0.0503 

2017 0.0131 0.8762 0.0361 0.1071 0.0507 

 

PT. BANK 2012 -0.0059 1.1034 0.0430 0.1150 0.0603 
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JABAR 
BANTEN 
SYARIAH 

2013 0.0091 0.8576 0.0838 0.1214 0.0556 

2014 0.0072 0.9101 0.0836 0.1281 0.0501 

2015 0.0025 0.9878 0.0335 0.1248 0.0488 

2016 -0.0809 1.2277 0.0302 0.1138 0.0503 

2017 -0.0569 1.3463 0.0361 0.1071 0.0507 

PT. BANK 
BCA 

SYARIAH 

2012 0.0084 0.9087 0.0430 0.1150 0.0603 

2013 0.0101 0.8691 0.0838 0.1214 0.0556 

2014 0.0076 0.8811 0.0836 0.1281 0.0501 

2015 0.01 0.9410 0.0335 0.1248 0.0488 

2016 0.011 0.9220 0.0302 0.1138 0.0503 

2017 0.012 0.8720 0.0361 0.1071 0.0507 

PT. BANK 
VICTORIA 
SYARIAH 

2012 0.0143 0.8790 0.0430 0.1150 0.0603 

2013 0.005 0.9195 0.0838 0.1214 0.0556 

2014 -0.0187 1.4331 0.0836 0.1281 0.0501 

2015 -0.0236 1.1919 0.0335 0.1248 0.0488 

2016 -0.0219 1.3134 0.0302 0.1138 0.0503 

2017 0.0036 0.9602 0.0361 0.1071 0.0507 

PT. BANK 
MAYBANK 
SYARIAH 

INDONESIA 

2012 0.0288 0.5377 0.0430 0.1150 0.0603 

2013 0.0287 0.6779 0.0838 0.1214 0.0556 

2014 0.0361 0.6962 0.0836 0.1281 0.0501 

2015 -0.2013 1.9260 0.0335 0.1248 0.0488 

2016 -0.0951 1.6028 0.0302 0.1138 0.0503 

2017 0.055 0.8336 0.0361 0.1071 0.0507 

PT. BANK 
PANIN 
DUBAI 

SYARIAH 

2012 0.0348 0.4760 0.0430 0.1150 0.0603 

2013 0.0103 0.8131 0.0838 0.1214 0.0556 

2014 0.0199 0.6847 0.0836 0.1281 0.0501 

2015 0.0114 0.8929 0.0335 0.1248 0.0488 

2016 0.0037 0.9617 0.0302 0.1138 0.0503 

2017 -0.1077 2.1740 0.0361 0.1071 0.0507 
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LAMPIRAN II 

HASIL UJI PEMILIHAN MODEL 

Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.159055 (10,51) 0.3395 

Cross-section Chi-square 13.516049 10 0.1962 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/04/18   Time: 20:13   
Sample: 2012 2017   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 11   
Total panel (balanced) observations: 66  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     BOPO -0.128613 0.008578 -14.99383 0.0000 

SB -0.658163 0.389470 -1.689895 0.0962 
INF 0.152510 0.120276 1.268006 0.2096 
GR -0.820545 0.587803 -1.395953 0.1678 
C 0.238366 0.063716 3.741091 0.0004 
     
     R-squared 0.809436     Mean dependent var 0.000792 

Adjusted R-squared 0.796940     S.D. dependent var 0.036602 
S.E. of regression 0.016494     Akaike info criterion -5.298935 
Sum squared resid 0.016595     Schwarz criterion -5.133052 
Log likelihood 179.8649     Hannan-Quinn criter. -5.233387 
F-statistic 64.77557     Durbin-Watson stat 1.713142 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

Uji LM 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 
Null hypotheses: No effects  
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 
        (all others) alternatives  

    
     Test Hypothesis 
 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  0.075532  2.377755  2.453287 
 (0.7834) (0.1231) (0.1173) 
    

LAMPIRAN III 
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HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

Uji Autokorelasi 
 
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/04/18   Time: 22:02   
Sample: 2012 2017   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 9   
Total panel (unbalanced) observations: 52  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     BOPO -0.090988 0.001639 -55.52526 0.0000 

SB 0.060605 0.057241 1.058762 0.2951 
INF -0.058553 0.017304 -3.383817 0.0015 
GR -0.028879 0.086144 -0.335246 0.7389 
C 0.088879 0.009628 9.230885 0.0000 
     
     R-squared 0.986562     Mean dependent var 0.005125 

Adjusted R-squared 0.985418     S.D. dependent var 0.017741 
S.E. of regression 0.002142     Akaike info criterion -9.362614 
Sum squared resid 0.000216     Schwarz criterion -9.174994 
Log likelihood 248.4280     Hannan-Quinn criter. -9.290685 
F-statistic 862.6079     Durbin-Watson stat 1.990068 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

   

Uji Heteroskedastisitas 
Dependent Variable: RESABS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/04/18   Time: 22:27   
Sample: 2012 2017   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 9   
Total panel (unbalanced) observations: 52  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     BOPO 0.001433 0.001295 1.106012 0.2744 

SB -0.026049 0.021976 -1.185354 0.2418 
INF 0.005991 0.006740 0.888892 0.3786 
GR 0.011420 0.032965 0.346431 0.7306 
C 0.001883 0.003832 0.491443 0.6254 
     
     R-squared 0.060990     Mean dependent var 0.001027 

Adjusted R-squared -0.018925     S.D. dependent var 0.000810 
S.E. of regression 0.000818     Akaike info criterion -11.28804 
Sum squared resid 3.15E-05     Schwarz criterion -11.10042 
Log likelihood 298.4891     Hannan-Quinn criter. -11.21611 
F-statistic 0.763182     Durbin-Watson stat 1.946099 
Prob(F-statistic) 0.554546    
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CURRICULUM VITAE 

 

PERSONAL INFORMATION 

Name  :  Khaerunnisa 

Date of Birth :  August 24th, 1996 

Gender  :  Female 

Religion :  Islam 

Address :  Jl. Inpres 18 Gg. Saba RT 02/08 No. 58 

   Larangan Selatan, Tangerang 15154 

Phone  :  +6281318676920 / +62217321330 

Email  :  khoirunnisakml@gmail.com 

EDUCATIONAL BACKGROUND 

2002 – 2008  :  SD Negeri 08 Petukangan Utara, Jakarta 

2008 – 2011  :  SMP Negeri 267 Jakarta 

2011 – 2014  :  SMA Negeri 32 Jakarta 

2014 – 2018  :  Indonesia Banking School majoring in 

   Financial Management and Sharia Banking 

PERSONALITIES 

Positive attitude, honest, eager to learn, able to work in group, able to work under 

pressure, and good communication skill. 
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COURSE AND TRAINING 

2013 : IC3 Key Applications 

2014 : Rindam Jaya Military Training 

2014 : Basic Activist Training Program Indonesia Banking School 

2015 : The British Institute Pre-Intermediate Level 

2016 : Mini Banking Simulation 

2017 : Bank Risk Management Level 1 

2018 : English For Business and Banking, George Manson University 

WORKING EXPERIENCES 

2017 : Internship at KPw. Bank Indonesia Purwokerto 

   Internship at Otoritas Jasa Keuangan 

   Internship at Bank Mega Syariah 

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES 

2008 – 2010 : Institute Karate-Do Indonesia SMPN 267 

2015 – 2017 : Treasurer at Ikatan Remaja RT. 02/08 

2015 – 2017 : Member at IBS Ambassador 

2015 : Decorating Division at The 5th Senior High School 

  Accounting Competition 

2016 – 2017 : Economic and Banking Division at Student Research Center 

SKILLS 

1. Banking Operations Skill 

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

3. Internet Literate 
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