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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengaruh NPF, FDR dan BOPO terhadap Profitabilitas 
dengan Pembiayaan Bagi Hasil sebagai Variabel Moderasi pada Bank Syariah di Indonesia periode 
2013-2017. Setelah melewati purposeive sampling, makalah ini menggunakan sebelas Bank Syariah 
di Indonesia sejak tahun 2013 sampai 2017 sebagai sampel.Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang diperoleh dari Publikasi Laporan Keuangan tahunan dari masing-masing 
Bank Umum Syariah periode 2013-2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linear berganda, serta diolah menggunakan Eviews 9. Hipotesis dalam penelitian ini 
didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai teori pendukung lainnya. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwaNPF, FDR dan BOPO berpengaruh terhadap Profitabilitas. Pembiayaan Bagi 
Hasil dapat mempengaruhi hubungan FDR dan BOPO terhadap Profitabilitas tetapi tidak dapat 
mempengaruhi hubungan NPF dengan Profitabilitas. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine: The Effect of NPF, FDR and BOPO on Profitability with Profit Sharing 
Financing as a Moderating Variabel in Islamic Banks in Indonesia for the 2013-2017 period. After 
passing purposive sampling, this paper uses eleven islamic banks in Indonesia from 2013 to 2017 as 
samples. The data obtained from the publication of the annual financial statements of each sharia 
commercial bank for the period 2013-2017. The method used in the research is multiple linear 
regression analysis and processed using Eviews 9. The hypothesis in this study is based on previous 
research and various other supporting theories. The result of this study indicate that NPF, FDR and 
BOPO affect Profitability. Profit sharing fianancing can affect the relationship between FDR and BOPO 
on Profitability but cannot affect the relationship between NPF and Profitability. 
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1. Pendahuluan 

 Perbankan Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang paling 
berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut berawal pada tahun 1992 dengan didirikannya 
Bank Muamalat sebagai bank umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dimana 
untuk pertama kalinya di Indonesia, keberadaan bank dengan sistem bagi hasil diatur dalam Undang-
Undang (Iskandar dan Laila, 2016). 

 Berdasarkan Undang Undang No.21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang 
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.Prinsip perbankan syariah itu sendiri 
merupakan bagian dari ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi, salah satu prinsip dalam 
ekonomi islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan menggunakan sistem antara lain 
prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang 
sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik potensi keuntungan maupun potensi 
risiko yang akan timbul sehingga dapat menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan 
nasabahnya. 

 Saat ini perbankan syariah telah menjadi fenomena global, termasuk di negara-negara yang 
tidak berpenduduk mayoritas muslim. Perkembangan perbankan syariah di indonesia merupakan 
paling pesat dari segi bertambahnya bank yang menawarkan produk syariah maupun dari 
pertumbuhan asetnya(Susilowibowo & Zulifiah, 2014). 

 Ubaidillah (2016) menyatakan bahwa salah satu sebab perbankan syariah berkembang pesat 
diakibatkan oleh kompleksya kebutuhan pembiayaan baik bersifat modal kerja syariah, pembiayaan 
investasi syariah maupun pembiayaan konsumsi syariah dari masyarakat.Perkembangan dalam dunia 
perbankan yang begitu pesat beserta kompleksitas yang tinggi dapat mempengaruhi performa suatu 
bank. Penurunan performa bank seperti manajemen yang kurang memadai dan modal yang tidak 
dapat menutupi risiko-risiko yang akan dihadapi oleh bank tersebut menyebabkan kinerja bank 
menurun, penurunan kinerja bank ini dapat pula menurunkan kepercayaan masyarakat (Harianto, 
2017). 

 Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, bank wajib menjaga kinerja keuangannya. Kinerja 
dari sebuah bank dapat dinilai melalui beberapa indikator, salah satu indikator yang digunakan 
sebagai dasar penilaian sebuah bank adalah laporan keuangan. Berdasarkan yang terdapat dalam  
laporan keuangan akan dihitung beberapa rasio keuangan yang digunakan sebagai dasar penilaian 
bank tersebut (Amelia, 2015). Dalam hal ini laba dapat digunakan sebagai ukuran dari keberhasilan 
yang dicapai, bank perlu menjaga profitabilitas yang tinggi agar kinerjanya dinilai bagus. Karena 
dengan menjaga profitabilitasnya tetap tinggi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk 
menyimpan dana di bank (Simatupang & Franzlay, 2016). 

 Wibowo & Syaichu(2013) menyatakan bahwa profitabilitas bank dapat diukur menggunakan 
tingkat Return on Assets (ROA). Profitabilitas itu sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel 
seperti Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional 
terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Pembiayaan Bagi Hasil. 
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Tabel 1.1: Rasio Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2013-2017 

Rasio 2013 2014 2015 2016 2017 

ROA (%) 2,00 2.79 0,49 0,63 0,63 

NPF (%) 2,62 6.5 4,84 4,42 4,77 

FDR (%) 100,32 120.93 88,03 86,27 79,65 

BOPO (%) 78,21 80.75 97,01 96,23 94,91 

Pembiayaan 
Bagi Hasil 

(%) 
94.88 64.57 76.51 94.75 119.96 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah oleh penulis) 

 Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa kondisi keuangan perbankan syariah memiliki fluktuasi 
dimulai dari tahun 2014 yang menyatakan bahwa ROA meningkat yang berarti bahwa profitabilitas 
perbankan syariah meningkat dan NPF yang menurun berarti jumlah pembiayaan bermasalah 
menurun, tetapi rasio keuangan yang lainnya tidak menggambarkan kinerja bank yang meningkat 
secara konsisten seperti dengan penurunan FDR pada tahun 2016 berarti tingkat likuiditas bank 
bertambah dan juga kemampuan bank menyalurkan DPK menurun, diikuti dengan BOPO yang 
meningkat pada tahun 2015 yang berarti efisiensi kinerja bank syariah menurun. Hal tersebut 
menunjukan bahwa kurang optimalnya kinerja industri perbankan dalam mengatur efektifitas 
operasionalnya. 

 Banyak juga penelitian yang telah membahas tentang variabel yang mempengaruhi 
profitabilitas bank umum syariah, namum masih terdapat banyak temuan research gappada penelitian 
yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut research gap berdasarkan variabel terkait dengan 
penelitian ini. 

 Berdasarkan penelitian Amelia (2015), Asrina (2015) dan Iskandar dan Laila (2016) 
menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, 
hal tersebut mendukung tabel diatas yang menyatakan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan 2015 
NPF memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. Berdasarkan peryataan tersebut dapat disimpukan 
bahwa semakin tinggi nilai Non Performing Financing maka akan semakin menurunkan profitabilitas. 
Sedangkan menurut penelitian Bachri et al(2013), Wibowo dan Syaichu (2013) dan Mahmudah dan 
Harjanti (2016) menyatakan sebaliknya bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

 Berdasarkan penelitian Amelia (2015), Mulyawati dan Khoirudin (2015) dan Parisi (2017) 
menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, hal tersebut mendukung tabel 
diatas yang menyatakan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan 2017 FDR memiliki pengaruh negatif 
terhadap ROA. Berdasarkan peryataan tersebut dapat disimpukan bahwa semakin tinggi nilai 
Financing to Deposit Ratio maka akan semakin menurunkan profitabilitas. Sedangkan menurut 
penelitianKholidah (2015), Lemiyana dan Litriani (2015) dan Febryanti dan Megawati (2016) 
menyatakan sebaliknya bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

 Berdasarkan penelitian Zulfiah dan Susilowibowo (2014), Wardana dan Widyarti (2015), dan 
Wibisono dan Wahyuni (2017) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif  signifikan terhadap 
profitabilitas, hal tersebut mendukung tabel diatas yang menyatakan bahwa dari tahun 2015 sampai 
dengan 2017 BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. Berdasarkan peryataan tersebut dapat 
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disimpukan bahwa semakin tinggi nilai Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasionalmaka 
akan semakin menurunkan profitabilitas. Sedangkan menurut penelitian Asrina (2015), Yusuf (2017) 
dan Setiani et al (2017) menyatakan sebaliknya bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas. 

 Berdasarkan penelitian Rachman dan Rochmanika (2012),Suhendar dan Tanuatmodjo (2014) 
dan Riyadi dan Yulianto (2014) menyatakan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh terhadap 
profitabilitas, hal tersebut mendukung tabel diatas yang menyatakan bahwa dari tahun 2013 sampai 
dengan 2017 Pembiayaan Bagi Hasil memiliki pengaruh terhadap ROA. Sedangkan menurut 
penelitian Julianto et al (2016) dan Inayatillah dan Subardjo (2017) menyatakan sebaliknya bahwa 
Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

 Pada penelitian-penelitian terdahulu masih terdapat beberapa kelemahan, diantaranya adalah: 
(i) kurangnya tahun amatan; (ii) kurangnya jumlah variabel independen yang digunakan terhadap 
profitabilitas; (iii) kurangnya sebuah variabel moderasi yang digunakan. 

 Oleh karena itu penelitian ini bermaksud memperbaiki kelemahan pada penelitian tersebut 
dengan cara: (i) menambah tahun amatan sehingga lebih mencerminkan hasil sesungguhnya; (ii) 
menambah variabel independen yang digunakan terhadap profitabilitas; (iii) menambah sebuah 
variabel moderasi. 

 Berdasarkan uraian di atas, terdapat suatu hasil perbedaan dan kesamaan antara hasil 
penelitian dan menciptakan kesenjangan antara teori yang biasanya diterapkan pada industri 
perbankan dengan kondisi perusahaan perbankan, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul 
Pengaruh NPF, FDR dan BOPO terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Bagi Hasil sebagai 
Variabel Moderasi pada Bank Syariah di Indonesia. 

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipothesis 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1   Proprietary Theory 

 Godfrey et al (2010) mendefinisikan proprietary theory sebagai “proprietorship (or owner’s 
equity) is equal to assets less liabilities where it represents the net worth of the owner of the 
businesss”. Berdasarkan definisi tersebut menunjukan bahwa teori proprietarybertujuan untuk 
menentukan kekayaan bersih dari pemilik perusahaan dengan menghitung jumlah asset perusahaan 
dikurangi dengan liabilitas. Teori proprietary memiliki pandangan bahwa tidak ada perbedaan antara 
asset pemilik dengan asset perusahaan oleh karena itu seluruh pendapatan perusahaan dapat di 
distribusikan kepada pemilik perusahaan, dividen dianggap sebagai sebuah distribusi laba melainkan 
sebuah biaya karena dividen adalah sebuah pembayaran kepada pemilik dan pajak penghasilan 
dianggap sebagai biaya. Menurut Laurentia dan Lindrawati (2010), dalam teori proprietarypendapatan 
diartikan sebagai kenaikan atas hak pemilik sedangkan biaya adalah penurunan, dengan demikian 
laba bersih secara langsung menjadi hak pemilik dan mencerminkan kenaikan kekayaan pemilik. 

 Implikasi proprietary theory pada penelitian ini adalah bank umum syariah harus menyediakan 
informasi yang transparan tentang kegiatan perusahaannya, informasi tersebut disajikan dalam 
bentuk laporan keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut, pemilik dapat mengawasi kegiatan 
perusahaannya dalam periode tertentu dalam segala perspektif baik itu dalam segi efisiensi, segi 
likuiditas dan dalam hal lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas karena apabila profitabilitas 
perusahaan tersebut tinggi maka kesejahteraan pemilik perusahaan tersebut juga tinggi. Penelitian ini 
menggunakan rasio NPF, FDR, BOPO dan Pembiayaan Bagi Hasil untuk menentukan dampaknya 
terhadap profitabilitas perusahaan tersebut. 
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2.1.2   Perbankan Syariah 

 Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, definisi dari bank 
syariah adalah bank yang dalam menjalankan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 
syariah, bank syariah dibagi menjadi dua jenis yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat 
syariah. Bank umum syariah adalah bank yang bergerak dalam bidang jasa lalu lintas pembayaran, 
sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
Definisi tersebut merupakan pengembangan dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 
perbankan yang mendefinisikan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit dan atau bentuk-bentuk lainya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

2.1.3 Profitabilitas 

 Setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaannya dalam rangka 
untuk meningkatkan produktivitas dan laba perusahaan. Kinerja keuangan bank merupakan suatu 
ukuran yang menggambarkan kondisi keuangan suatu bank. Bagi nasabah, sebelum mendepositkan 
dananya di suatu bank mereka akan melihat terlebih dahulu kinerja keuangan bank tersebut melalui 
laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat 
kinerja keungan dari sisi profitabilitas adalah Return on Assets (ROA) (Mawaddah, 2015). 

 Harianto (2017) menyatakan bahwa, rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja 
profitabilitas atau rentabilitas adalah Return On Equity (ROE) dan Return On Asset (ROA). Alasan 
dipilihnya Return On Asset (ROA) sebagai ukuran kinerja karena ROA digunakan untuk 
menggambarkan sejauh mana kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset-aset yang dimiliki 
untuk menghasilkan laba. Hal ini berbeda dengan Return On Equity (ROE) yang berfokus pada tingkat 
pengembalian ekuitas kepada pemilik saham perusahaan yang bersangkutan, sehingga Return On 
Equity (ROE) berperan untuk menarik minat para investor dalam berinvestasi. Semakin besar nilai 
Return On Equity (ROE), maka semakin bagus tingkat investasi yang ditawarkan perusahaan tersebut 
(Alim, 2014). Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014, cara 
untuk mengukur Return On Asset (ROA) adalah sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100 

 Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk menghitung profitabilitas adalah Return On 
Asset (ROA), Semakin besar nilai Return On Asset (ROA) suatu bank, maka semakin besar pula 
tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut (Rizal, 2016). 

2.1.4 Non Performing Financing 

 Non Performing Financing (NPF) merupakan bagian dari rasio keuangan bank yang digunakan 
untuk mengukur terjadinya risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan debitur dalam 
melunasi kewajiban utang-utangnya kepada bank (Dendawijaya, 2001 dalam Paramitha, 2014). 
Dalam peraturan bank indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian 
Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat 
(2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar 
(L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). Menurut kamus 
Bank Indonesia, NPF adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang 
Lancar, Diragukan dan Macet. Besarnya NPF dirumuskan sebagai berikut: 
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𝑁𝑃𝐹 =
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 
 𝑥 100 

 

 Apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah diharapkan pendapatan akan meningkat 
sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka 
pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat akan turun (Riyadi dan Yulianto, 2014). 

2.1.5 Financing to Deposit Ratio 

 Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan 
menyalurkan dana kepada nasabah. Menurut kamus Bank Indonesia, FDR adalah rasio pembiayaan 
terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin baik 
kondisi likuiditas bank, namun apabila nilai FDR terlalu tinggi dapat dikatakan bank tersebut tidak 
likuid karena meminjamkan dananya secara berlebihan, sebaliknya semakin rendah FDR 
menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan dan menunjukan bank 
tersebut kelebihan kapasitas sehingga dananya siap untuk di pinjamkan. Dengan kata lain FDR 
digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank (Veithzal, 2013). 
Besarnya FDR dirumuskan sebagai berikut: 

𝐹𝐷𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑃𝐾
 𝑥 100 

 

2.1.6 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

 Menurut kamus Bank Indonesia, BOPO adalah Rasio efisiensi bank yang mengukur beban 
operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio efisiensi dalam hal ini BOPO bertujuan untuk 
mengukur kemampuan manajemen bank untuk mengendalikan biaya operasional. Semakin kecil rasio 
ini berarti semakin efisien biaya operasional bank dalam menjalankan operasi sehari-hari, sehingga 
kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Jika kinerja operasional bank bisa 
lebih efisien maka bank akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, sangat 
perlu untuk memperhatikan rasio BOPO agar bisa mencapai efisien yang maksimal (Ubaidillah, 2016). 
Besarnya BOPO dirumuskan sebagai berikut: 

 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

2.1.7 Pembiayaan Bagi Hasil 

 Menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf (2010) salah satu prinsip penyaluran dana bank syariah 
adalah mempergunakan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan 
musyarakah. Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan 
profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat (Firdaus, 2009).  

 Mudharabah adalah suatu akad kerja sama kemitraan antara penyedia dana usaha (disebut 
shaibul maal / rabulmal) dengan pengelolaan dana / manajemen usaha (disebut sebagai mudharib) 
untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (nisbah) yang disepakati 
bersama pada awal akad. Dalam pembiayaan Mudharabah yang dilakukan oleh bank syariah, modal 
yang diserahkan tidak hanya dapat uang tunai tetapi dapat dierikan dalam bentuk modal non-kas. 
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Dalam pembiayaan Mudharabah modal usaha atau proyek sepenuhnya berasal dari pemilik modal 
(shaibul maal). Kerugian mudharabah ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian tersebut sebagai 
akibat kesalahan pengelola dana (mudharib)/ Pembiayaan Mudharabah dapat diaplikasikan apabila 
nasabah memerlukan modal kerja (Harahap, Wiroso dan Yusuf 2010). 

 Musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal 
mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama 
menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang 
baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati 
secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk 
kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten. 
Laba musyarakah dibagi di antara para mitra, baik secara proposional sesuai dengan modal yang 
disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua 
mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proposional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik 
berupa kas maupun aktiva lainnya) (Harahap, Wiroso dan Yusuf 2010). 

 Pembiayaan bagi hasil yang dimaksud adalah total pembiayaan bagi hasil yang disalurkan 
bank syariah, baik dengan prinsip mudharabah dan musyarakah. Total pembiayaan bagi hasil diukur 
dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan bagi hasil pada akhir tiap tahun. Penggunaan 
logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai 
pembiayaan bagi hasil antar bank syariah yang berbeda-beda. Selain itu, dimaksudkan agar data total 
pembiayaan bagi hasil dapat terdistribusi normal dan memiliki standar eror koefisienregresi minimal 
(Theresia dan Tendelilin, 2007 dalam Riyadi dan Yulianto, 2014). Besarnya Pembiayaan Bagi Hasil 
dirumuskan sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑔𝑖 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 = 𝐿𝑛 (𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑠𝑖𝑝 𝑚𝑢𝑑ℎ𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ + 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑚𝑢𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎ℎ) 

2.2 Pengembangan Hipothesis 

2.2.1 Pengaruh NPF terhadap ROA 

Berdasarkan proprietary theory, terdapat kesenjangan antara hubungan perusahaan dengan 
pemiliknya dimana pemilik menginginkan laporan keuangan yang diserahkan dari pihak manajemen 
kepada pihak pemilik bersifat transparan. Menurut Yusuf (2017), dengan manajemen mengetahui 
informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan lebih cepat dibanding pihakluar maka 
manajemen memiliki potensi untuk melakukan tindakan penyelewangan, berdasarkan hal tersebut 
dapat  memunculkan ketidak percayaan pemilik dengan pihak manajemen. Indikator yang dapat 
mencerminkan laporan keuangan bank yang baik merupakan sahal satu cara untuk meningkatkan 
kepercayaan pemilik karena dengan adanya indikator tersebut maka pemilik dapat mengatasi 
keraguan mereka atas prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Salah satu indikator yang 
digunakan adalah indikator kredit bermasalah, berdasarkan SEBI No. 13/24/DPNP tahun 2011, 
menjelaskan bahwa risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam 
memenuhi kewajiban kepada bank. Non Performing Financing (NPF) digunakan untuk mengukur 
tingkat pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah (Amelia, 2015). Sehingga semakin besar 
tingkat NPF maka semakin buruk kinerja perbankan syariah yang diukur dengan profitabilitas. 

Penelitian sebelumnya telah menguji pengaruh Non Performing Financing terhadap 
profitabilitas dengan menggunakan 11 sampel pada perusahaan perbankan syariah tahun 2011 
sampai dengan 2014 dan hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa Non Performing 
Financingberpengaruh terhadap profitabilitas (Iskandar dan Laila, 2016). Penelitian Amelia (2015) dan 
Asrina (2015) juga menyatakan bahwa Non Performing Financingberpengaruh terhadap profitabilitas. 
Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang disampaikan sebagai berikut: 
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𝐻𝑜1 = Non Performing Financing tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 

𝐻𝑎1 = Non Performing Financing berpengaruh terhadap profitabilitas 

2.2.2 Pengaruh FDR terhadap Profitabilitas 

Proprietary theorymemberikan pandangan bahwa pemilik perusahaan dan perusahaannya 
merupakan entitas yang sama, berdasarkan pernyataan tersebut maka kewajiban sebuah perusahaan 
akan menjadi kewajiban pemiliknya.  Likuiditas bank menunjukan kemampuan bank untuk memenuhi 
kewajibannya, bank yang memiliki likuiditas dalam jumlah memadai dapat membayar kewajiban pada 
kreditur yang sudah jatuh tempo (IBI, 2016).Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang 
digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank (Muliawati dan Khoirudin, 2015). Sehingga bank 
yang memiliki tingkat FDR yang sehat maka dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah yang 
diukur dengan profitabilitas. 

Penelitian sebelumnya telah menguji pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap 
ptofitabilitas dengan menggunakan 11 sampel pada perusahaan perbankan syariah tahun 2011 
sampai dengan 2013 dan hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa Financing to Deposit Ratio 
berpengaruh terhadap profitabilitas (Muliawati dan Khoirudin, 2015). Penelitian Parisi (2017) juga 
menyatakan bahwa Financing to Deposit Ratio berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan teori 
dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang disampaikan sebagai berikut: 

𝐻𝑜2 = Financing to Deposit Ratio tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 

𝐻𝑎2 = Financing to Deposit Ratio berpengaruh terhadap profitabilitas 

2.2.3 Pengaruh BOPO terhadap Profitabilitas 

Proprietary theorymenyatakan bahwa perusahaan merupakan alat bagi pemilik untuk 
mencapai tujuannya, alat tersebut harus digunakan seoptimal mungkin sehingga dapat mencapai 
tujuan tersebut. Salah satu cara mengoptimalkan perusahaan tersebut adalah mengatur tingkat 
efisiensinya, efisiensi pada bank dapat diukur melalui Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO),  apabila nilai BOPO tersebut kecil menunjukkan bahwa biaya operasional bank 
lebih kecil dari pada pendapatan operasionalnya sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa 
manajemen bank sangat efisien dalam menjalankan aktivitas operasionalnya (Hakiim dan Rafsanjani, 
2016).Sehingga semakin besar tingkat BOPO maka semakin buruk kinerja perbankan syariah yang 
diukur dengan profitabilitas. 

Penelitian sebelumnya telah menguji pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO)terhadap profitabilitas dengan menggunakan 9 sampel pada perusahaan 
perbankan syariah tahun 2012 sampai dengan 2015 dan hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh terhadap profitabilitas (Wibisono 
dan Wahyuni, 2017). Penelitian Zulfiah dan Susilowibowo (2014) dan Wardana dan Widyarti (2015) 
juga menyatakan bahwa Financing to Deposit Ratio berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan 
teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang disampaikan sebagai berikut: 

𝐻𝑜3 = Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional tidak berpengaruh terhadap 
profitabilitas 

𝐻𝑎3 = Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional  berpengaruh terhadap profitabilitas 
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2.2.4 Pengaruh Moderasi Pembiayaan Bagi Hasil pada Hubungan NPF terhadap Profitabilitas 

 Salah satu permasalahan yang timbul dalam hubungan antara bank umum syariah dengan 
nasabahnya adalah pembiayaan bermasalah. Buku Greuning dan Iqbal (2008) yang berjudul Risk 
Analysis of Islamic Banks menyatakan bahwa risiko kredit adalah kemungkingn bahwa debitur atau 
penerbit dari instrument keuangan (baik individu atau perusahaan) untuk tidak melunasi pokoknya dan 
arus kas lain terkait investasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Perbankan syariah tidak 
mengenal istilah kredit melainkan istilah pembiayaan karena perbankan syariah tidak mengenal 
sistem bunga melainkan sistem bagi hasil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 
bermasalah adalah pinjaman yang diberikan oleh pihak bank umum syariah kepada nasabahnya yang 
mengalami kesulitan dalam pelunasannya. Non Performing Financing(NPF) digunakan untuk 
mengukur tingkat pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah (Amelia, 2015). 

Penelitian Suhendar dan Tanuatmodjo (2014), Permata et al (2014) dan Rahayu et al (2015) 
menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas karena 
pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari usaha sesuai modal yang disalurkan. Apabila modal 
yang disalurkan besar, maka keuntungan yang diperoleh juga besar (Rahayu et al, 2015). Amelia 
(2015), Asrina (2015) dan Iskandar dan Laila (2016) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif 
terhadap profitabilitas yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah maka 
semakin menurun tingkat profitabilitas. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti ingin 
membuktikan apakah dengan adanya pembiayaan bagi hasil sebagai varibel moderasi dapat 
memperlemah hubungan NPF terhadap profitabilitas maka hipotesis yang disampaikan sebagai 
berikut: 

𝐻𝑜4 = Pembiayaan Bagi Hasil tidak dapat memoderasi hubungan Non Performing Financing 
terhadap profitabilitas 

𝐻𝑎4 = Pembiayaan Bagi Hasil dapat memoderasi hubungan Non Performing Financing terhadap 
profitabilitas 

2.2.5 Pengaruh Moderasi Pembiayaan Bagi Hasil pada Hubungan FDR terhadap Profitabilitas 

 Greuning dan Iqbal (2008) menyatakan bahwa likuiditas mencerminkan kemampuan bank 
untuk memenuhi penarikan simpanan dan liabilitas lain serta untuk memenuhi permintaan dana bagi 
portofolio pinjaman dan investasi. Kinerja bank dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank dalam 
menghimpun dana masyarakat. Secara operasional perbankan, dana pihak ketiga merupakan sumber 
likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah (Wardiantika dan Kusumaningtias, 
2014). Menurut kamus Bank Indonesia, FDR adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga 
yang diterima oleh bank. 

 Penelitian Suhendar dan Tanuatmodjo (2014), Permata et al (2014) dan Rahayu et al (2015) 
menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas karena 
pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari usaha sesuai modal yang disalurkan. Apabila modal 
yang disalurkan besar, maka keuntungan yang diperoleh juga besar (Rahayu et al, 2015).Amelia 
(2015), Mulyawati dan Khoirudin (2015) dan Parisi (2017) menyatakan bahwa FDR berpengaruh 
negatif terhadap profitabilitas yang berarti bahwa terdapat kurangnya efektifitas bank dalam 
menyalurkan pembiayaannya. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti ingin membuktikan 
apakah dengan adanya pembiayaan bagi hasil sebagai varibel moderasi dapat memperlemah 
hubungan FDR terhadap profitabilitas maka hipotesis yang disampaikan sebagai berikut: 

𝐻𝑜5 = Pembiayaan Bagi Hasil tidak dapat memoderasi hubungan Financing to Deposit Ratio 
terhadap profitabilitas 

Pengaruh NPF, FDR dan BOPO..., Noval Fauzan Raditya, Ak.-Ibs, 2018



 
 

 
 
 

𝐻𝑎5 = Pembiayaan Bagi Hasil dapat memoderasi hubungan Financing to Deposit Ratio terhadap 
profitabilitas 

2.2.6 Pengaruh Moderasi Pembiayaan Bagi Hasil pada Hubungan BOPO terhadap 
Profitabilitas 

 Menurut Veithzal (2013), tingkat efisiensi berguna untuk melihat kemampuan bank dalam 
melakukan kegiatan operasinya. Efisiensi pada bank diukur melalui BOPO, nilai BOPO yang kecil 
menunjukkan bahwa biaya operasional bank lebih kecil dari pendapatan operasionalnya sehingga hal 
tersebut menunjukkan bahwa manajemen bank sangat efisien dalam menjalankan aktivitas 
operasionalnya (Hakiim danRafsanjani, 2016). 

 Penelitian Suhendar dan Tanuatmodjo (2014), Permata et al (2014) dan Rahayu et al (2015) 
menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas karena 
pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari usaha sesuai modal yang disalurkan. Apabila modal 
yang disalurkan besar, maka keuntungan yang diperoleh juga besar (Rahayu et al, 2015). Penelitian 
Zulfiah dan Susilowibowo (2014), Wardana dan Widyarti (2015), dan Wibisono dan Wahyuni (2017) 
menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif  signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan teori 
dan penelitian terdahulu, peneliti ingin membuktikan apakah dengan adanya pembiayaan bagi hasil 
sebagai varibel moderasi dapat memperlemah hubungan BOPO terhadap profitabilitas maka hipotesis 
yang disampaikan sebagai berikut: 

𝐻𝑜6 = Pembiayaan Bagi Hasil tidak dapat memoderasi hubungan Biaya Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional terhadap profitabilitas 

𝐻𝑎6 = Pembiayaan Bagi Hasil dapat memoderasi hubungan Biaya Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional terhadap profitabilitas. 

3. Metode Penelitian 

3.1 Sampel Penelitian 

 Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor perbankan 
syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan perusahaan perbankan 
syariah yang di publikasikan oleh BI. Data tersebut diperoleh dari situs www.bi.go.id. 

 Populasi yang ingin digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang 
terdaftar di Bank Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian sampel dengan 
purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan suatu kriteria tertentu. Adapun kriteria 
yang menjadi pertimbangan penulis dalam pengambilan sampel adalah : 

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Pada Tahun 2013 sampai dengan tahun 
2017. 

2. Telah mempublikasikan laporan keuangan periode 2013 sampai dengan 2017. 

3. Memiliki data yang tersedia lengkap dari tahun 2013 sampai dengan 2017. 

Dari kriteria tersebut terpilih 11 Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu: 
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Tabel 3.1 
Sampel Penelitian 

 

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 Panin Syariah 

7. PT Bank Victoria Syariah 

8. PT BCA Syaria 

9. PT Bank Jabar dan Banten 

10. PT Bank BNI Syariah 

11. PT Maybank Syariah Indonesia  
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK 

3.2  Variabel Dependen 
 Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 
adanya variabel independen (bebas) Sugiyono (2012). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
profitabilitas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Return On Asset (ROA) karena ROA adalah 
pengukuran keberhasilan manajemen dalam pemanfaatan seluruh asset yang dananya sebagian 
besar berasal dari dana simpanan masyarakat yang dimiliki oleh perusahaan untuk memperoleh laba. 
Maka dari itu semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus kinerja keuangan perusahaan dan 
semakin efisien perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya dan dapat menghasilkan 
keuntungan bagi perusahaan. Variabel terikat dalam penelitian ini disimbolkan dengan “Y”.   

3.3 Variabel Independen 
 Variabel independen adalah variabel yang diduga mempengaruhi variabel dependen. Variabel 
independen dalam penelitian ini Non Performing Financing (NPF) (X1), Financing to Deposit Ratio 
(FDR) (X2), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (X3) dan Pembiayaan 
Bagi Hasil (X4). 

3.3 Model Penelitian 

𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑵𝑷𝑭𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑭𝑫𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑩𝑶𝑷𝑶𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑳𝒏_𝑷𝑩𝑯𝒊𝒕 + 𝑵𝑷𝑭 ∗ 𝑷𝑩𝑯𝒊𝒕 + 𝑭𝑫𝑹 ∗ 𝑷𝑩𝑯𝒊𝒕

+ 𝑩𝑶𝑷𝑶 ∗ 𝑷𝑩𝑯𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 

Keterangan: 

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡= Return on Asset i pada periode t 

𝛼0 = Konstanta 
β1, β2, β3... = Koefisien masing-masing variabel independen 
𝑁𝑃𝐹𝑖𝑡= Non Performing Financing Bank i pada periode t 

𝐹𝐷𝑅𝑖𝑡= Financing to Deposit Bank i pada periode t 
𝐵𝑂𝑃𝑂𝑖𝑡= Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional Bank i pada periode t 

𝑃𝐵𝐻𝑖𝑡= Pembiayaan Bagi Hasil Bank i pada periode t 
𝑁𝑃𝐹 ∗ 𝑃𝐵𝐻𝑖𝑡= Interaksi Pembiayaan Bagi Hasil dengan Non Performing Financing 

𝐹𝐷𝑅 ∗ 𝑃𝐵𝐻𝑖𝑡= Interaksi Pembiayaan Bagi Hasil dengan Financing to Deposit 
𝐵𝑂𝑃𝑂 ∗ 𝑃𝐵𝐻𝑖𝑡= Interaksi Pembiayaan Bagi Hasil dengan Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional 
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ε = Estimasi Error 
i = Cross Section Identifiers 
t = Time Series Identifiers 
 
4. Analisis dan Pembahasan 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Model 1 Model 2 

Coefficient Prob. Signifikansi Coefficient Prob. Signifikansi 

NPF -0.0772 -0.0281 Signifikan -0.4415 0.0039 Signifikan 

FDR 0.0032 0.8065 Tidak Signifikan 0.0684 0.0037 Signifikan 

BOPO -0.0962 -0.0000 Signifikan 0.1105 0.0197 Signifikan 

PBH 0.0435 0.7027 Tidak Signifikan 2.8635 0.0001 Signifikan 

NPF*PBH    0.0370 0.1721 Tidak Signifikan 

FDR*PBH    -0.0060 0.0267 Signifikan 

BOPO*PBH    -0.0252 0.0001 Signifikan 

C 
9.3333 

0.0000 Signifikan -15.0240 0.0131 Signifikan 

R-squared 0.9147 0.9493 

Adjusted R-squared 0.8815 0.9232 

Prob.(F-Statistic) 0.0000 0.0000 

Sumber: Output Eviews 9 diolah oleh penulis, 2018 
 

 Hipothesis 1 (Ha1) dalam penelitian ini yaitu: Non Performing Financing berpengaruh terhadap 
Profitabilitas. Tabel 4.9 menunjukkan bahwa probabilitas NPF dari tingkat signifikansi sebesar (0.0039 
< 0.05) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.4415. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Non 
Performing Financing berpengaruh terhadap Profitabilitas (Ha1 diterima).Berdasarkan hasil analisis 
statistik deskriptif selama 5 tahun pengamatan, diperoleh rata-rata NPF sebesar 4.95% yang berarti 
bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2013 – 2017 memiliki pembiayaan 
bermasalah sebesar 4.95% dibanding dengan total pembiayaannya. Dapat dilihat dari table 4.9 bahwa 
tidak ada perbedaan antara model 1 dengan model 2. Hal ini menunjukan bahwa kondisi besarnya 
NPF dalam satu periode dapat secara langsung mempengaruhi penurunan laba dalam periode yang 
sama. Hal tersebut disebabkan karena semakin besar tingkat pembiayaan bermasalah maka 
menunjukan bahwa pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah kurang efektif sehingga dapat 
menurunkan profitabilitas. 

 Hipothesis 2 (Ha2) dalam penelitian ini yaitu: Financing to Deposit Ratio berpengaruh terhadap 
Profitabilitas. Tabel 4.9 menunjukkan bahwa probabilitas FDR dari tingkat signifikansi sebesar (0.0037 
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< 0.05) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.0684. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Financing 
to Deposit Ratioberpengaruh terhadap Profitabilitas (Ha2 diterima). Berdasarkan hasil analisis statistik 
deskriptif selama 5 tahun pengamatan, diperoleh rata-rata FDR sebesar 93.60% yang berarti bahwa 
Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2013 – 2017 memiliki penyaluran pembiayaan 
sebesar 93.60% dibanding dengan total dana pihak ketiganya, nilai tersebut dibawah nilai tolerasi 
berdasarkan Bank Indonesia yaitu 100%. Hal ini  disebabkan karena semakin besar pembiayaan 
efektif yang tersalurkan oleh bank maka semakin terhindar bank dari risiko pembiayaan sehingga 
pembiayaan yang disalurkan dapat meningkatkan profitabilitas. Dapat dilihat dari table 4.9 bahwa 
pada model 1 apabila bank syariah tidak mempertimbangkan Pembiayaan Bagi Hasil maka FDR 
memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap profitabilitas, kecilnya pengaruh FDR terhadap ROA 
disebabkan karena tidak didukung oleh kualitas pendanaan walaupun dana yang diterima dari pihak 
ketiga besar. Penyebab lainnya adalah rasio FDR yang fluktuatif yang ditimbulkan dari setiap 
perusahaan sehingga terjadinya kesenjangan dari FDR yang terlampau tinggi dan rendah. Sedangkan 
pada model 2 apabila  bank syariah mempertimbangkan Pembiayaan Bagi Hasil maka rasio FDR 
memiliki pengaruh yang signifikan. 

 Hipothesis 3 (Ha3) dalam penelitian ini yaitu: Biaya Operasional terhadap Beban Operasional 
berpengaruh terhadap Profitabilitas. Tabel 4.9 menunjukkan bahwa probabilitas BOPO dari tingkat 
signifikansi sebesar (0.0197 < 0.05) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.1105. Sehingga, dapat 
disimpulkan bahwa Biaya Operasional terhadap Beban Operasional berpengaruh terhadap 
Profitabilitas (Ha3 diterima). Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif selama 5 tahun 
pengamatan, diperoleh rata-rata BOPO sebesar 97.71% yang berarti bahwa Bank Umum Syariah di 
Indonesia selama periode 2013 – 2017 memiliki biaya operasional sebesar 97.71% dibanding dengan 
penadapatan operasionalnya. Dapat dilihat dari table 4.9 bahwa pada model 1 apabila bank syariah 
tidak mempertimbangkan Pembiayaan Bagi Hasil maka BOPO memiliki pengaruh yang signifikan 
dengan arah negatif terhadap profitabilitas,  hal ini disebabkan karena nilai BOPO yang tinggi pada 
Bank Umum Syariah terjadi karena bank tersebut mengalami peningkatan disisi biaya operasionalnya 
untuk mencapai tingkat efisiensi seperti membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset 
(CKPN) pada tahun penelitian yang mengalami peningkatan, apabila bank efisien dalam mengelola 
operasionalnya maka akan meningkatkan profitabilitas. Berdasarkan sumber Statistik Perbankan 
Syariah (2016) pembentukan CKPN pada Bank Umum Syariah terus mengalami peningkatan dari 
tahun 2014 sebesar 5.025 (miliar), tahun 2015 sebesar 6.363 (miliar), dan tahun 2016 sebesar 8.189 
(miliar). Sedangkan pada model 2 BOPO memiliki pengaruh yang positif signifikan karena BOPO 
memiliki tingkat hubungan yang kuadratik melainkan linier. 

 Hipothesis 4 (Ha4) dalam penelitian ini yaitu:Variabel Pembiayaan Bagi Hasil Dapat 
Memoderasi Hubungan NPF terhadap Profitabilitas. Tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel NPF*PBH 
yang merupakan variabel interaksi antara moderasi Pembiayaan Bagi Hasildengan Non Performing 
Financing memiliki hasil probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar (0.1721 > 0,05) 
dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.0370. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa bahwa 
Pembiayaan Bagi Hasil terbukti tidak dapat memoderasi hubungan Non Performing Financing 
terhadap Profitabilitas. (Ha4 ditolak). Hal ini dapat diartikan bahwa semakin banyak jumlah 
pembiayaan berprinsip bagi hasil yang disalurkan melalui pembiayaan mudharabah dan pembiayaan 
musyarakahdalam satu periode kurang mempengaruhi jumlah pembiayaan bermasalah yang dimiliki 
oleh Bank Umum Syariah dalam periode yang sama. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya jenis 
layanan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah kepada mudharib (nasabah) seperti 
pembiayaan dengan prinsip jual beli (ba’i) dan pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah), oleh karena 
itu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri kurang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. 
Hal ini dapat menunjukan bahwa adanya pembiayaan bagi hasil yang diukur dengan pembiayaan 
mudharabah dan pembiayaan musyarakah tidak dapat memoderasi hubungan Non Performing 
Financing terhadap profitabilitas. 
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 Hipothesis 5 (Ha5) dalam penelitian ini yaitu: Variabel Pembiayaan Bagi Hasil Dapat 
Memoderasi Hubungan FDR terhadap Profitabilitas. Tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel 
FDR*PBH yang merupakan variabel interaksi antara moderasi Pembiayaan Bagi Hasil dengan 
Financing to Deposit Ratio memiliki hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 
(0.0267 > 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.0060. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 
bahwa Pembiayaan Bagi Hasil terbukti dapat memoderasi hubungan Financing to Deposit 
Ratioterhadap Profitabilitas. (Ha5 diterima). Hal ini dapat diartikan bahwa semakin banyak jumlah 
pembiayaan berprinsip bagi hasil yang disalurkan melalui pembiayaan mudharabah dan pembiayaan 
musyarakah dalam satu periode mempengaruhi jumlah total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank 
Umum Syariah dalam periode yang sama. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah pembiayaan 
yang disalurkan tidak diseimbangi dengan jumlah dana pihak ketiga yang diterima oleh Bank Umum 
Syariah dalam periode tersebut sehingga dapat memperlemah profitabilitasnya karena dapat 
menurunkan rasio FDR. Hal ini dapat menunjukan bahwa adanya pembiayaan bagi hasil yang diukur 
dengan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah dapat memoderasi hubungan 
Financing to Deposit Ratio terhadap profitabilitas. 

 Hipothesis 6 (Ha6) dalam penelitian ini yaitu: Variabel Pembiayaan Bagi Hasil Dapat 
Memoderasi Hubungan BOPO terhadap Profitabilitas. Tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel 
BOPO*PBH yang merupakan variabel interaksi antara moderasi Pembiayaan Bagi Hasildengan Biaya 
Operasional terhadap Pendapatan Operasionalmemiliki hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat 
signifikansi sebesar (0.0001> 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.0252. Sehingga, dapat 
disimpulkan bahwa bahwa Pembiayaan Bagi Hasil terbukti dapat memoderasi hubungan Biaya 
Operasional terhadap Pendapatan Operasional terhadap Profitabilitas. (Ha6 diterima). Hal ini dapat 
diartikan bahwa semakin banyak jumlah pembiayaan berprinsip bagi hasil yang disalurkan melalui 
pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah dalam satu periode mempengaruhi jumlah 
biaya opersaional dan pendapatan opersaional yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah dalam 
periode yang sama. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah pembiayaan mudharabah dan 
pembiayaan musyarakah akan meningkatkan biaya operasional Bank Umum Syariah seperti 
pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset (CKPN) pembiayaan tersebut sehingga 
dapat memperlemah profitabilitas karena dapat menurunkan rasio BOPO. Hal ini dapat menunjukan 
bahwa adanya pembiayaan bagi hasil yang diukur dengan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan 
musyarakah dapat memoderasi hubungan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
terhadap profitabilitas. 

5.1 Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pengaruh NPF, FDR dan BOPO 
terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Bagi Hasil sebagai Variabel Moderasi pada Bank Syariah 
di Indonesia periode 2013 sampai 2017. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan 
pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Non performing financing (NPF) berpengaruh negatif signifikan  terhadap profitabilitas (ROA) 
2. Financing to deposit ratio (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 
3. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas (ROA) 
4. Pembiayaan bagi hasil tidak dapat mempengaruhi hubungan non performing financing (NPF) 

terhadap profitabilitas (ROA) 
5. Pembiayaan bagi hasil dapat memperlemah hubungan financing to deposit ratio (FDR) 

terhadap profitabilitas (ROA) 
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6. Pembiayaan bagi hasil dapat memperlemah hubungan biaya operasional terhadap 
pendapatan operasional (BOPO) terhadap porfitabilitas (ROA) 
 

 Hasil penelitian membuktikan bahwa non performing financing (NPF) berpengaruh negatif 
signifikan  terhadap profitabilitas (ROA), hal tersebut disebabkan karena semakin besar tingkat 
pembiayaan bermasalah maka menunjukan bahwa pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah 
kurang efektif sehingga dapat menurunkan profitabilitas.  
 
 Hasil penelitian membuktikan bahwa financing to deposit ratio (FDR) berpengaruh positif 
signifikan terhadap profitabilitas (ROA), hal ini  disebabkan karena semakin besar pembiayaan efektif 
yang tersalurkan oleh bank maka semakin terhindar bank dari risiko pembiayaan sehingga 
pembiayaan yang disalurkan dapat meningkatkan profitabilitas. 
 
 Hasil penelitian membuktikan bahwa biaya operasional terhadap pendapatan operasional 
(BOPO) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini disebabkan karena nilai 
BOPO yang tinggi pada Bank Umum Syariah terjadi karena bank tersebut mengalami peningkatan 
disisi biaya operasionalnya untuk mencapai tingkat efisiensi, apabila bank efisien dalam mengelola 
operasionalnya maka akan meningkatkan profitabilitas.  
 
 Hasil penelitian membuktikan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak dapat mempengaruhi 
hubungan non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas (ROA), hal tersebut disebabkan 
karena banyaknya jenis layanan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah kepada 
mudharib (nasabah) seperti pembiayaan dengan prinsip jual beli (ba’i) dan pembiayaan dengan 
prinsip sewa (ijarah), oleh karena itu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri kurang 
mempengaruhi pembiayaan bermasalah sehingga tidak dapat mempengaruhi profitabilitas.  
 
 Hasil penelitian membuktikan bahwa pembiayaan bagi hasil dapat memperlemah hubungan 
financing to deposit ratio (FDR) terhadap profitabilitas (ROA), hal ini disebabkan karena peningkatan 
jumlah pembiayaan yang disalurkan tidak diseimbangi dengan jumlah dana pihak ketiga yang diterima 
oleh Bank Umum Syariah dalam periode tersebut sehingga dapat memperlemah profitabilitasnya.  
 
 Hasil penelitian membuktikan bahwa pembiayaan bagi hasil dapat memperlemah hubungan 
biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) terhadap porfitabilitas (ROA), hal ini 
disebabkan karena peningkatan jumlah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah akan 
meningkatkan biaya operasional Bank Umum Syariah seperti pembentukan Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai Aset (CKPN) pembiayaan tersebut sehingga dapat memperlemah profitabilitas. 
 
5.2 Saran 

 Adapun saran yang bisa peneliti berikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menambahkan variabel moderasi sehingga lebih mencerminkan keseluruhan dari 
pembiayaan, misalnya pembiayaan jual beli. 

2. Menambahkan teori yang membuktikan bahwa rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional memiliki tingkat hubungan yang kuadratik.  

3. Peneliti menyarankan agar Bank Syariah di Indonesia yang memiliki tingkat Financing to 
Deposit Ratio yang fluktuatif untuk lebih menjaga aktivitas pembiayaannya karena dalam 
penelitian ini terbukti bahwa terdapat Bank Syariah di Indonesia yang memiliki tingkat 
Financing to Deposit Ratio yang fluktuatif, salah satunya adalah Maybank Syariah Indonesia. 
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