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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 
 
1. Pendahuluan 

Indonesia adalah negara Muslim terbesar yang mayoritas penduduknya beragama Islam 
sehingga menjadikannya pasar potensial bagi perkembangan Keuangan Syariah. Perkembangan 
Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dimulai dari didirikannya Bank Muamalat Indonesia 
(BMI) pada tahun 1991 hingga beberapa tahun belakangan ini terdapat penambahan jumlah Bank 
Umum Syariah (BUS) dari 12 bank menjadi 13 bank pada tahun 2017. Berdasarkan Statistik 
Perbankan Indonesia yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan total 
aset Perbankan Syariah dari tahun 2012 hingga 2017 terus mengalami kenaikkan dengan rata-rata 
pertumbuhan 17% (Tabel 1.1). 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). 

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 

salah satunya 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.  

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. Wibowo dan Syaichu 
(2013), Dwidingga (2015), dan Yuhanah (2016) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh signifikan 
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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 yakni 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. Bank 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. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 selama tahun 
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2012 – 2017 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 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)”. 

 
2. Landasan Teori 
2.1 Bank Syariah 

Bank Syariah merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatannya berlandaskan hukum 
Islam yang berasal dari Al-Qur’an dan Hadist. Menurut Rivai et al. (2007), Bank Syariah adalah 
lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya 
berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yakni bebas dari unsur bunga (riba), unsur spekulatif 
(maysir), hal-hal yang meragukan (gharar), hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil), dan hanya 
membiayai usaha halal. Bank Syariah selain menghindari bunga, juga berpartisipatif secara aktif 
untuk mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan 
sosial. Sesungguhnya adanya hukum Islam tidak untuk memberatkan sebagaimana firman Allah 
dalam QS. At-Thaha:2-3. 

 
2.2 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: 

1. Laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham. 
2. Laba juga dapat menjadi pengukur keterampilan pimpinan. 
3. Laba dapat meningkatkan daya tarik investor. 
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% 

 
2.3 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) 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. 

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% 

 
2.4 Suku Bunga 

Salah satu instumen kebijakan moneter adalah dengan menaikkan atau menurukan suku 
bunga atau tingkat diskonto yang disebut dengan Rediscount Rate Policy. Naik turunya tingkat 
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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). 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 =
𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑥 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑥 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
 

 
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. 

 
2.5 Inflasi 

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 yang menjelaskan 
bahwa terjadinya inflasi akibat dari penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat yang 
menyebabkan kelebihan jumlah uang beredar dan Pandangan Keynes menyatakan bahwa inflasi 
disebabkan karena 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 Natural Inflation dimana inflasi disebabkan 
oleh turunnya aggregate supply atau naiknya aggregate demand dan kondisi perekonomian 
negara yang mengalami masa sulit dan Human Error Inflation dimana penyebabnya menurut Al-
Maqrizi, disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, 
pajak berlebihan, dan jumlah uang yang berlebihan. 

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 Konsumen 

(IHK) yang merupakan ukuran dari biaya hidup selama priode tertentu (Frank et al., 2015). Dengan 
kata lain, IHK mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. 
IHK dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

𝐼𝐻𝐾 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛

ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟 
 𝑥 100% 

 
 

2.6 Gross Domestic Product (GDP) 
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 sebuah perekonomian dalam suatu 
periode, menggunakan faktor-faktor produksi yang berbeda dalam perekonomian tersebut. Hanya 
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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; 
b. I (Investment), pengeluaran perusahaan/investasi untuk membeli barang-barang modal; 
c. G (Government), pengeluaran dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah; 
d. (X-M) (Net Export), merupakan selisih antara nilai ekspor dikurangi nilai 

2. Pendekatan Pendapatan (Income) 
GDP pendekatan pendapatan 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 

. 
3. Pendekatan Produksi (Production) 

GDP 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 yang dihasilkan oleh berbagai unit-unit ekonomi yang 
dikelompokkan menjadi 9 sektor yaitu kelompok pertanian, peternakan, kehutanan dan 
perikanan; kelompok pertambangan dan penggalian; kelompok industri pengolahan; kelompok 
listrik, gas dan air bersih; kelompok bangunan; kelompok perdagangan, hotel, dan restoran; 
kelompok pengangkutan dan komunikasi; kelompok keuangan, persewaan dan jasa 
perusahaan; 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 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. 

b. GDP Nominal diukur dengan cara jumlah output yang dihasilkan dinilai pada harga 
tahun berjalan (harga saat ini); GDP nominal mengukur nilai produksi saat ini. 

 
2.7 Kerangka Pemikiran 

a. Pengaruh BOPO terhadap Profitabilitas 
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). 
b. Pengaruh Suku Bunga terhadap Profitabilitas 
Penelitian ini difokuskan pada suku bunga pinjaman sehingga, jika suku bunga pinjaman yang 
naik masyarakat cenderung tidak akan meminjam uang di bank. Hal ini menjadi suatu 
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kesempatan bagi Bank Syariah yang tidak menggunakan sistem bunga untuk mengakuisisi 
nasabah Bank Konvensional. Hal tersebut akan berpotensi meningkatkan keuntungan Bank 
Syariah. Sehingga pengaruh suku bunga terhadap profitabilitas menjadi positif yang sejalan 
dengan penelitian Haslamiyanto (2017). 
c. Pengaruh Inflasi terhadap Profitabilitas 
Inflasi menyebabkan harga barang dan jasa mengalami peningkatan sehingga menyebabkan 
daya beli masyarakat menurun. Menurunnya daya beli masyarakat menyebabkan investasi di 
Bank berkurang dan permintaan pembiayaan konsumsi atau jual-beli (Murabahah) yang 
merupakan produk yang paling sering digunakan Bank Syariah juga ikut berkurang. Dari sisi 
produsen, inflasi mengakibatkan produsen kesulitan untuk menjual barang dan tidak mampu 
membayar 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). 
d. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Profitabilitas 
Perkembangan ekonomi akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang berdampak 
pada peningkatan volume kegiatan yang dilakukan oleh bank dan pada akhirnya akan 
meningkatkan pendapatan bank itu sendiri (Mukhlis, 2012). GDP 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 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 
 

3. Metodologi Penelitian 
3.1 Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini objek yang digunakan untuk penelitian adalah 11 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. 

 

(+) 

(-) 

(+) 

(-) 

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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Tabel 3.1 Sampel Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Sumber: OJK 

 
3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis (Hypothesis Testing Classical Statistic 
Approach). 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). 

 
3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung 
dengan 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. 

 
3.4 Operasionalisasi Variabel 

 
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 

No. Bank Umum Syariah 

1. PT. Bank Muamalat Indonesia 

2. PT. Bank Syariah Mandiri 

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 

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 analisis deskriptif, uji asumsi klasik, 
analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. Pengujian-pengujian tersebut dilakukan untuk 
menyatakan kelayakan model analisis dalam penelitian ini. 

Dalam menganalisis data panel terdapat tiga macam pendekatan yang digunakan yaitu 
Common Effect Model, Fixed Effect Model, Random Effect Model (Widarjono, 2009). 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). Dalam memilih model dibentuk hipotesis sebagai berikut 
(Widarjono, 2009): 
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. 
2. Uji Hausman 

Jika hasil dari uji chow menunjukkan model yang terbaik adalah Model Fixed Effect maka 
perlu dilakukan Uji Hausman untuk membandingkan antara model FEM dengan Random 
Effect Model (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. 
3. Uji Lagrange Multiplier (uji LM) 

Berbeda dengan Uji Hausman, uji LM dilakukan jika hasil dari uji chow menunjukkan model 
yang terbaik adalah Model Common Effect. Hipotesis dalam uji LM ini adalah (Widarjono, 
2009): 
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. 
Yudiatmaja (2013) dalam Pangestika (2015) menyatakan bahwa untuk menggunakan model 

regresi data panel yang baik, model tersebut harus memenuhi kriteria Best, Linear, Unbiased dan 
Estimator (BLUE). BLUE dapat dicapai bila memenuhi asumsi klasik. Jika tidak, maka persamaan 

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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tersebut diragukan kemampuannya dalam menghasilkan nilai-nilai prediksi yang akurat. Maka 
perlu dilakukan uji asumsi klasik sebagai berikut. 

1. Uji Normalitas 
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. 
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. Menurut Winarno (2011), cara untuk 
mendeteksi keberadaan multikolinearitas yaitu dengan analisis matriks korelasi antar variabel 
– variabel independen dimana jika nilai antara variabel-variabel independennya melebihi 
angka 0,8 maka terdeteksi adanya multikolinearitas. 
3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi memiliki nilai residual dan 
varians yang berbeda. Model yang baik 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 
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. 
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). Cara mendeteksinya menggunakan Uji Durbin-Watson (DW) pada penelitian 
ini dengan hipotesis (Gujarati, 2007): 
Ho: Tidak terdapat autokorelasi 
Ha: Terdapat autokorelasi 
Kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut: 
 

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 
 
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). 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. 

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. 
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Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 

Dari hasil regresi menunjukkan adanya hasil R Square (R2) yang merupakan koefisien 
determinasi atau disebut Adjusted R2. 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. 

 
4. Analisis dan Pembahasan 

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 
sehingga jumlah observasi yang digunakan ada sebanyak 52. Berikut statistik deskriptif hasil olah 
data. 

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 

 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 

      

 Observ.  52  52  52  52  52 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 
 

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 maka model 
yang dipilih adalah model common effect. 

 
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) 
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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 maka model yang dipilih adalah model common effect. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 
 

Berdasarkan hasil uji normalitas (Gambar 4.1) terlihat bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera 

adalah sebesar 0,590704. Nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan  (0,05). Maka 
dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal dengan jumlah 
observasi sebanyak 52. 

 
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. 

 
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 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004

Series: Standardized Residuals

Sample 2012 2017

Observations 52

Mean      -1.23e-18

Median  -0.000134

Maximum  0.005049

Minimum -0.005442

Std. Dev.   0.002057

Skewness   0.195433

Kurtosis   3.577207

Jarque-Bera  1.052879

Probability  0.590704 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 
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Pada tabel 4.6 diatas, terlihat bahwa probabilitas masing-masing variabel independen nilainya 

lebih besar jika dibandingkan dengan  (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa pada model 
penelitian ini tidak ditemukan adanya heteroskedastisitas. 

 
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 

 

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, dari tabel DW. 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.  

 
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 

 

a. 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.  

b. 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 
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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 atau suku bunga 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah.  

c. 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. 

d. 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 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. 

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. 

e. Implikasi Manajerial 
Semakin kecil nilai BOPO menunjukkan bahwa beban yang dikeluarkan lebih kecil dari 

pendapatan yang diperoleh. Semakin efisien bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, 
akan meningkatkan keuntungan bank maka Bank Syariah perlu membuat kebijakan efisiensi yang 
tepat untuk dapat menekan biaya-biaya operasionalnya. Jika Bank Syariah dapat mengurangi 
biaya operasionalnya maka akan memperbesar porsi bagi hasil atau timbal balik yang diberikan 
kepada nasabah yang tentunya dapat menarik nasabah untuk menggunakan jasa Bank Syariah. 
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). 

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 tidak mencapai keuntungan melalui suku bunga melainkan pada bagi 
hasil. Bank Syariah semestinya dapat menentukan tingkat bagi hasil dan tingkat marjinnya 
berdasarkan kondisi keuangan debiturnya. Namun disisi lain, Bank Syariah juga perlu 
memperhatikan tingkat bagi hasilnya terhadap tingkat suku bunga karena tetap memiliki pengaruh 
yang tidak signifikan terhadap Bank Syariah. Jika suku bunga Bank Konvensional tinggi namun 
bagi hasil Bank Syariah lebih rendah dapat menyebabkan nasabah simpanannya berpindah ke 
Bank Konvensional. 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). 

Inflasi yang tinggi menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan cenderung mengurangi 
investasi di bank serta menurunkan permintaan pembiayaan konsumsi atau jual-beli (Murabahah) 
yang mana merupakan produk yang paling sering digunakan di Bank Syariah sehingga akan 
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mengurangi keuntungan bank. Belum lagi jika inflasi menimbulkan Non Performing Financing 
(NPF) yang juga dapat mengurangi pendapatan dan laba bank. Bank Syariah harus siaga akan 
tingkat inflasi yang sifatnya fluktuatif dan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Jika inflasi 
melonjak tinggi, untuk sementara tidak melakukan ekspansi pembiayaan namun berfokus pada 
usaha nasabah pembiayaan yang dimilikinya saja. 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). 

Kurang berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi terhadap profitabilitas Bank Syariah 
mengartikan bahwa membaik atau memburuknya pertumbuhan ekonomi tidak menambah atau 
mengurangi volume kegiatan Bank Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa jasa Bank Syariah di 
Indonesia masih belum banyak diminati dibandingkan jasa Bank Konvensional. Selain itu, 
pertumbuhan ekonomi ini lebih mempengaruhi kegiatan yang sifatnya investasi untuk mendorong 
produktifitas atau dalam Bank Syariah lebih dikenal dengan pembiayaan Mudharabah. Sayangnya, 
Bank Syariah lebih sering menggunakan produk pembiayaan Murabahah yang merupakan produk 
pembiayaan konsumsi yaitu jual-beli. Untuk menangani hal tersebut Bank Syariah perlu 
mengembangkan produk pembiayaan investasinya, memperbanyak transaksi, variasi produk, dan 
memperluas pangsa pasarnya di Indonesia. 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). 

 
5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa efisiensi dan inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap Profitabilitas 
Bank Syariah selama periode 2012 – 2017. 

 
6. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dihasilkan dalam penelitian ini, berikut 
saran-saran yang perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Bagi Bank Syariah 
Bank tentunya perlu membuat ketentuan mengenai efisiensi untuk menekan biaya-biaya 

dengan bijak untuk menambah porsi modal yang disalurkan maupun porsi bagi hasil yang 
diberikan kepada nasabah. Selain itu, inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 
sehingga dapat menjadi evaluasi dalam menentukan strategi saat inflasi. 
b. Bagi investor 

Bagi investor yang ingin menempatkan dananya di Bank Syariah untuk memperhatikan 
rasio-rasio keuangan terutama rasio efiensi BOPO. Selain itu, bagi investor dalam maupun 
luar negeri perlu memperhatikan laju inflasi untuk berinvestasi. 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. 
c. 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. 
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