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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Return On Asset 

(ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO), dan Financing to Deposits Ratio (FDR) terhadap nisbah 

bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah. Purposive Sampling 

dipilih dalam penelitian ini. Populasi yang digunakan adalah laporan keuangan 

tahunan seluruh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yaitu sebanyak 11 

bank pada periode 2012-2016. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi berganda. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan 

pada penelitian terdahulu dan berbagai teori pendukung lainnya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan Return On Asset (ROA) dan BOPO 

tidak berpengaruh signifikan terhadap nisbah bagi hasil depsotio mudharabah, 

sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan Financing to 

Deposits Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap nisbah bagi hasil deposito 

mudharabah. 

Kata Kunci :   

Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), BOPO, Financing to 

Deposits Ratio (FDR), Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the effect of Return On Asset (ROA), Capital 

Adequacy Ratio (CAR), BOPO, and Financing to Deposits Ratio (FDR) to the 

profit sharing mudharaba deposits on Islamic Banks in Indonesia. Purposive 

sampling is chosen as the sampling method of this study. The population used is 

the annual report financial statements of Islamic Banks (BUS) in Indonesia 

which amounted to 11 banks in period 2012-2016. The analysis technique used in 

this study is multiple linear regression. Hypothesis in this study are based on 

previous research and others supporting theories. 

This results prove that Return On Asset (ROA) and BOPO haven’t 

significant effect of profit sharing mudharaba deposits. But Capital Adequacy 

Ratio (CAR) have significant negative of profit sharing mudharaba deposits and 

Financing to Deposits Ratio (FDR) have significant positive of profit sharing 

mudharaba deposits. 

 

Keywords :  

Return On Asse (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), BOPO, Financing to 

Deposits Ratio (FDR), Profit Sharing Mudharabah Deposits.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi Islam saat ini cukup pesat, dengan berkembang 

nya lembaga keuangan syariah. Sejak tahun 1992, perkembangan lembaga 

keuangan syariah terutama perbankan syariah, cukup luas sampai sekarang. 

Eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 

tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 

tahun 1998. Dalam Undang-undang tersebut tertulis bahwa bank umum 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip 

syariah (bank syariah). Undang-undang tersebut memberi kebebasan kepada bank 

dalam menentukan jenis imbalan yang akan diberikan kepada nasabah, baik 

berupa bunga ataupun keuntungan bagi hasil, termasuk keleluasaan penentuan 

tingkat bunga sampai 0 (nol) dan merupakan hal baru dalam kerangka mekanisme 

sistem perbankan pada umumnya. Pada tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) mengeluarkan fatwa No. 1 tahun 2004 tentang hukum bunga bank, praktek 

penggunaan bunga tersebut hukum nya haram. Oleh karena itu MUI menghimbau 

kepada umat islam agar beralih menggunakan bank syariah dalam mengelola 

keuangannya. Perbankan syariah lahir sebagai alternatif sistem perbankan guna 

memenuhi harapan yang menginginkan sistem keuangan syariah, yaitu bank yang 

menerapkan prinsip bagi hasil yaitu bebas dari riba (bunga) (Isna dan Sunaryo, 

2012).
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Eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak 

tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan 

diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, kemudian diubah lagi dengan 

UU No. 21 tahun 2008. Dalam Undang-Undang tersebut tertulis bahwa bank 

umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan 

prinsip syariah (bank syariah). Undang-Undang tersebut memberi kebebasan 

kepada bank dalam menentukan jenis imbalan yang akan diberikan kepada 

nasabah. Namun terdapat perbedaan yang paling mencolok antara bank 

konvensional dengan bank syariah adalah adanya dua sistem pengembalian uang 

nasabah, yaitu sistem bunga dan sistem bagi hasil (Farianto, 2014). 

Menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2015, Sejalan 

dengan perkembangan ekonomi domestik dan global yang masih cenderung 

mengalamI perlambatan, pertumbuhan industri perbankan nasional juga cenderung 

melambat. Pada tahun 2015 perbankan nasional hanya tumbuh sebesar 9,3% lebih 

rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014 sebesar 13,3%. Tingkat 

pertumbuhan perbankan nasional ini merupakan pertumbuhan terendah dalam 

kurun waktu 5 tahun terakhir. Pertumbuhan kredit perbankan nasional juga masih 

mengalami perlambatan. Per posisi akhir tahun 2015 pertumbuhan kredit tercatat 

sebesar 9,2%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2014 sebesar 13,4%. 

Pertumbuhan kredit di tahun 2015 ini merupakan pertumbuhan terendah dalam 5 

tahun terakhir. Disamping itu, risiko kredit yang ditunjukkan oleh tingkat Non 

Performing Loan (NPL) cenderung meningkat meskipun masih di bawah 5%. 

NPL Gross tahun 2015 sebesar 2,6% atau lebih tinggi dari tahun 2014 sebesar 
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2,2%. Demikian juga dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan 

nasional mengalami penurunan dibanding akhir tahun 2014 dari sebesar 12,3% 

menjadi 8,06%. Sementara itu tingkat permodalan perbankan nasional mengalami 

peningkatan sebesar 1,82% dari tahun 2014 dengan rasio Capital Adequacy Ratio 

(CAR) sebesar 19,57% meningkat menjadi sebesar 21,93%. Nilai CAR ini 

merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan perbankan 

Indonesia mempunyai ketahanan yang cukup untuk mengantisipasi potensi risiko. 

 

Tabel 1.1 

Indikator Utama Perbankan Nasional 

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2015 

 

Seiring dengan kondisi perbankan nasional yang mengalami perlambatan, 

perkembangan perbankan syariah pada tahun 2015 juga cenderung melambat. 

Walaupun masih mencatatkan angka positif, pertumbuhan perbankan syariah 

Indikator Utama Perbankan Nasional 

    2011 2012 2013 2014 2015 

Total Aset (Rp Triliun)   3.709 4.33 5.032 5.705 6.234 

Pertumbuhan Aset (yoy)     16.70% 16.20% 13.40% 9.30% 

Total Kredit (Triliun)   3.466 4.237 4.896 5.556 6.067 

Pertumbuhan Kredit (yoy)     22.20% 15.60% 13.40% 9.20% 

CAR   16.05% 17.43% 18.13% 19.57% 21.39% 

ROA   3.03% 3.11% 3.08% 2.85% 2.32% 

LDR   78.77% 83.56% 89.70% 89.42% 92.11% 

BOPO   85.42% 74.10% 74.08% 76.29% 81.49% 

NIM     5.49% 4.89% 4.23% 5.39% 
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tahun 2015 tidak lagi setinggi pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya yang 

mencapai angka dua digit yang relatif tinggi (bahkan lebih tinggi dibanding 

perbankan konvensional). Pertumbuhan aset, pinjaman yang diberikan (PYD) dan 

dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan syariah nasional tahun 2015 yang 

terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masing-masing mengalami pertumbuhan 

sebesar 9,00%, 7,06% dan 6,37%. Total aset industri perbankan syariah nasional 

pada tahun 2015 mencapai sebesar ±Rp304,0 triliun, PYD sebesar ±Rp218,7 

triliun dan DPK sebesar ± Rp236,0 triliun. Sedangkan rasiorasio keuangan seperti 

NPF, ROA, BOPO, dan FDR relatif meningkat dibandingkan posisi 2014, kecuali 

rasio permodalan atau CAR yang mengalami penurunan dari 16,10% di tahun 

2014 menjadi 15,02% pada tahun 2015. Hal tersebut terjadi karena adanya 

kewajiban untuk menambah pembentukan CKPN serta pemberlakuan POJK 

KPMM yang mulai berlaku 1 Januari 2015 yang mewajibkan bank syariah untuk 

menghitung ATMR risiko operasional dalam perhitungan CAR. 

 

Tabel 1.2 

Indikator Utama Perbankan Syariah 

Indikator Utama Perbankan Syariah 

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 

Total Aset BUS, UUS, BPRS 148.99 199.71 248.11 278.5 304 

Pertumbuhn Aset BUS, UUS, BPRS 
(yoy) 

  34.04% 24.24% 12.41% 9% 

Market Share 3.98% 4.58% 4.89% 4.85% 4.83% 

DPK BUS, UUS, BPRS (RP Triliun) 117.505 150.447 187.196 221.89 236.02 
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Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2015 

 

Berdasarkan data yang dilaporkan dalam Statistik Perbankan Syariah pada 

tahun 2011-2015, jumlah deposito mudharabah yang di himpun oleh perbankan 

syariah mengalami peningkatan dari Rp 70.80 triliun menjadi Rp 129.8 triliun. 

Dalam rentang waktu lima tahun, jumlah deposito mudharabah telah tumbuh 

sebesar 207,48 persen. Selain itu, dilihat dari proporsinya terhadap total DPK, 

proporsi deposito mudharabah selama periode tahun 2011-2015 juga mengalami 

peningkatan dari 57,9 persen menjadi 62,3 persen. 

Pertumbuhan DPK BUS, UUS, BPRS 
(yoy) 

  28.03% 24.43% 18.53% 6.37% 

PYD BUS, UUS, BPRS (Rp Triliun) 105.335 151.063 188.553 204.31% 218.725 

Pertumbuhan PYD BUS, UUS, BPRS 
(yoy) 

  43.41% 24.82% 8.30% 7.06% 

            

Total Aset BUS, UUS (Rp Triliun) 145.47 195.02 242.28 272.34 296.26 

Pertumbuhan Aset BUS, UUS (yoy)   3.06% 24.23% 12.41% 8.78% 

DPK BUS, UUS (Rp Triliun) 115.41 147.51 183.53 217.86% 231.17 

Pertumbuhan DPK BUS, UUS (yoy)   27.81% 24.42% 18.71% 6.11% 

PYD BUS, UUS (Rp Triliun) 102.66 147.51 184.12 199.3 212.96 

Pertumbuhan PYD BUS, UUS (yoy)   43.69% 24.82% 8.24% 6.85% 

            

ROA 1.79% 2.14% 2% 0.79% 0.84% 

BOPO 78.41% 74.97% 78.21% 94.16% 94.38% 

NPF (net) 1.34% 1.34% 1.75% 2.94% 2.77% 

NPF (gross) 2.52% 2.22% 2.62% 4.33% 4.34% 

CAR  16.63% 14.13% 14.44% 16.10% 15.02% 

FDR 88.94% 100% 100.32% 91.50% 92.14% 
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Return on Assets ROA digunakan dalam pengukuran kinerja bank karena 

apabila ROA meningkat maka pendapatan bank juga meningkat. Dengan adanya 

peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah 

juga meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan Siti Rahayu (2015) menunjukkan 

bahwa apabila ROA mengalami kenaikan maka akan menyebabkan peningkatan 

pada tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Agus Farianto (2014) dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

Return On Asset (ROA) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah 

Rasio kecukupan modal diwakili dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). 

CAR adalah rasio kecukupan modal yang harus disediakan untuk menjamin dana 

deposan. Tujuannya adalah agar likuiditas atau kemampuan bank membayar 

kepada deposan cukup terjamin. Modal merupakan salah satu faktor penting 

dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, 

semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk 

menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Jika 

nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) maka bank tersebut mampu membiayai 

operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan 

kontribusi yang sangat besar bagi profitabilitas dan tentunya akan meningkatkan 

bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah deposan (Rizky dalam Syarif, 2016).  
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Gambar 1.1 

Capital Adequacy Ratio 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia 

 

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa, Capital Adequacy Ratio (CAR) 

setiap tahunnya mengalami kondisi yang fluktuatif. Terlihat dari tahun 2011 

jumlahnya sebesar 20,23 persen yang merupakan tingkat Capital Adequacy Ratio 

tertinggi dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 14,16 persen. Capital Adequacy 

Ratio digunakan untuk pengukuran kinerja ini karena semakin besar rasio CAR 

maka menunjukkan indikasi bank dinilai masih dalam batas aman dalam 

operasinya. Keadaan permodalan yang memadai ini akan menjaga kepercayaan 

masyarakat untuk tetap menyimpan dananya di bank, oleh karena itu semakin 

besar pula bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Apabila nilai CAR tinggi, maka 

berpengaruh baik pada tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang diterima 

nasabah (Syarif, 2016). Menurut Siti Rahayu (2015) Tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara CAR terhadap tingkat bagi hasil deposito Mudharabah, hal ini 
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menunjukkan berapapun besarnya CAR tidak berpengaruh terhadap maka tingkat 

bagi hasil yang dierima oleh nasabah. 

Rasio efisiensi diwakili dengan Biaya Operasional per Pendapatan 

Operasional (BOPO) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan 

biaya operasi atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh 

Bank. Semakin kecil angka rasionya, maka semakin baik kondisi Bank tersebut 

(Anggrainy dalam Nofianti, 2015). Isna dan Sunaryo (2012) menunjukkan bahwa 

BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Nana 

Nofianti (2015) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan penelitian Siti Rahayu (2015) dan 

Agus Farianto (2014) menunjukkan bahwa BOPO secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

FDR adalah perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan dengan 

total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank. FDR akan 

menunjukkan tingkatkemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga 

yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Maksimal FDR yang diperkenankan 

oleh Bank Indonesia adalah sebesar 110% (Rahmawaty dan Yudina, 2015). 

Menurut Nana Nofianti (2015) Financing to Deposits Ratio (FDR) berpengaruh 

positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil. Hasil ini mengindikasikan bahwa 

ketika nilai FDR tinggi menunjukkan semakin baiknya fungsi intermediasi Bank 

yang bersangkutan dan mengindikasikan tingkat pembiayaan yang tinggi dan 

berdampak pada meningkatnya return yang akan dihasilkan dari pembiayaan yang 

secara otomatis meningkatkan tingkat bagi hasil. 
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Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa 

deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip 

mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai 

pemilik dana (shahibul maal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana 

(mudharib). Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut: 

a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik 

dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 

b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai 

macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 

mengembannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan lain pihak. 

c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan 

piutang.  

d) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan 

dalam akad pembukaan rekening. 

e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan 

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 

Penelitian yang menjadi referensi adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Isna dan Sunaryo (2012) bahwa variabel Return On Asset (ROA) dan suku bunga 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, serta 

BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah. Juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahayu yang menjadi 

referensi selanjutnya menyatakan bahawa variabel Return On Asset (ROA) dan 

suku bunga berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil 
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deposito mudharabah, dan variabel BOPO dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah. Perbedaan lainnya adalah penambahan variabel independen yaitu 

Financing to Deposits Ratio (FDR) dan juga jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian yaitu seluruh Bank Umum Syariah pada tahun 2012-2016. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin menguji konsistensi dari hasil 

penelitian terdahulu mengenai korelasi beberapa rasio keuangan tertentu terhadap 

nisbah bagi hasil simpanan mudharabah dengan judul: “ANALISIS PENGARUH 

RETURN ON ASSET (ROA), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), BIAYA 

OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO), DAN 

FINANCING TO DEPOSITS RATIO (FDR) TERHADAP NISBAH BAGI HASIL 

DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, di dapat beberapa 

masalah yang akan dibahas, yaitu: 

1. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil 

deposito mudharabah pada bank umum syariah? 

2. Apakah Capital AdequacyRatio (CAR) berpengaruh terhadap nisbah bagi 

hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah? 

3. Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada bank 

umum syariah? 
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4. Apakah Financing to Deposits Ratio (FDR) berpengaruh terhadap nisbah bagi 

hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat seberapa besar pengaruh 

Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO), dan Financing to Deposits Ratio (FDR) 

terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah terhadap bank umum syariah. 

Dalam penelitian ini, peneliti juga hanya menguji Bank Umum Syariah dalam 

periode 2012-2016. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Return On Asset (ROA), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO), dan Financing to Deposits Ratio (FDR) terhadap 

nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan 

pengetahuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan 

pengetahuan peneliti tentang peranan pengaruh Return On Asset (ROA), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Pendapatan 
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Operasional (BOPO), dan Financing to Deposits Ratio (FDR) terhadap 

nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah;  

2. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan; 

3. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan baru yang 

hasilnya dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mudah dalam memahami penelitian ini, maka penelitian 

disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab satu berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN TEORI 

Bab dua berisi teori-teori yang mendasari pembahasan tentang pengertian bank, 

pengertian bank syariah, Return On Asset(ROA), Capital Adequacy Ratio(CAR), 

Biaya Operasional Pendapatan terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), 

Financing to Deposits Ratio (FDR), dan deposito mudharabah. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab tiga berisi objek penelitian, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi Return 

On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Pendapatan 

Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA),..., Indah Permata Sari, Ak.-IBS, 2017



13 
 

 

 
Indonesia Banking School 

Operasional (BOPO), danFinancing to Deposits Ratio (FDR), berpengaruh 

terhadap nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah. 

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS 

Bab empat berisi hasil dan pembahasan dari analisa data dan pengujian hipotesis 

atas objek penelitian, yaitu pengaruh Return On Asset (ROA), Capital 

AdequacyRatio (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan 

Financing to Deposits Ratio (FDR) terhadap nisbah bagi hasil pada deposito 

mudharabah. 

BAB V: PENUTUP 

Bab lima berisi penutup yang berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan 

diatas berdasarkan analisis yang sudah dilakukan dan saran.
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Bank 

 Iskandar (2008) bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang 

jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan 

menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral. Usaha bank tidak sebatas 

sebagai penyimpan dana dan pemberi kredit saja tetapi juga merupakan alat bagi 

pemerintah untuk menstabilkan moneter dan mendorong laju pertumbuhan 

nasional atau sebagai agent of development. 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 

November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank. 

Menurut Kasmir (2014) aktivitas perbankan yang pertama adalah 

menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah didunia 

perbankan adalah kegiatan funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya 

adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat 

luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara 

memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam 
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bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih masyarakat adalah seperti 

giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka. Setelah memperoleh 

dana dalam bentuk simpanan masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut 

diputarkan kembali atau dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pijaman 

atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending). Dalam pemberian kredit juga 

dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bungan 

dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah 

dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal. 

 

2.1.2 Pengertian Bank Syariah 

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 dalam Harahap (2005) pengertian dan 

prinsip bank syariah yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan 

hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau 

pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah.  

Bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan 

yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari 

bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif, bebas dari hal-hal 

yang tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha 

yang halal (Ascarya, 2005). 
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2.1.3  Fungsi Bank Syariah 

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 4 ayat (1), (2), (3), 

dan (4) memberikan beberapa fungsi dalam bank syariah sebagai berikut: 

a) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 

b) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial 

dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari 

zakat, infak, sedekah hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya 

kepada organisasi pengelola zakat (Penjelasan: yang dimaksud dengan 

“dana sosial lainnya”, antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal 

dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (ta’zir). 

c) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang 

berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf 

(nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). 

d) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Adapun fungsi bank syariah menurut Harahap (2010), menyebutkan bahwa 

fungsi bank syariah adalah sebagai berikut: 

a) Manager Investasi 

 Salah satu fungsi bank syariah yang paling penting adalah sebagai manager 

investasi. Maksudnya yaitu bahwa bank syariah merupakan manager 

investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya 

pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun 
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sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari 

bank syariah. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, 

mempunyai implikasi langsung kepada pemilik dana. Jika investasi yang 

dilakukan oleh bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar 

bahkan sampai macet, maka dapat mengakibatkan pendapatan yang 

diperoleh kecil dan pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang 

dihimpun menjadi kecil pula. 

b) Investor  

 Bank syariah menginvestasikan dana yang disimpan (dana pemilik bank 

maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang 

sesuai dengan prinsip syariah. Investasi yang sesuai dengan prinsip syariah 

tersebut meliputi akad murabahah, ijarah, musyarakah, mudharabah, salam 

atau istishna. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, 

setelah bank menerima bagian keuntungan mudharib-nya yang sudah 

disepakati sebelum pelaksanaan akad antara pemilik rekening investasi dan 

bank, sebelum pelaksanaan akad. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal 

penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik yang dilakukan 

dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan menggunakan 

prinsip bagi hasil sendiri. 

c) Jasa Keuangan  

 Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dari bank 

konvensional, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, 

inkaso, pembiayaan gaji dan sebagainya. Namun dalam hal ini yang sangat 
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diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. 

Bank syariah juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk 

memperoleh imbalan atas dasar agency contract atau sewa. Contohnya 

seperti letter of credit dan lainnya. 

d) Fungsi Sosial 

 Konsep perbankan syariah mengharuskan bank syariah memberikan 

pelayanan sosial, baik melalui dana qardh (pinjaman kebajikan) atau zakat 

dan dana sumbangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Disamping 

itu, konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah untuk 

memainkan peran penting didalam pengembangan sumber daya 

manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial. Fungsi 

ini juga yang membedakan fungsi bank syariah denga bank konvensional, 

walaupun hal ini terdapat didalam bank konvensional, tetapi biasanya 

dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal 

sosial tersebut. 

 Dalam bank syariah, fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak 

dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain karena fungsi ini bagian dari 

sistem. Selain itu, bank syariah memiliki transaksi yang mengandung unsur sosial 

atau tolong menolong, yang dikenal dengan akad tabarru. Sebagai contoh, 

transaksi qardh dimana bank syariah meminjamkan uang tanpa imbalan apapun, 

dan transaksi salam dimana penyerahan barang dilakukan dibelakang, sedangkan 

pembayaran harus dilakukan dimuka pada saat akad. Apabila mempergunakan 

pandangan bank konvensional, yang menganggap uang sebagai komoditas, maka 
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sangatlah rugi apabila memberikan uang tanpa imbalan apapun dan memberikan 

uang yang belum ada barangnya. 

 

2.1.4 Produk Bank Syariah 

Menurut Ascarya (2011) produk bank syariah terbagi menjadi empat, 

yaitu: 

1. Produk pendanaan yang meliputi pola titipan (wadiah) berbentuk giro dan 

tabungan, pinjaman (qardh) berbentuk giro dan tabungan, bagi hasil 

(mudharabah) dalam bentuk tabungan, deposito dan obligasi serta 

sewa(ijarah) berbentuk obligasi. 

2. Produk pembiayaan meliputi pola bagi hasil (mudharabah dan 

musyarakah) berbentuk pembiayaan investasi dan modal kerja, jual beli 

(murabahah, salam, isthisna) berbentuk dalam pembiayaan properti, sewa 

(ijarah) berbentuk sewa beli dan akuisisi aset serta pinjaman (qardh) 

berbentuk pembiayaan surat berharga. 

3. Produk jasa perbankan yang meliputi pola titipan (wadiah) berbentuk safe 

deposit box, bagi hasil (mudharabah) berbentuk investasi terikat dan pola 

lain (wakalah, kafalah, hawalah, rahn, ujr, sharf) berbentuk transfer dan 

kliring. 

4. Produk kegiatan sosial dalam bentuk pola pinjaman (qardh) yang 

diterapkan untuk dana talangan kepada nasabah dan sumbangan sektor 

usaha kecil. 
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2.1.5 Pembiayaan  

 Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, pembiayaan 

adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Sedangkan menurut Muhammad (2005) 

pembiayaan atau Financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukun investasi yang telah direncanakan. 

Dari kedua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan 

adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak (bank) kepad pihak lain 

(investor/nasabah) untuk mendukung investasi yang direncanakan dan dengan 

kesepakatan bahwa pihak yang dibiayai akan mengembalikan dana tersebut denga 

imbalan atau bagi hasil. 

 Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk (Muhammad, 2005) 

meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, 

meningkatkan, produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi 

pendapatan. Adapun secara mikro menurut Muhammad (2005) pembiayaan 

diberikan bertujuan untuk memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, 

pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana. 
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2.1.5.1 Pembiayaan Mudharabah 

2.1.5.1.1 Pengertian Mudharabah 

 Istilah Mudharabah merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh 

bank islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai qiradh atau muqaradah, mudharabah 

adalah perjanjian antara suatu jenis pengkongsian, yaitu pihak pertama (Shahibul 

Maal) meyediakan dana dan pihak kedua (Mudharib) bertanggung jawab dalam 

pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi 

bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka jika rugi shahibul maal 

akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill 

selama proyek berlangsung (Wiroso, 2005). 

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu mudharabah yang 

artinya akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul 

maal) menyediakan seluruh modal, sedangkanpihak lainnya menjadi pengelola 

(mudharib). 

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 105 paragraf 4, menyatakan 

mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama 

(pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola 

dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai 

kesepakatan, sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). 

Menurut Martono (2009) mengatakan bahwa Mudharabah merupakan 

perjanjian antara pemilik modal (Shahibul mal) dengan pengusaha atau 
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entrepreneur (mudharib). Mudharabah merupakan hubungan berserikat antara dua 

pihak yaitu pemilik modal dan pihak pemilik keahlian atau pengalaman. Dalam 

perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha 

dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil 

sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan untuk ikut dalam 

pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dalam melakukan 

pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian yang merupakan 

konsekuensi bisnis semata (bukan karena penyelewengan) maka kerugian tersebut 

ditanggung secara bersama-sama antara pemilik modal dan penerima modal. 

 

2.1.5.1.2 Syarat Akad Pembiayaan Mudharabah 

Menurut Jayadi (2011) mengemukakan bahwa syarat akad pembiayaan 

mudharabah ini adalah: 

1. Modal harus berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, 

harus tunai atau bukan piutang. 

2. Keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungan disepakati pada 

waktu awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian. Rukun akad 

pembiayaan ini adalah: 

1. pelaku akad. 

2. objek akad. 

3. ijab dan qabul. 
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2.1.5.1.3 Jenis Pembiayaan Mudharabah 

Menurut Sulhan dan Siswanto (2008) Jenis pembiayaan mudharabah 

adalah: 

1. Mudharabah Muqayyadah, jenis usaha akan ditentukan oleh pihak bank 

(shahibul maal) dan nasabah hanya mengelolanya. 

2. Mudharabah Mutlaqah, jenis usaha boleh ditentukan oleh pihak nasabah 

(mudharib), meskipun modal tetap ditanggung oleh shahibul maal. 

 

2.1.5.1.4 Deposito Mudharabah 

Menurut Harahap, dkk (2010) deposito adalah simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian 

antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan. 

Jenis deposito berjangka: 

1. Deposito berjangka biasa  

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, 

perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru / 

pemberitahuan penyimpan. 

2. Deposito berjangka otomatis (Automatic roll over) 

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka 

waktu yang sama tanpa pemberitahuan dan penyimpan. 

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional diterapkan ketentuan tentang 

Deposito Mudharabah (Fatwa, 2006) sebagai berikut: 
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a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik 

dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 

b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat bertentangan dengan 

prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya 

mudharabah dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan 

jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 

c) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 

dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

d) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan 

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 

e) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan. 

Menurut Antonio (2001), mudharabah berasal dari kata dharb, berarti 

memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya 

adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha 

(Muhammad Rawas Qal’aji, Mujam Lughat Al-Fuqaha (Beirut: Darun 

Nafs:1985)). Secara teknis, al-mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua 

pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung 

oleh pemilik modal. 

Menurut Ismail (2010) mengatakan bahwa deposito mudharabah merupakan dana 

investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan oleh prinsip 
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syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai 

dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dengan nasabah investor.  

Seperti halnya pada tabungan, dalam deposito mudharabah, nasabah 

deposan bertindak sebagai shahibul maal. Penerapan mudharabah dalam deposito 

dikarenakan kesesuaian yang telah ditetapkan diantara keduanya (Antonio, 2001). 

Yang dikemukakan dalam akad mudharabah mensyaratkan adanya tenggang 

waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputarkan. Tenggang 

waktu itu merupakan sifat deposito, bahkan dalam deposito pengaturan waktu, 

seperti 30 hari, 90 hari dan seterusnya  

 Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN Nomor 3 Tahun 2000) menyatakan 

bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan 

prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak 

sebagai pemilik dana (shahibul maal) sedangkan Bank bertindak sebagai 

pengelola dana (mudharib) dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank Syariah 

dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah pada 

dana dari pihak ketiga. 

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, deposito 

adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan koperasi 

syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).  
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 Modal yang didepositokan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan buka 

piutang. Adapun pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 

dituangkan dalam pembukaan rekening “Sebagai mudharib, bank menutup biaya 

operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi 

haknya dan bank tidak diperkenankan mengurang nisbah keuntungan nasabah 

tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan (Rizal, Aji, dan Ahim,2009)”. 

 

2.1.5.1.5 Sifat-Sifat Deposito Mudharabah 

Sifat-sifat deposito mudharabah menurut Martono (2009) sebagai berikut: 

1. Deposito mudharabah merupakan simpanan pihak ketiga (perorangan atau 

badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka 

waktu tertentu (sesuai jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi 

hasil.  

2. Imbalan bagi dalam bentuk pembahian pendapatan atas penggunakan dana 

dengan proporsi sesuai kesepakatan, misalnya 70:30. Artinya 70% untuk 

deposan dan 30% untuk Bank Syariah. 

3. Jangka waktu deposito mudharabah missalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 

dan 12 bulan. 

 

2.1.6  Nisbah Bagi Hasil  

 Nisbah adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal 

terbentuknya akad yang terbentuk dalam persentasi yang disepakati oleh kedua 

belah pihak yakni pada pihak bank dan pihak nasabah. Nisbah bagi hasil 
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merupakan factor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah, sebab 

aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak 

yang melakukan transaksi (Muhammad, 2004). 

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal 

bekerjasama dengan penerima modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila 

kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika 

mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya 

keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi (Ascarya, 2006). 

Antonio (2001) menyatakan bahwa besar atau kecilnya bagi hasil yang 

diperoleh nasabah bergantung pada:  

a) Pendapatan bank 

b) Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 

c) Nominal deposito nasabah 

d) Saldo rata-rata seluruh deposito 

e) Jangka waktu deposito. 

 

2.1.7   Penjelasan Teori Variabel Penelitian 

2.1.7.1 Return On Asset (ROA) 

Menurut Weygandt et al. (2011), rasio profitabilitas adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, 

yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Rasio 

profitabilitas dianggap sebagai alat yang paling valid dalam mengukur hasil 

pelaksanaan operasi perusahaan, karena rasio profitabilitas merupakan alat 

Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA),..., Indah Permata Sari, Ak.-IBS, 2017



28 
 

 

 
Indonesia Banking School 

pembanding pada berbagai alternatif investasi yang sesuai dengan tingkat risiko. 

Semakin besar risiko investasi, diharapkan profitabilitas yang diperoleh semakin 

tinggi pula. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan 

aktiva untuk memperoleh laba. Selain itu, rasio ini juga digunakan untuk 

mengukur tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan perusahaan dengan 

menggunakan seluruh dana (aktiva yang dimiliki). Rasio ini menunjukkan 

beberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan bila diukur dengan nilai 

aktiva (Kasmir, 2008). 

Menurut Kieso (2014) mendefinisikan profitabilitas digunakan untuk 

mengukur sukses atau kegagalan suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. 

Dalam teori ekonomi mikro, tujuan perusahaan adalah mencari laba (profit). 

Secara teoritis, laba adalah kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh 

perusahaan. Makin besar risiko, laba yang diperoleh harus semakin besar. Laba 

atau keuntungan adalah nilai penerimaan total perusahaan dikurangi biaya total 

yang dikeluarkan perusahaan (Rahardja dan Manurung, 2008). 

Alat-alat analisis yang sering digunakan untuk analisis profitabilitas adalah 

dengan menggunakan rasio keuangan Return on Asset (ROA). Return on Asset 

merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. 

Semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai 

bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan 

asetnya (Harahap, 2000). Return on Asset (ROA), adalah perbandingan antara 

pendapatan bersih (net income) dengan rata-rata aktiva (average assets) atau 
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perbandingan dari laba sebelum pajak terhadap total asset yang dapat dirumuskan 

menurut Harahap (2000), sebagai berikut: 

 

 

 

2.1.7.2 CapitalAdequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang 

menunjukan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan 

pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh 

kegiatan bank yang tersedua (Taswan, 2010). Semakin tinggi CAR maka semakin 

banyak modal yang dimiliki oleh bank untuk mengcover penurunan asset. 

Menurut Kasmir (2008), rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba. Selain itu, rasio ini juga 

digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan 

perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva yang dimiliki). Rasio ini 

menunjukkan beberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan bila diukur 

dengan nilai aktiva yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Kasmir, 2008): 

 

 

 

2.1.7.3 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, 

BOPO diukur dari perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan 

ROA = 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑇𝑎𝑥

Total Asset 
  x 100 

 

CAR = Modal

ATMR 
  x 100 
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operasional. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam 

rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (biaya tenaga kerja, biaya 

pemasaran dan biaya operasi lainnya).Rasio BOPO bertujuan untuk mengukur 

kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional.Jika rasio 

BOPO semakin meningkat mencerminkan kurangnya bank dalam mengelola 

usahanya (SE.Intern BI, 2004) Bank Indonesia menetapkan rasio BOPO adalah 

dibawah 90%.Karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati 100% 

maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya. 

BOPO merupakan upaya bank untuk meminimalkan risiko operasional, 

yang merupakan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank. Risiko operasional 

berasal dari kerugian operasional bila terjadi penurunan keuntungan yang 

dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank, dan kemungkinan terjadinya 

kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk yang ditawarkan. BOPO dihitung 

dengan rumus yang sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 12/11/DPNP, 

31 Maret 2010, yaitu: 

 

 

 

2.1.7.4 Financing to Deposits Ratio (FDR) 

Menurut (Kasmir, 2003) Rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi 

jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan 

modal sendiri yang digunakan. 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =
Biaya Operasional 

Pendapatan OPerasional
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Antonio (2009) menyatakan bahwa Financing to Deposits Ratio (FDR) 

adalah rasio yang mengukur kemampuan bank syariah dalam menjalankan fungsi 

intermediasi secara baik. Semakin tinggi rasio FDR suatu bank, makan bank 

tersebut dianggap semakin baik dalan menjalankan fungsi intermediasinya.  

Financing to Deposits RatioFDR tersebut menyatakan seberapa jauh 

kemampuan koperasi dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

deposan dengan mengendalikan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah 

kredit dapat mengimbangi kewajiban koperasi untuk segera memenuhi permintaan 

deposan ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh koperasi untuk 

memberikan kredit. Secara matematis FDR dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Antonio, 2009): 

 

 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu tentang pengaruh analisis Return On Asset (ROA), 

Capital AdequacyRatio (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO), Financing to Deposits Ratio (FDR) dan suku bunga terhadap nisbah bagi 

hasil deposito mudharabah terhadap bank umum syariah, diantaranya sebagai 

berikut: 

 

𝐹𝐷𝑅 =
Total 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑛𝑔

Total DPK 
 x 100% 

 

Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA),..., Indah Permata Sari, Ak.-IBS, 2017



32 
 

 

 
Indonesia Banking School 

a. Isna dan Sunaryo (2012) 

Melakukan penelitian dengan judul analisis pengaruh return on 

asset, BOPO, dan suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito pada 

bank umum syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah bank islam di 

Indonesia yaitu 11 bank islam dan total sampel 3 bank. Dalam purposive 

sampling menggunakan random sampling dengan kriteria bank 

islammelayani laporan keuangan triwulanan pada tahun teknik analisis 

2009-2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier berganda untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dari 

hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Selain itu, uji 

hipotesis yang digunakan adalah uji t yang statistik untuk menguji 

koefisien regresi parsial dan uji F-statistik untuk menguji signifikansi 

bersama-sama dengan tingkat signifikansi 5%. Asumsi klasik meliputi uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

autokorelasi juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ROA, BOPO, dan Suku Bunga secara simultan 

signifikan berpengaruh pada tingkat keuntungan deposito berbagi 

mudharabah dengan signifikan> 5%, ROA memiliki efek negatif yang 

signifikan pada tingkat keuntungan deposito berbagi mudharabah dengan 

signifikan 0.018, dan suku bunga parsial memili efek positif yang 

signifikan dengan 0.013, juga BOPO parsial tidak berpengaruhsignifikan 

terhadap tingkat keuntungan deposito berbagi mudharabah. 
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b. Nofianti, Badina, dan Erlangga (2015) 

Tingkat bagi hasil yang diberikan oleh Bank Islam yang merupakan 

salah satu faktor daya tarik publik untuk menyimpan dana dalam produk 

Bank Islam tetapi di tingkat bagi hasil memberikan Bank Islam masih 

mengacu pada tingkat Bank Konvensional. Masih mengacu pada suku 

bunga Bank Konvensional membuat orang masih berpikir bahwa Bank 

Islam sama dengan Bank Konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh rasio keuangan dan tingkat bunga dengan tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah Bank Islam di Indonesia. Populasi yang 

digunakan adalah laporan keuangan triwulanan seluruh Bank Islam di 

Indonesia 2011-2013. Pemilihan sampel yang diuji dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling, 6 Bank Islam yang dipilih. Alat 

analisis dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda dengan 

menggunakan SPSS 19,0 software. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Return On Asset (ROA), BOPO, Suku Bunga, 

Pembiayaan Untuk Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing 

(NPF) sebagai variabel independen, dan tingkat keuntungan deposito 

berbagi mudharabah sebagai variabel dependen. Sebagian hasil 

menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) dan Pembiayaan Untuk 

Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat 

keuntungan deposito berbagi mudharabah sedangkan BOPO, Suku Bunga 

dan Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh. 
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c. Rahmawaty dan Yudina (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji, baik secara simultan dan 

parsial, pengaruh ROA dan FDR pada tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah pada Bank Islam yang terdaftar di Bank Indonesia dari tahun 

2008 sampai 2012. Ada 35 pengamatan yang memenuhi syarat sebagai 

sampel penelitian yang dipilih dengan menggunakan metode purposive 

sampling dan data dikumpulkan tidak seimbang. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder, dari laporan tahunan yang 

diterbitkan dalam situs resmi bank-bank. Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk menguji penelitian hipotesis. Ditemukan (1) ROA dan 

FDR secara bersamaan mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah (2) secara parsial, ROA tidak mempengaruhi tingkat bagi 

hasil deposito mudharabah (3) sebagian, FDR tidak mempengaruhi tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah. 

d. Farianto (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return on 

Asset (ROA), BOPO dan BI Rate terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah. Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah di 

Indonesia. Populasi penelitian ini adalah 11 bank syariah dan total sampel 

yang digunakan 7 bank dalam menentukan sampel menggunakan Random 

Sampling dengan kriteria Bank Syariah yang mengeluarkan laporan 

keuangan triwulanan secara lengkap pada tahun 2012-2013. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda 
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agar mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang hubungan antara 

variabel yang satu dengan variabel lainnya. Selain itu, uji hipotesis yang 

digunakan adalah uji statistik t untuk menguji koefisiensi regresi parsial 

dan uji F-statistik untuk menguji signifikansi secara simultandengan 

tingkat signifikansi 5%.Uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas,uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi juga 

digunakan dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

ROA, BOPOdan BI rate secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah.ROA dan BI rate secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

Sedangkan BOPO secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

e. Siti Rahayu (2015) 

Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah (BUS) di 

Indonesia, yaitu sebesar 11 pada periode 2008-2012. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 9 Bank Umum untuk mendapatkan 

sampel sebanyak 180 data pengamatan. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Analisis statistik dilakukan pada regresi 

linier berganda dan uji hipotesis.Berdasarkan analisis data dapat 

disimpulkan: Ada pengaruh positif dan signifikan antara tingkat 

pengembalian aktiva pada tingkat keuntungan bagi hasil deposito 

mudharabah, berdampak negatif dan signifikan terhadap tingkat suku 

bunga deposito hasil mudharabah, Ada pengaruh negatif dan signifikan 
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terhadap tingkat ROA untuk Deposito mudharabah, Tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara CAR terhadap tingkat deposit Mudaraba, nilai 

koefisien determinasi (Adjusted R Square) sama dengan 0,1111 atau 

11,1% berarti variasi laju perubahan deposit mudharabah mempengaruhi 

variabel return on assets , Suku bunga, ROA dan CAR sebesar 11,1% dan 

sisanya 88,9% dipengaruhi oleh faktor lain. 

f. Harfiah, et.al 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROA, BOPO, 

dan FDR terhadap deposito mudharabah di perbankan syariah di indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

seluruh populasi Bank Syariah di Indonesia dan sampelnya dipilih dengan 

menggunakan metode purposive sampling sampel diperoleh di 7 bank 

syariah dan data penelitian dibentuk laporan kuartalan Bank Syariah 

periode 2011-2014. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda. Hasil analisis data menunjukkan bahwa ROA, BOPO dan 

FDR berpengaruh signifikan terhadap tingkat profit sharing mudharabah. 

Variasi perubahan tingkat kenaikan dan penurunan deposito mudharabah 

dapat dijelaskan 47,9% oleh ROA, BOPO dan FDR, sedangkan 52,1% 

dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diperiksa. Berdasarkan studi 

ini Bank Syariah harus terus memperbaiki ROA, BOPO dan FDR sehingga 

tingkat keuntungannya berbagi setoran mudharabah yang diterima 

pelanggan juga meningkat, sehingga bisa menarik pelanggan dan menjaga 

loyalitas pelanggan. 
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g. Syarif (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Return On 

Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan BOPO terhadap tingkat 

bagi hasil mudharabah deposito Bank Syariah pada periode Januari 2011 - 

Juni 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bulanan Data 

dari Januari 2011 sampai Juni 2015. Sampel teknis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling, dengan sampel 12 Bank Syariah 

tercatat dalam data Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan program 

komputer SPSS versi 20.0 dan Microsoft Excel 2007. Hasil dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) dan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat keuntungan mudharaba deposit sedangkan BOPO parsial Belum 

signifikan pengaruh tingkat profit sharing mudharabah secara bersamaan, 

Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan BOPO 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

Hasil penelitian juga menunjukkan variabel Return On Asset (ROA) yang 

paling dominan pada tingkat pembagian keuntungan deposito mudharabah 

dengan nilai β -0,273, dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 <0, 

05). 
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Tabel 2.1  

Ringkasan Peneliti Terdahulu 

No Penulis  Metodologi Hasil Penelitian 

1. 

Isna dan Sunaryo, 
2012 

 Dependen (Y): 
    Tingkat Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah 
 Independen (X) : 
    X1:ROA 
    X2:BOPO 
    X3:Suku Bunga 
 Teknik pengolahan analisis 

data meliputi : analisis regresi 
berganda 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa ROA, BOPO, dan Suku Bunga 
secara simultan signifikan 
berpengaruh pada tingkat keuntungan 
deposito berbagi mudharabah  

2. 

Nofianti, Badina, dan 
Erlangga, 2015 

 Dependen (Y): 
    Deposito Mudharabah 
 Independen (X) : 
    X1:ROA 
    X2:BOPO 
    X3:Suku Bunga 
    X4:FDR 
    X5:NPF 
 Teknik Pengolaan Data : 

Analisis Regresi Berganda 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebagian Return On Asset dan 
Pembiayaan Untuk Deposit 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap tingkat deposito Mudharabah 
untuk hasil. 

3. 

 

 

 

 

Rahmawaty dan 
Yudina, 2015 

 Dependen (Y): 
    Deposito Mudharabah 
 Independen (X) : 
    X1:ROA 
    X2:FDR 
 Teknik Pengolaan Data: 

Analisis Regresi Berganda 

 

Ditemukan (1) ROA dan FDR secara 
bersamaan mempengaruhi tingkat 
bagi hasil deposito mudharabah (2) 
secara parsial, ROA tidak 
mempengaruhi tingkat bagi hasil 
deposito mudharabah (3) sebagian, 
FDR tidak mempengaruhi tingkat 
bagi hasil deposito mudharabah 

4. Farianto, 2014  Dependen (Y): 
      Deposito Mudharabah 
 Independen (X) : 
      X1:ROA 
      X2:BOPO 
      X3 : Suku Bunga  
      X4 : CAR 
 Teknik Pengolaan Data : 

Analisis Regresi Berganda 

Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh 
yang signifikan Return On Asset 
(ROA) dan BI-rate terhadap tingkat 
bagi hasil deposito mudharabah 
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5. Siti Rahayu, 2015  Dependen (Y): 
      Deposito Mudharabah 
 Independen (X) : 
      X1:ROA 
      X2:BOPO 
      X3 : Suku Bunga  
      X4 : CAR 
 Teknik Pengolaan Data : 

Analisis Regresi Berganda 

hasil dari penelitian ini adalah 
terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara ROA dan 
Suku Bunga terhadap tingkat 
bagi hasil deposito 
mudharabah, juga tidak 
terdapat pengaruh dan 
signifikan antara BOPO dan 
CAR terhadap tingkat bagi 
hasil deposito mudharabah 

6. Harfiah, et.al  Dependen (Y): 
        Deposito Mudharabah 
 Independen (X) : 
        X1:ROA 
        X2:BOPO 
        X3 FDR  
 Teknik Pengolaan Data : 

Analisis Regresi 
Berganda 

Hasil analisis data menunjukkan 
bahwa ROA, BOPO danFDR 
berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat profit sharing mudharabah 

7. Syarif, 2016  Dependen (Y): 
        Deposito Mudharabah 
 Independen (X) : 
        X1:ROA 
        X2:CAR 
        X3 : BOPO 
 Teknik Pengolaan Data : 

Analisis Regresi 
Berganda 

 

Hasil dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa Return On Asset 
(ROA) dan Capital Adequacy Ratio 
(CAR) secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat bagi hasil 
mudharabah deposit Sedangkan Biaya 
Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO) secara parsial 
tidak berpengaruh terhadap Tingkat 
Bagi Hasil Deposito Mudharabah. 

Sumber : Diolah Penulis 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan teori, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran 

tentang pengaruh Return On Asset (ROA), Capital Aduquency Ratio (CAR), Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Financing to Deposits Ratio 

(FDR), maka dapat dikembangkan hipotesis dengan penjelasan sebagai berikut: 

2.3.1 Pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap Nisbah Bagi Hasil 

Deposito Mudharabah 
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Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. Return On Asset 

(ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset 

Bank. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nofianti, et. al (2015) Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh positif 

signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Namun berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawaty dan Yudina, 2015) bahwa 

Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap nisbah bagi hasil 

deposito mudharabah 

 H1: Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil 

deposito mudharabah. 

2.3.2 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Nisbah Bagi Hasil 

Deposito   Mudharabah 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank dalam mempertahankan modal dan 

mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya 

modal. Karena modal adalah salah satu faktor penting dalam suatu unit bisnis 

bank. 

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi 

penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian- kerugian bank yang disebabkan 

oleh aktiva yang berisiko (Lukman, 2009). Semakin tinggi nilai CAR (sesuai 
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ketentuan BI 8%) maka semakin baik pula kinerja keuangan, namun jika nilai 

CAR rendah dibawah 8% maka kinerja keuangan buruk. Berdasarkan hasil 

analisis ada pengaruh positif yang signifikan antara CAR terhadap tingkat bagi 

hasil deposito Mudharabah (Siti Rahayu, 2015), sedangkan analisis yang 

dilakukan oleh Syarif (2016) Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

H2: Capital Aduquency Ratio (CAR) berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil 

deposito mudharabah. 

2.3.3 Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah 

Nilai BOPO menurun apabila biaya operasional menurun di lain pihak 

pendapatan operasional tetap, dan juga apabila biaya operasional tetap di lain 

pihak pendapatan operasional meningkat. Semakin rendah BOPO maka bank 

semakin efisien dalam mengeluarkan biaya dalamb entuk pemberian investasi 

pembiayaan agar dapatmenghasilkan pendapatan yang paling tinggi. Apabila 

BOPO menurun maka pendapatan bank meningkat. Dengan adanya peningkatan 

pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga 

meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin rendah BOPO maka 

semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diterima olehpara nasabah. Isna dan 

Sunaryo (2012) menyatakan menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah dalam Uji F, sedangkan dalam Uji-t 

menghasilkan BOPO tidak berpengaruh terhadap bagi hasil deposito mudharabah. 
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Dan menurut Farianto (2014) menyatakan bahwa BOPO tidak pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

H3: Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh 

nisbah bagi hasil deposito mudharabah. 

2.3.4 Pengaruh Financing to Deposits Ratio (FDR) terhadap Nisbah Bagi 

Hasil Deposito Mudharabah 

FDR adalah perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan dengan 

total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank. FDR akan 

menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga 

yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Maksimal FDR yang diperkenankan 

oleh Bank Indonesia adalah sebesar 110%. FDR dapat dijadikan tolak ukur kinerja 

perbankan sebagai lembaga mediasi, yaitu lembaga yang menghubungkan antara 

pihak yang kelebihan dana (Unit Surplus of Funds) dengan pihak yang 

membutuhkan dana (Unit Defisit of Funds) (Riyadi dalam Rahmawaty dan 

Yudina, 2006). Hasil dari penelitian yang dilakukan Rahmawaty dan Yudina 

(2015) menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nofianti, et. 

al (2015) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah.  

H4: Financing to Deposits Ratio (FDR) berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil 

deposito mudharabah. 

2.4 Kerangka Pemikiran 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui serta menganalisis tingkat bagi 

hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah dengan menggunakan alat 

analisis yaitu, Return On Asset (ROA), Capital Aduquency Ratio (CAR), Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Financing to Deposits Ratio 

(FDR) periode 2012-2016. Penjelasan mengenai penelitian ini dapat dilihat secara 

singkat melalui kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yag dibuat berupa 

gambar skema untuk lebih menjelaskan mengenai hubungan antar variabel. 

Gambar 2.1 

Gambar Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

Nisbah Bagi Hasil Deposito 
Mudharabah (Y) 

Return On Asset (ROA) (X1) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) (X2) 

Biaya Operasional Pendapatan 
Operasional (BOPO) (X3) 

Financing to Deposits Ratio(FDR) 

(X4) 

Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA),..., Indah Permata Sari, Ak.-IBS, 2017



 
 

44 
 

Indonesia Banking School 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Objek Penelitian  

 Objek penelitian ini adalah melakukan analisis untuk melihat pengaruh 

dari ROA, CAR, BOPO, dan FDR nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada 

Bank Umum Syariah periode 2012-2016. Penelitian ini terdiri dari dua variabel 

yaitu variabel independen/bebas meliputi: Return On Asset (X1), Capital 

Adequacy Ratio (X2), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (X3), dan 

Financing to Deposits Ratio (X4). Adapun variabel dependen/terikat adalah 

Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Y). 

3.2 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di 

Indonesia sejumlah 11 Bank Umum Syariah, dengan periode tahun 2012-2016, 

yaitu: 

Tabel 3.1 

Bank Umum Syariah Sebagai Sampel 

No DAFTAR BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA 

1. PT Bank Syariah Mandiri 

2. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia 

3. PT Bank Syariah BNI 

4. PT Bank Syariah BRI 

5. PT Bank Syariah Mega Indonesia 
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6. PT Bank Panin Syariah 

7. PT Bank Syariah Bukopin 

8. PT Bank Victoria Syariah 

9. PT BCA Syariah 

10. PT Maybank Indonesia Syariah 

11. PT. Bank Jabar Banten Syariah 

Sumber : Diolah Penulis 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang 

diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan website www.ojk.go.id. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan 

kriteria sebagai berikut: laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah pada 

tahun 2012-2016. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut : 

1. Dokumentasi  

Pengumpulan data sekunder yang berupa laporan keuangan yang diperoleh 

dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan website www.ojk.go.id. Serta 

data historis Bank Umum Syariah yang dapat diakses dari website masing-

masing bank. 
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2. Pustaka  

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dari teori-teori yang relevan 

yang bersumber dari artikel, jurnal, buku dan penelitian terdahulu.  

3.5 Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

 Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen/terikat yaitu 

Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Y) dan variabel independen/bebas 

meliputi: Return On Asset (X1), Capital Adequacy Ratio (X2), Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (X3), dan Financing to Deposits Ratio (X4). Definisi 

masing-masing variabel diperlukan untuk memperoleh pembahasan lebih lanjut 

serta pengujian hipotesis. Definisi variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Variabel Terikat (Dependen) 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Nisbah Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah (Y). Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik 

modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. 

Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika 

mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya 

keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi (Ascarya, 2006).  

 

 

 

NBH =
NDB + NDNB 

JND 
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Keterangan : 

NBH = Nisbah Bagi Hasil 

NDB = Nisbah Deposito Bank (1bln, 3bln, 6 bln, 12bln) 

NDNB = Nisbah Deposito Non Bank (1bln, 3bln, 6 bln, 12bln) 

JND = Jumlah Nisbah Deposito 

 

3.5.2 Variabel Bebas (Independen) 

Variabel independen dalam peniliatian ini adalah Return On Asset (X1), 

Capital Aduquency Ratio (X2), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (X3), 

Financing to Deposits Ratio (X4), dan suku bunga (X5), dimana definisinya 

sebagai berikut: 

1. Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) mengukur kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba bersih berdasarkan asset yang tertentu. Alat-alat analisis 

yang sering digunakan untuk analisis profitabilitas adalah dengan 

menggunakan rasio keuangan Return on Asset (ROA). Return on Asset 

merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. 

Semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang 

dicapaibank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi 

penggunaan asetnya (Harahap, 2000). Return on Asset (ROA), adalah 

perbandingan antara pendapatan bersih (net income) dengan rata-rata aktiva 
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(average assets) atau perbandingan dari laba sebelum pajak terhadap total 

asset yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

ROA=Return On Asset 
EBIT=Earning Before Income Tax 
TA= Total Asset 
 

2. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Kemampuan bank salam menyediakan dana untuk keperluan 

pengembangan usahanya dan menampung kemungkinan risiko kerugian 

yang diakibatkan dalam operasional. Menurut Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 bank wajib menyediakan modal 

minimum sebesar 8% dari Asset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 

Menurut Kasmir (2008), rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba. Selain itu, rasio ini juga 

digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi yang telah 

dilakukan perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva yang 

dimiliki). Rasio ini menunjukkan beberapa besar laba bersih yang diperoleh 

perusahaan bila diukur dengan nilai aktiva. 

 

 

 

ROA =EBIT

TA
  x 100% 

 

CAR = Mdl

ATMR 
  x 100% 
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Keterangan: 

CAR= Capital Adequacy Ratio 
Mdl= Modal 
ATMR= Asset Tertimbang Menurut Risiko 
 

3. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

menunjukkan sejauh mana efisiensi kinerja operasional bank. Semakin kecil 

rasio ini maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan. Beban 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) rasio ini 

mengindikasikan efisiensi operasional suatu bank. Semakin tinggi rasio ini 

menunjukkan semakin tidak efisien operasional bank (Taswan, 2010). Sesuai 

dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP, untuk menghitung 

rasio BOPO menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

BOPO= Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 
BO= Beban Operasional 
PO= Pendapatan Operasional 
 
 
4. Financing to Deposits Ratio (FDR) 

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh 

bank. Data FDR diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara 

jumlah pinjaman yang dibeikan kepada deposan dengan dana masyarakat 

yang dihimpun. Antonio (2009) menyatakan bahwa Financing to Deposits 

BOPO =
BO 

PO
x 100% 

 

Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA),..., Indah Permata Sari, Ak.-IBS, 2017



50 
 

 

 
Indonesia Banking School 

Ratio (FDR) adalah rasio yang mengukur kemampuan bank syariah dalam 

menjalankan fungsi intermediasi secara baik. Semakin tinggi rasio FDR suatu 

bank, makan bank tersebut dianggap semakin baik dalan menjalankan fungsi 

intermediasinya. 

 

 

 

Keterangan: 

FDR= Financing to Deposits Ratio 
TF= Total Financing 
Total DPK = Total Dana Pihak Ketiga 
 

 
 
3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1   Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi masing-masing 

variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness. Standar deviasi varian, maksimum, 

dan minimum menunjukkan hasil analisis terhadapdispersi variabel. Sedangkan 

skewness dan kurtosis menunjukkan bagaimana variabel terdistribusi varian dan 

standar deviasi menunjukkan penyimpangan variabel terhadap nilai rata-rata 

(Ghozali, 2011). Analisa statistik deskriptif yang digunakan terdiri atas: 

1. Mean (nilai rata-rata) digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari data 

yang diamati. Meskipun mean sering digunakan untuk mengetahui nilai 

FDR =
TF

Total DPK 
 x 100% 
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kecenderungan dari suatu pengamatan, tetapi mean memiliki kelemahan 

yaitu rentan terhadap gangguan dari data outliers. 

2. Maximum (nilai tertinggi) digunakan untuk mengetahui nilai tertinggi dari 

data yang diamati. 

3. Minimum (nilai terendah) digunakan untuk mengetahui nilai terendah dari 

data yang diamati. 

4. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui variabilitas dari 

penyimpangan terhadap nilai rata-rata. 

 

3.6.2 Analisis Regresi Data Panel 

Menurut Gujarati (2006) analisis regresi data panel memiliki tiga 

macammodel yaitu diantaranya Pooled Least Square, Fixed effect, dan Random 

Efect. Diantara ketiga uji data panel diatas, langkah selanjutnya adalah memilih uji 

data panel yang tepat untuk digunakan pada penelitian ini dengan melakukan 

pengujian yaitu diantaranya: 

 

a) Uji Hausman 

Uji Hausman adalah uji statistik yang digunakan untuk memilih apakah 

menggunakan model Fixed Effect atau Random Effect. Hipotesis yang digunakan 

pada uji Hausman adalah: 

1. Jika H0 diterima (p-value > 5 persen), maka model mengikuti Random 

Effect Model. 
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2. Jika H0 ditolak dan Hā diterima (p-value < 5 persen), maka 

modelmengikuti Fixed Effect Model. 

 

b) Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk memilih uji Pooled Least Square (PLS) dengan 

uji Fixed effect (FE). Hipotesis yang digunakan dalam uji chow ini adalah: 

1. Jika H0 diterima (p-value > 5 persen), maka model mengikuti Pooled 

Least Square. 

2. Jika H0 ditolak dan Hā diterima (p-value < 5 persen), maka model 

mengikuti Fixed Effect Model. 

 

3.6.3 Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 

normal. Pengujian normalitas ini dapat dilakukan melalui analisis grafik dan 

analisis statistik (Ghozali, 2005). 

1.  Analisis Grafik  

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan 

melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati normal. Namun demikian, hanya dengan melihat 
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histogram, hal ini dapat membingungkan, khususnya untuk jumlah sampel yang 

kecil. 

Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat normal probability plot 

yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar 

pengambilan keputusan dari analisis normal probability plot adalah sebagai 

berikut:  

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas.  

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

2.  Analisis Statistik  

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan pula melalui analisis 

statistik yang salah satunya dapat dilihat melalui Kolmogorov-Smirnov test (K-S). 

Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:  

Ho = Data residual terdistribusi normal. 

Ha = Data residual tidak terdistribusi normal. 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut: 

a) Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan secara statistik maka Ho 

ditolak, yang berarti data terdistibusi tidak normal.  
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b) Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan statistik maka Ho 

diterima, yang berarti data terdistibusi normal.   

 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik   

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

diperoleh dapat menghasilkan estimasi linear yang baik atau tidak. Apabila dalam 

suatu model telah memenuhi syarat dalam uji asumsi klasik, maka dapat dikatakan 

bahwa model tersebut dapat menghasilkan estimasi linear tidak bias yang terbaik 

atau model dapat dikatakan ideal. 

1. Uji Multikolinearitas  

Menurut Ghozali (2005) uji ini bertujuan menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen pada model regresi 

yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi kolerasi. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas dalam model regresi dapat dilihat dari 

tolerance value atau Variance Inflation Factor (VIF). Sebagai dasar acuannya 

dapat disimpulkan:  

a) Jika nilai tolerance> 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model 

regresi.  
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b) Jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model 

regresi. 

 

1. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Glejser. 

Asumsi dalam model regresi uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut 

(Winarno,2009): 

1. Residual memiliki nilai rata – rata nol. 

2. Residual memiliki varian yang konstan atau var = standar deviasi2 

3. Residual suatu observasi tidak saling berhubungan dengan model observasi 

lainnya atau cov = 0 

Pengujian hipotesis dalam uji heteroskedatisitas yaitu: 

Ho = Tidak ada heteroskedastisitas 

Ha = Ada heteroskedastisitas 

Jika p-value Obs*R-squared ≤ α, maka Ho ditolak. 
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3.6.5 Analisis Regresi Berganda  

Menurut Winarno (2011) analisis regresi berganda digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara suatu variabel dependen dengan variabel independen 

apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Regresi 

Linear Berganda (Multiple Liniear Regression). Analisa ini dilakukan untuk 

membuktikan apakah ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, 

dengan persamaan sebagai berikut: 

NBDMit= β0 + β1ROAit + β2CARit + β3BOPOit + β4FDRit + ɛit 
 
Keterangan: 
NBDMit =Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank i pada Waktu t 
β0 = Konstanta 
β1ROAit = Return On Asset (ROA) Bank i pada Waktu t 
β2CARit = Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank i pada Periode t 
β3BOPOit = Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Bank i 
pada Waktu t 
β4FDRit = Financing to Deposits Ratio (FDR) Bank i pada Waktu t 
ɛit= Error (Kesalahan) 
 
 

3.6.6 Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)  

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini 

mengukur kebaikan sesuai (goodness of fit) dari persamaan regresi yaitu seberapa 

besar proporsi variasi variablel dependen dijelaskan oleh semua variabel 

independen. Nilai koefisien determinansi adalah antara 0 dan 1.Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2005). Nilai adjusted R2 yang kecil 
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berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen (Ghozali, 2013). 

Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti semakin baik variabel–variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan jika nilai R2 sama dengan 0 

berarti variabel dependen tidak dapat dijelaskan sama sekali oleh variabel 

independennya. 

3.7 Teknik Pengujian Hipotesis  

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari goodness of fit nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai 

statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik, apabila uji nilai 

statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak), Sebaliknya, 

disebut tidak signifikan bila uji nilai statistiknya berada dalam daerah dimana Ho 

diterima. 

3.7.1 Uji Parsial (Uji t)  

Uji t merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel penduga atau 

variabel bebas. Uji t dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai hasil uji 

(t-statistik) pada hasil regresi dengan t-tabel. Jika nilai t-stat > t-tabel, maka Ho 

ditolak dan menerima Ha. Selain itu pengujian hipotesis dapat juga dilakukan 
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dengan membandingkan α dengan nilai p value. Jika nilai p value ≤ α maka Ho 

ditolak dan menerima Ha. Hipotesis yang digunakan dalam uji t adalah sebagai 

berikut: 

Ho: Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Ha: Variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen.
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini merupakan laporan keuangan tahunan bank 

umum syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan website masing-

masing bank pada periode 2012-2016. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 

Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia periode 2012-2016 yang berjumlah 12 

BUS. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (purposive sampling) sehingga 

akhirnya sampel dari objek terpilih digunakan sebagai model penelitian. Kriteria 

yang digunakan sebagai sampel penelitian ini telah dijelaskan pada bab III. 

Berikut merupakan proses seleksi sampel dalam penelitian ini: 

Tabel 4.1 

Klasifikasi Sampel Penelitian 

No Keterangan Jumlah 

1. Jumlah Bank Umum Syariah tahun 2012 sampai dengan 2016 12 

2. Jumlah Bank Umum Syariah yang akan dijadikan sampel tahun 
2012 sampai dengan 2016 

11 

Periode Penelitian: 2012-2016 5 

Jumlah Pengamatan Awal  55 

Jumlah Outliers 5 

Jumlah Pengamatan Akhir 50 
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Sumber: Diolah Penulis  

 Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 11 sampel bank umum 

syariah yang dijadikan penelitian, berikut ini adalah nama-nama bank umum 

syariah yang digunakan sebagai sampel: 

Tabel 4.2  

Sampel Perusahaan 

 Sumber : Diolah Penulis 

4.2 Analisis Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, nilai maksimum, nilai minimum, 

NO DAFTAR BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA 

1. PT Bank Syariah Mandiri 

2. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia 

3. PT Bank Syariah BNI 

4. PT Bank Syariah BRI 

5. PT Bank Syariah Mega Indonesia 

6. PT Bank Panin Syariah 

7. PT Bank Syariah Bukopin 

8. PT Bank Victoria Syariah 

9. PT BCA Syariah 

10. PT Maybank Indonesia Syariah 

11. PT. Bank Jabar Banten Syariah 
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standar deviasi, dan skewness untuk data yang digunakan dalam penelitian ini 

pada masing-masing variabel dependen maupun independen. Berdasarkan hasil 

pengolahan dan dengan menggunakan Eviews 9 diperoleh hasil analisis deskriptif 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3  

Hasil Statistik Deskriptif  

Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews 9 

 

 NBH ROA CAR BOPO FDR 

 Mean 
0.477169 0.002414 0.218914 0.930640 0.974438 

 Median 
0.480700 0.008750 0.171350 0.914600 0.937950 

 Maximum 
0.778000 0.038100 0.638900 1.926000 1.977000 

 Minimum 
0.000000 -0.201300 0.111000 0.476000 0.460800 

 Std. Dev. 
0.129941 0.037138 0.126757 0.225273 0.221063 

 Skewness 
-0.826193 -3.937822 1.916016 2.102686 2.443201 

 Kurtosis 
5.370008 20.44500 5.997689 10.53329 11.61402 

 
     

 Jarque-Bera 
17.39023 763.2369 49.31378 155.0742 204.3299 

 Probability 
0.000167 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

 
     

 Sum 
23.85844 0.120700 10.94570 46.53200 48.72190 

 Sum Sq. Dev. 
0.827351 0.067581 0.787296 2.486651 2.394578 

 
     

 Observations 
50 50 50 50 50 
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1. Analisis Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah (NBH) 

Hasil tabel statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa 50 observasi 

sampel, nilai rata-rata (mean) pada Nisbah Bagi Hasil (NBH) dari seluruh sampel 

Bank Umum Syariah pada tahun 2012-2016 adalah sebesar 0.477169 dengan 

standar deviasi sebesar 0.129941 yang nilainya lebih kecil dibandingkan nilai rata-

rata (mean), hal ini menunjukkan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi 

dengan baik. Maximum nilai NBH adalah 0.778000 yang merupakan nilai NBH 

Bank Maybank Syariah Indonesia pada tahun 2012. Nilai minimum NBH adalah 

0.000000 Bank BCA Syariah pada tahun 2016. Median dari variabel NBH 

menunjukkan nilai 0.480700. Probability sebesar 0.000167 atau lebih kecil 

daripada 0.05 maka data tidak terdistribusi normal. 

2. Analisis Return On Asset (ROA) terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah pada Bank Umum Syariah 

Return On Asset (ROA) menunjukkan variabel independen dalam 

penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa nilai rata-rata (mean) 

dari variabel ROA adalah sebesar 0.002414 dan standar deviasi sebesar 0.037138, 

standar deviasi lebih besar dibandingkan dengan rata-rata (mean) yang 

menunjukkan bahwa data di dalam variabel ini tidak terdistribusi dengan baik. 

Maximum nilai ROA adalah 0.038100 yang merupakan nilai ROA dari Bank 

Mega Syariah pada tahun 2012, minimum nilai ROA sebesar -0.201300 

merupakan nilai ROA dari Bank MayBank Syariah tahun 2015. Median dari 

variabel ROA menunjukkan nilai sebesar 0.008750. Probability sebesar 0.000000 

atau lebih kecil daripada 0.05 maka data tidak terdistribusi normal.  
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3. Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Nisbah Bagi Hasil 

Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah 

Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan variabel independen dalam 

penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa nilai rata-rata (mean) 

dari variabel CAR adalah sebesar 0.218914, standar deviasi sebesar 0.126757. 

Standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (mean) yang menunjukkan 

bahwa data didalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Maximum nilai CAR 

adalah sebesar 0.638900 merupakan nilai CAR dari Bank MayBank Syariah pada 

tahun 2012. Nilai minimum CAR sebesar 0.111000 merupakan nilai CAR dari 

Bank Bukopin Syariah pada tahun 2013. Median dari variabel CAR sebesar 

0.171350. Probability sebesar 0.000000 atau lebih kecil daripada 0.05 maka data 

tidak terdistribusi normal. 

4. Analisis Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada 

Bank Umum Syariah 

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan variabel 

independen dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa 

nilai rata rata (mean) dari variabel BOPO adalah sebesar 0.930640. Standar 

deviasi sebesar 0.225273, standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata 

(mean) yang menunjukkan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi baik. 

Maximum nilai BOPO adalah sebesar 1.926000 yang merupakan nilai BOPO dari 

Bank MayBank Syariah tahun 2015. Minimum nilai BOPO sebesar 0.476000 yang 

merupakan nilai BOPO dari Bank Panin Syariah tahun 2012. Median dari variabel 
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BOPO sebesar 0.919500. Probability sebesar 0.000000 atau lebih kecil daripada 

0.05 maka data tidak terdistribusi normal. 

5. Analisis Financing to Deposits Ratio (FDR) terhadap Nisbah Bagi 

Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah 

Financing to Deposits Ratio (FDR) menunjukkan variabel independen 

dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa nilai rata rata 

(mean) dari variabel FDR adalah sebesar 0.974438. Standar deviasi sebesar 

0.221063, standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (mean) yang 

menunjukkan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi baik. Maximum nilai 

FDR adalah sebesar 1.977000 yang merupakan nilai FDR dari Bank MayBank 

Syariah tahun 2012. Minimum nilai FDR sebesar 0.460800 yang merupakan nilai 

FDR dari Bank Victoria Syariah tahun 2012. Median dari variabel FDR sebesar 

0.937950. Probability sebesar 0.000000 atau lebih kecil daripada 0.05 maka data 

tidak terdistribusi normal. 

 

4.2.2 Analisis Regresi Data Panel  

1. Uji Chow 

 Uji chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian 

menggunakan Common Effect atau Fixed Effect. Hasil dari uji chow adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 
Hasil Uji Chow 

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 2.963180 (10,40) 0.0070 

Cross-section Chi-square 30.488803 10 0.0007 
     
     Sumber: Data diolah penulis menggunakam EViews 9 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas 

Cross-section Chi-square adalah sebesar 0.0007. Nilai tersebut lebih rendah dari 

tingkat signifikansi yaitu 0.05. Hal tersebut menyebabkan Ha diterima, sehingga 

dikatakan bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan 

model Fixed Effect dan penelitian ini dapat dilanjutkan ke Uji Hausman. 

2. Uji Hausman 

Uji hausman dilakukan untuk menentukan apakah estimasi regresi data 

panel menggunakan Fixed Effect atau Random Effect. Hasil dari Uji Hausman 

dalam penelitian ini, dijabarkan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

 Hasil Uji Hausman 

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 4.211593 4 0.3781 
     
     Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Eviews 9 

 

Tabel 4.5 menunjukkan nilai probabilitas Cross-section Random sebesar 

0.3781. Nilai probabilitas berada diatas kriteria batasan Cross-section Random 

dalam penelitian ini yaitu 0.05. Hal tersebut menyebabkan Ho diterima, sehingga 
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model regresi data panel yang fit digunakan dalam penelitian ini adalah model 

Random Effect. 

4.2.3 Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam penelitian ini. 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual hasil regresi 

persamaan terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal 

merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik analisi regresi data panel. 

Hasil dari pengujian normalitas residual data berdasarkan model penelitian yang 

digunakan, menghasilkan grafik sebagai berikut:  
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Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2016
Observations 50

Mean       6.88e-17
Median   0.002844
Maximum  0.189164
Minimum -0.192393
Std. Dev.   0.098833
Skewness  -0.090525
Kurtosis   2.472848

Jarque-Bera  0.647226
Probability  0.723530

 

Gambar 4.1 

Grafik Histogram 

 

Sumber: Data diolah oleh penulis menggunakan EViews 9 

 

Berdasakan gambar 4.1 di atas menunjukan bahwa semua variabel telah 

terdistribusi dengan normal. Hal tersebut ditunjukan pada nilai probability 
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0.723530 yang berada di atas 𝛼 = 0.05. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan 

bahwa data telah terdistribusi normal yang berarti menerima Ho dan menolak Ha. 

4.2.4 Pengujian Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Sebelum 

melakukan analisis regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang 

terdiri dari 3 asumsi yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji 

heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah model 

regresi yang digunakan dapat menghasilkan hasil estimator yang baik. 

1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya variabel 

kolerasi linear antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi 

klasik adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinearitas. 

Hasil dari uji multikolinearitas yang terdapat pada model penelitian dijabarkan 

dalam tabel berikut : 

Tabel 4.6  

Hasil Uji Multikolinearitas 

 ROA CAR BOPO FDR 

ROA 1.000000 -0.156798 -0.906768 -0.054093 

CAR -0.156798 1.000000 0.008740 0.736986 

BOPO -0.906768 0.008740 1.000000 -0.086274 

FDR -0.054093 0.736986 -0.086274 1.000000 

Sumber : Data diolah penulis menggunakan EViews 9 
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2. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode 

sebelumnya di mana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Penelitian ini 

menggunakan uji Durbin-Watson sebagai cara untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji autokorelasi apabila 

nilai DW-stat berada pada kisaran 1.54-2.46. Hasil pengujian autokorelasi pada 

hasil regresi persamaan menunjukkan tidak ditemukan adanya masalah 

autokorelasi. 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

R-squared 0.696498 

Adjusted R-squared 0.669520 

F-statistic 25.81727 

Prob(F-statistic) 0.000000 

Durbin-Watson stat 1.805501 

Sumber : Data diolah penulis menggunkana EViews 9 

3. Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan 

dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan 

dari suatu observasi. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ROA -15.69104 23.03877 -0.681071 0.4993 

CAR -1.988791 4.019499 -0.494786 0.6232 
BOPO -3.465010 13.770957 -0.918867 0.3631 
FDR 0.646524 2.280391 0.283515 0.7781 

C -2.846452 4.317415 -0.659295 0.5131 
     
     Sumber : Data diolah penulis menggunakan EViews 9 

 

Hasil uji heterokedastisitas diatas menunjukan bahwa probabilitas 

koefisien masing-masing variabel independen lebih besar dari nilai signifikan 

0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho dari uji heteroskedastisitas ini 

diterima. Dengan demikian, nelitian ini terbebas dari masalah heterokedastisitas. 

4.2.5 Analisis Regresi Berganda  

 Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Terdiri dari 11 bank dengan data penelitian selama 5 (lima) tahun sehingga sampel 

keseluruhan sebanyak 55 data, namun setelah dilakukan outliers pada data 

penelitian maka data yang digunakan sebanyak 50 data, dengan persamaan 

sebagai berikut : 

 

Analisis hasil dari model regresi penelitian menggunakan data yang digunakan 

dalam tabel berikut : 

 

NBDMit= β0 + β1ROAit + β2CARit + β3BOPOit + β4FDRit + ɛit 
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Tabel 4.9  

Data Analisis Regresi Linier 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah penulis menggunakan EViews 9 

 

Dari hasil regresi diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda 
sebagai berikut : 

NBDMit= -0.014064 - 0.581184ROAit - 0.360818CARit + 0.025036BOPOit + 

0.562708FDRit + ɛit 

Ada pun interpretasi dari persamaan di atas yaitu: 

a) Koefisien konstanta sebesar -0.014064 yang memiliki arti ROA, CAR, 

BOPO, FDR bernilai konstan, maka nisbah bagi hasil deposito 

mudharabah yang terjadi adalah -0.014064. 

b) Koefisien regresi yang dimiliki variabel Return On Asset (ROA) selama 

periode 2012-2016 sebesar - 0.581184, hal ini berarti setiap ada 

peningkatan 1 satuan maka nisbah bagi hasil deposito mudharabah akan 

mengalami penurunan sebesar 0.581184.  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     ROA -0.581184 0.622311 -0.933912 0.3553 
CAR -0.360818 0.132747 -2.718091 0.0093 
BOPO 0.025036 0.100839 0.248274 0.8051 
FDR 0.562708 0.061819 9.102486 0.0000 
C -0.014064 0.121146 -0.116088 0.9081 
R-squared 0.696498 
F-statistic 25.81727 
Prob(F-statistic) 0.000000    
Adjusted R-squared 0.669520    
Durbin-Watson stat 1.805501    
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c) Koefisien regresi yang dimiliki variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) 

selama periode 2012-2016 sebesar - 0.360818, hal ini berarti setiap ada 

peningkatan 1 satuan, maka nisbah bagi hasil deposito mudharabah akan 

mengalami penurunan sebesar 0.360818.  

d) Koefisien regresi yang dimiliki variabel Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) selama periode 2012-2016 sebesar 

0.025036, hal ini berarti setiap ada peningkatan 1 satuan maka nisbah bagi 

hasil deposito mudharabah akan mengalami peningkatan sebesar 0.025036.  

e) Koefisien regresi yang dimiliki variabel Financing to Deposits Ratio 

(FDR) selama periode 2012-2016 sebesar 0.562708, hal ini berarti setiap 

ada peningkatan 1 satuan maka nisbah bagi hasil deposito mudharabah 

akan mengalami peningkatan sebesar 0.562708. 

 

4.2.6 Koefisien Determinasi (R2) 

 Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.9 koefisien determinasi dari 

persamaan penelitian ini (Adjusted R –squared) adalah 0.696498 atau 69.6498%. 

Hal ini menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Biaya Operasional terhadap Pemdapatan Operasional (BOPO), dan 

Financing to Deposits Ratio (FDR) mampu menjelaskan nisbah bagi hasil 

deposito mudharabah hanya sebesar 69.6498%. sisanya sebesar 30.3502%. 

 

 

 

Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA),..., Indah Permata Sari, Ak.-IBS, 2017



72 
 

 

 
Indonesia Banking School 

4.3 Uji Hipotesis 

4.3.1 Uji t (Uji Parsial) 

Uji parsial atau uji t pada suatu penelitian dilakukakn untuk mengetahui 

pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu Return On Asset (ROA), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operational terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO), Financing to Deposits (FDR) terhadap variabel dependen 

yaitu Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada suatu model regresi. 

Kesimpulan yang dihasilkan dari uji tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis 1 (H1) dalam, penelitian ini yaitu : pengaruh Return On Asset 

(ROA) terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah. Berdasarkan hasil 

regresi persamaan tabel 4.9 diatas, ditemukan probabilitas ROA sebesar 

0.3553 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.05. dan koefisien regresi 

dari nilai variabel ROA menunjukkan nilai -0.581184. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap nisbah 

bagi hasil deposito mudharabah, sehingga bisa dinyatakan bahwa H1 dalam 

penelitian ini ditolak. 

2. Hipotesis 2 (H2) dalam, penelitian ini yaitu : pengaruh Capital Adequacy 

Ratio (CAR) terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah. Berdasarkan 

hasil regresi persamaan tabel 4.9 diatas, ditemukan probabilitas CAR 

sebesar 0.0093 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05. dan koefisien 

regresi dari nilai variabel CAR menunjukkan nilai -0.360818. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap nisbah 
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bagi hasil deposito mudharabah, sehingga bisa dinyatakan bahwa H2 dalam 

penelitian ini diterima. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu : pengaruh Biaya Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap nisbah bagi hasil 

deposito mudharabah. Berdasarkan hasil regresi persamaan tabel 4.9 

diatas, ditemukan probabilitas BOPO sebesar 0.8051 atau lebih besar dari 

nilai signifikansi 0.05. dan koefisien regresi dari nilai variabel BOPO 

menunjukkan nilai 0.025036. Hal tersebut menunjukkan bahwa BOPO 

tidak berpengaruh signifikan terhadap nisbah bagi hasil deposito 

mudharabah, sehingga bisa dinyatakan bahwa H3 dalam penelitian ini 

ditolak. 

4. Hipotesis 4 (H4) dalam, penelitian ini yaitu : pengaruh Financing to 

Deposits Ratio (FDR) terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah. 

Berdasarkan hasil regresi persamaan tabel 4.9 diatas, ditemukan 

probabilitas FDR sebesar 0.0000 atau lebih besar dari nilai signifikansi 

0.05. dan koefisien regresi dari nilai variabel FDR menunjukkan nilai 

0.562708. Hal tersebut menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif 

signifikan terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah, sehingga bisa 

dinyatakan bahwa H4 dalam penelitian ini diterima. 
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4.4 Analisis Hasil  

1. Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Nisbah Bagi Hasil 

Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah 

Hasil uji t menunjukkan nilai probabilitas variabel Return On Asset (ROA) 

memiliki hasil yang lebih besar dari tingkat signifikansi α sebesar 0.3553 > 0.05 

koefisiensi regresi Return On Asset (ROA) sebesar -0.581184, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti ROA tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah. 

Return On Asset (ROA) dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak 

berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah, karena dapat dilihat 

dari nilai koefisien pada regresi ROA yang sangat kecil dan juga dapat dilihat dari 

pendapatan return/laba yang diperoleh bank tidak hanya bersumber dari 

pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib, tetapi juga berasal dari 

pendapatan usaha lainnya yang terdiri dari jasa perbankan (administrasi, ujrah, 

rahn, jasa dokumen, transaksi ATM, asuransi, dan sebagainya) dan pendapatan 

imbalan investasi terikat dan juga ada pendapatan non usaha seperti penjualan 

aset, penyewaan gedung (Rahmawaty dan Yudina, 2015). 

Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawaty 

dan Yudina, 2015) bahwa Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah. 
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2. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Nisbah Bagi Hasil 

Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah 

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel 

Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki hasil yang lebih kecil dari tingkat 

signifikansi α sebesar (0.0093 < 0.05). Koefisien regresi CAR sebesar -0.360818, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti variabel Capital 

Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap nisbah bagi hasil 

deposito mudharabah. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung 

atau menghasilkan risiko. Masalah kecukupan modal merupakan hal penting 

dalam bisnis perbankan. Hasil penelitian ini memiliki pengaruh signifikan dengan 

arah negatif, dimana dalam penelitian ini menunjukkan masih adanya nilai CAR 

yang melampaui standar nilai CAR yang ditentukan oleh Bank Indonesia (8%), 

yaitu pada Bank MayBank Indonesia tahun 2012 yang mencapai 63.89%. nilai 

tersebut jauh diatas standar. Tingginya CAR pada bank syariah tersebut 

menunjukkan bahwa adanya penambahan modal yang terlalu tinggi. Dimana 

modal ini dapat dipergunakan untuk mengantisipasi terjadinya risiko di suatu 

bank. Akan tetapi, bank syariah yang memiliki nilai CAR yang cukup tinggi 

tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan pembiayaan. Kenaikan CAR yang tidak 

diimbangi dengan kualitas pembiayaan yang baik, maka tidak akan menghasilkan 

laba yang baik. 
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Penelitian ini tidak serupa dengan penelitian (Siti Rahayu, 2015) yang 

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara CAR terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah.  

3. Pengaruh BOPO terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah 

pada Bank Umum Syariah 

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel BOPO memiliki 

hasil yang lebih besar dari tingkat signifikansi α sebesar (0.8051 > 0.05). 

Koefisien regresi sebesar 0.025036, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak 

yang berarti variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito 

mudharabah. 

BOPO dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, hasil ini tidak sesuai 

dengan teori yang menyatakan bahwa semakin efisien operasional bank syariah 

dalam mendapatkan keuntungan maka akan terjadi peningkatan pendapatan bank 

yang akhirnya bagi hasil yang diberikan kepada nasabah juga akan meningkat. 

Tidak berpengaruhnya BOPO dalam penelitian ini bukan berarti bank syariah 

tidak mampu mengefisiensikan biayanya, namun disebabkan adanya tingkat suku 

bunga konvensional yang relatif tinggi menjelang akhir tahun 2013 suku bunga 

Bank Indonesia semakin tinggi yaitu pada bulan Juni BI-Rate naik menjadi 6,00% 

sampai pada bulan Desember 2013 hingga menyentuh 7,50%. Hal ini akibat 

dampak dari adanya krisis keuangan global yang imbasnya sampai ke Indonesia. 

Meskipun efisiensi bank syariah cukup tinggi namun tingkat suku bunga Bank 

Indonesia yang relatif tinggi menjadi dasar pertimbangan bank umum syariah 
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dalam menjaga dana pihak ketiga dengan memberikan porsi bagi hasil yang lebih 

besar kepada nasabahnya (Siti Rahayu, 2015). 

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Rahayu (2015) dan Agus Farianto (2014) yakni menyimpulkan bawa BOPO tidak 

berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah. 

4. Pengaruh Financing to Deposits Ratio (FDR) terhadap Nisbah Bagi 

Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah 

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel Financing to 

Deposits Ratio (FDR) memiliki hasil yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α 

sebesar (0.0000 < 0.05). Koefisien regresi FDR sebesar 0.562708, Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap nisbah bagi 

hasil deposito mudharabah atau dengan kata lain hipotesis H4 diterima. Financing 

to Deposits Ratio (FDR) dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan 

dengan arah positif. Artinya, semakin tinggi tingkat FDR suatu bank, maka bank 

tersebut akan berusaha untuk meningkatkan perolehan dananya, salah satunya dari 

sisi deposito, untuk menarik investor menginvestasikan dananya di bank Syariah, 

maka diberikanlah tingkat bagi hasil yang menarik, sehingga peningkatan FDR 

akan meningkatkan return bagi hasil deposito mudharabah (Nofianti et al. 2015). 

Hasil penelitian ini tidak serupa dengan penelitian (Rahmawaty dan 

Yudina, 2015) yang menyimpulkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 
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4.5 Implikasi Manajerial  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pengaruh 

Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasonal 

Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Financing to Deposits Ratio 

(FDR) Terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum 

Syariah Periode 2012-2016. Diperoleh hasil bahwa 1 variabel independen 

berpengaruh positif terhadap nisbah bagi hasil deposito mudhrabah yaitu 

Financing to Deposits Ratio (FDR). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat manfaat yang dapt diimplikasikan bagi beberapa pihak dibawah ini : 

1. Bagi perusahaan, apabila suatu perusahaan memiliki jumlah Financing to 

Deposits Ratio (FDR) yang tinggi maka semakin tinggi pula return yang 

didapatkan oleh perusahaan.  

2. Bagi para investor disarankan agar selalu memperhatikan kondisi 

keuangan perusahaan/bank umum syariah tersebut saat akan melakukan 

investasi, agar tidak mengalami kerugian dikemudian hari. FDR adalah 

rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam pembiayaannya. 

FDR semakin tinggi maka bank akan berusaha meningkatkan perolehan 

dananya dengan memberikan return bagi hasil yang menarik investor. 

3. Bagi kreditur, peneliti ini bisa menjadi penelitian ini bisa menjadi bahan 

pertimbangan pada saat mengambil kebijakan, terutama dalam kinerja 

keuangan.FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 
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Semakin besar pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh naik, karena 

pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. 

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Capital Adequacy Ratio 

(CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap nisbah bagi hasil deposito 

mudharabah. dimana dalam penelitian ini menunjukkan masih adanya nilai CAR 

yang melampaui standar nilai CAR yang ditentukan oleh Bank Indonesia (8%), 

yaitu pada Bank MayBank Indonesia tahun 2012 yang mencapai 63.89%. nilai 

tersebut jauh diatas standar. Tingginya CAR pada bank syariah tersebut 

menunjukkan bahwa adanya penambahan modal yang terlalu tinggi. Dimana 

modal ini dapat dipergunakan untuk mengantisipasi terjadinya risiko di suatu 

bank. Akan tetapi, bank syariah yang memiliki nilai CAR yang cukup tinggi 

tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan pembiayaan. Kenaikan CAR yang tidak 

diimbangi dengan kualitas pembiayaan yang baik, maka tidak akan menghasilkan 

laba yang baik. 

Pada hasil penelitian ini bahwa Return On Assets (ROA) dan Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh 

terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah. Return On Assets (ROA) tidak 

memiliki pengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah disebabkan 

pendapatan return/laba yang diperoleh bank tidak hanya bersumber dari 

pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib, tetapi juga berasal dari 

pendapatan usaha lainnya yang terdiri dari jasa perbankan (administrasi, ujrah, 

rahn, jasa dokumen, transaksi ATM, asuransi, dan sebagainya) dan pendapatan 

imbalan investasi terikat dan juga ada pendapatan non usaha seperti penjualan 
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aset, penyewaan gedung, dan juga dapat dilihat dari dari nilai koefisien pada 

regresi ROA yang sangat kecil. Sedangkan BOPO tidak berpengaruh terhadap 

nisbah bagi hasil deposito mudharabah dikarenakan adanya tingkat suku bunga 

konvensional yang relatif tinggi menjelang akhir tahun 2013 suku bunga Bank 

Indonesia semakin tinggi yaitu pada bulan Juni BI-Rate naik menjadi 6,00% 

sampai pada bulan Desember 2013 hingga menyentuh 7,50%. Hal ini akibat 

dampak dari adanya krisis keuangan global yang imbasnya sampai ke Indonesia. 

Meskipun efisiensi bank syariah cukup tinggi namun tingkat suku bunga Bank 

Indonesia yang relatif tinggi menjadi dasar pertimbangan bank umum syariah 

dalam menjaga dana pihak ketiga dengan memberikan porsi bagi hasil yang lebih 

besar kepada nasabahnya. 
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BAB V 

  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Retun On Asset (ROA) tidak berpengauh signifikan terhadap nisbah bagi 

hasil deposito mudharabah. , karena dapat dilihat dari nilai koefisien pada 

regresi ROA yang sangat kecil dan juga dapat dilihat dari pendapatan 

return/laba yang diperoleh bank tidak hanya bersumber dari pendapatan 

pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib, tetapi juga berasal dari 

pendapatan usaha lainnya yang terdiri dari jasa perbankan (administrasi, 

ujrah, rahn, jasa dokumen, transaksi ATM, asuransi, dan sebagainya) dan 

pendapatan imbalan investasi terikat dan juga ada pendapatan non usaha 

seperti penjualan aset, penyewaan gedung. 

2. Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap 

nisbah bagi hasil deposito mudharabah, dimana dalam penelitian ini 

menunjukkan masih adanya nilai CAR yang melampaui standar nilai 

CAR yang ditentukan oleh Bank Indonesia (8%), yaitu pada Bank 

MayBank Indonesia tahun 2012 yang mencapai 63.89%. nilai tersebut 

jauh diatas standar. Tingginya CAR pada bank umum syariah tersebut 

menunjukkan bahwa adanya penambahan modal yang terlalu tinggi. 
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Kenaikan CAR yang tidak diimbangi dengan kualitas pembiayaan yang 

baik, maka tidak akan menghasilkan laba yang baik. 

3. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah, 

bukan berarti bank syariah tidak mampu mengefisiensikan biayanya, 

namun disebabkan adanya tingkat suku bunga konvensional yang relatif 

tinggi menjelang akhir tahun 2013 yang menjadi dasar pertimbangan 

bank dalam menjaga dana pihak ketiganya dengan memberikan subsidi 

porsi bagi hasil yang besar kepada nasabah mudharabah. 

4. Financing to Deposits Ratio (FDR) berpengaruh positif signifikan 

terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah. Artinya, semakin tinggi 

tingkat FDR suatu bank, maka bank tersebut akan berusaha untuk 

meningkatkan perolehan dananya, salah satunya dari sisi deposito, untuk 

menarik investor menginvestasikan dananya di bank Syariah, maka 

diberikanlah tingkat bagi hasil yang menarik, sehingga peningkatan FDR 

akan meningkatkan return bagi hasil deposito mudharabah. 

 

5.2  Saran 

Dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat 

diberikan kepada penelitian selanjutnya adalah : 

1. Bagi bank sebagai sampel, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan 

agar bisa memperhatikan CAR, BOPO dan FDR dengan cara 

meningkatkan modal yang memadai untuk menunjang kegiatan 
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operasional dan cadangan untuk dapat mengantisipasi kerugian yang bisa 

terjadi sehingga kinerja keuangan dapat dicapai secara maksimal. 

2. Disarankan kepada investor dan calon investor bank syariah untuk selalu 

mengamati perkembangan kinerja bank umum syariah dan mengikuti 

perkembangan keadaan makro ekonomi karena dapat berpengaruh pada 

bagi hasil yang akan diterima.    

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan menambahkan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi nisbah 

bagi hasil deposito mudharabah dan dapat memperluas objek penelitian 

dengan menambahkan BPRS serta UUS. 
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LAMPIRAN A: Data Output Hasil Penelitian 

STATISTIK DESKRIPTIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NBH ROA CAR BOPO FDR 

 Mean  0.477169  0.002414  0.218914  0.930640  0.974438 

 Median  0.480700  0.008750  0.171350  0.914600  0.937950 

 Maximum  0.778000  0.038100  0.638900  1.926000  1.977000 

 Minimum  0.000000 -0.201300  0.111000  0.476000  0.460800 

 Std. Dev.  0.129941  0.037138  0.126757  0.225273  0.221063 

 Skewness -0.826193 -3.937822  1.916016  2.102686  2.443201 

 Kurtosis  5.370008  20.44500  5.997689  10.53329  11.61402 

      

 Jarque-Bera  17.39023  763.2369  49.31378  155.0742  204.3299 

 Probability  0.000167  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

      

 Sum  23.85844  0.120700  10.94570  46.53200  48.72190 

 Sum Sq. Dev.  0.827351  0.067581  0.787296  2.486651  2.394578 

      

 Observations  50  50  50  50  50 
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REGRESI LINEAR BERGANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL UJI CHOW 

     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     

Cross-section F 2.963180 (10,40) 0.0070 

Cross-section Chi-square 30.488803 10 0.0007 
     
     

 

HASIL UJI HAUSMAN 

     
     

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

Cross-section random 4.211593 4 0.3781 
     
     

 

 

 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     ROA -0.581184 0.622311 -0.933912 0.3553 
CAR -0.360818 0.132747 -2.718091 0.0093 
BOPO 0.025036 0.100839 0.248274 0.8051 
FDR 0.562708 0.061819 9.102486 0.0000 
C -0.014064 0.121146 -0.116088 0.9081 
R-squared 0.696498 
F-statistic 25.81727 
Prob(F-statistic) 0.000000    
Adjusted R-squared 0.669520    
Durbin-Watson stat 1.805501    
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HASIL UJI NORMALITAS 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2016
Observations 50

Mean       6.88e-17
Median   0.002844
Maximum  0.189164
Minimum -0.192393
Std. Dev.   0.098833
Skewness  -0.090525
Kurtosis   2.472848

Jarque-Bera  0.647226
Probability  0.723530

 
 

 

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS 

 ROA CAR BOPO FDR 

ROA 1.000000 -0.156798 -0.906768 -0.054093 

CAR -0.156798 1.000000 0.008740 0.736986 

BOPO -0.906768 0.008740 1.000000 -0.086274 

FDR -0.054093 0.736986 -0.086274 1.000000 

 

 

HASIL UJI KORELASI 

R-squared 0.696498 

Adjusted R-squared 0.669520 

F-statistic 25.81727 

Prob(F-statistic) 0.000000 

Durbin-Watson stat 1.805501 
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HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

ROA -15.69104 23.03877 -0.681071 0.4993 

CAR -1.988791 4.019499 -0.494786 0.6232 

BOPO -3.465010 13.770957 -0.918867 0.3631 
FDR 0.646524 2.280391 0.283515 0.7781 

C -2.846452 4.317415 -0.659295 0.5131 
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DATA YANG DIOLAH  

BANK TAHUN NBH ROA  CAR  BOPO FDR 

BJB SYARIAH 2012 0 
-

0.0059 0.21 1.1034 0.6304 

  2013 0.475 0.0091 0.1799 0.8576 0.974 

  2014 0.475 0.0069 0.1583 0.9694 0.9369 

  2015 0.475 0.0025 0.2253 0.9878 1.0475 

  2016 0.48 
-

0.0809 0.1825 1.2277 0.9873 

BANK 2012 0.366 0.0084 0.3147 0.8691 0.799 

BCA SYARIAH 2013 0.38 0.0101 0.2235 0.9087 0.835 

  2014 0.334 0.0076 0.2957 0.881 0.9117 

  2015 0.38 0.0096 0.343 0.9414 0.9441 

  2016 0.38 0.0113 0.3678 0.9218 0.9012 

BANK 2012 0.778 0.0288 0.6389 0.5377 1.977 
MAYBANK 
SYARIAH 2013 0.5999 0.0287 0.5941 0.6779 1.5287 

  2014 0.5735 0.036 0.5214 0.6962 1.5777 

  2015 0.5866 
-

0.2013 0.384 1.926 1.1054 

  2016 0.5828 
-

0.0951 0.5506 1.6028 1.3473 

BANK 2012 0.36 0.0154 0.1157 0.8448 0.9415 

MUAMALAT 2013 0.36 0.0137 0.1727 0.8512 0.9999 

  2014 0.36 0.0017 0.1391 0.6481 0.8414 

  2015 0.52 0.002 0.1236 0.9741 0.903 

  2016 0.52 0.0022 0.1274 0.9776 0.9513 

BANK 2012 0.5126 0.0119 0.1135 0.8663 1.0307 

BRI SYARIAH 2013 0.4814 0.0115 0.1449 0.9524 1.027 

  2014 0.586 0.0008 0.1289 0.9977 0.939 

  2015 0.4775 0.0077 0.1394 0.9379 0.8416 

  2016 0.4916 0.0095 0.2063 0.9133 0.8142 

BANK 2012 0 0.0143 0.2808 0.879 0.4608 
VICTORIA 
SYARIAH 2013 0 0.005 0.184 0.9195 0.8465 

  2014 0 
-

0.0187 0.1527 1.4331 0.9519 

  2015 0.51 
-

0.0236 0.1614 1.1919 0.9529 

  2016 0.51 
-

0.0219 0.1598 1.3134 1.0067 

BANK 2012 0.553 0.0348 0.322 0.476 1.0566 

PANIN SYARIAH 2013 0.5071 0.0103 0.2083 0.8131 0.904 

  2014 0.5067 0.0199 0.2569 0.8258 0.9404 

  2015 0.5075 0.0112 0.203 0.8929 0.9643 

  2016 0.5075 0.0037 0.1817 0.9617 0.9199 
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DATA DIOLAH (LANJUTAN) 

BANK TAHUN NBH ROA  CAR  BOPO FDR 

BANK 2012 0.4789 0.0225 0.1382 0.73 0.944 
MANDIRI 
SYARIAH 2013 0.4648 0.0153 0.141 0.8403 0.8937 

  2014 0.477 -0.0004 0.1412 1.006 0.8192 

  2015 0.4671 0.0056 0.1285 0.9478 0.8199 

  2016 0.4743 0.0059 0.1401 0.9412 0.7919 

BANK 2012 0.67 0.0148 0.1907 0.8539 0.8499 

BNI SYARIAH 2013 0.67 0.0137 0.1623 0.8394 0.9786 

  2014 0.52 0.0127 0.1843 0.898 0.926 

  2015 0.0052 0.0143 0.1548 0.8963 0.9194 

  2016 0.48 0.0144 0.1492 0.8767 0.8457 

BANK 2012 0.2535 0.0381 0.1351 0.7726 0.8888 

MEGA SYARIAH 2013 0.28706 0.0233 0.1299 0.8609 0.9337 

  2014 0.27514 0.0029 0.1882 0.9761 0.9361 

  2015 0.3227 0.003 0.1874 0.9951 0.9849 

  2016 0.37358 0.0263 0.2353 0.8816 0.9524 

BANK 2012 0.6663 0.0055 0.1278 0.9159 0.9198 
BUKOPIN 
SYARIAH 2013 0.646125 0.0069 0.111 0.9229 1.0029 

  2014 0.658 0.0027 0.148 0.9677 0.9289 

  2015 0.62513 0.0079 0.1631 0.9199 0.9056 

  2016 0.5821 0.0076 0.17 0.9176 0.8818 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA),..., Indah Permata Sari, Ak.-IBS, 2017



93 
 

 

 
Indonesia Banking School 

LAMPIRAN B : Curriculum Vitae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PERSONAL DETAILS 
• FUll Name  : Indah Permata Sari 
• Sex   : Perempuan 
• Place, Date of Birth : Depok, 28 Maret 1995 
• Address  : Jl. Pitara Raya gg Kabel RT.002/019 

Pancoranmas,      Depok- Jawa Barat 
• Nationality  : Indonesia 
• Religion  : Islam 
• Phone Number  : 087882546900 
• Email   : indahpermatas64@yahoo.com 

PERSONALITIES 
•  Good attitude, faithful, able to work in group, honest, discipline, good 
interpersonal, and communication skill 
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ORGANIZATIONAL EXPERIENCES 
• 2014 : National Banking Forum (NBF) at Indonesia Banking School 
• 2015 : Program Orientasi Mahasiswa (POM) at Indonesia Banking School 

SKILLS  

• Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, Ms. Power Point) 
• Internet Literate 
• Software Analysis Literate (E-Views) 

  

 

EDUCATION  
• 2000-2001 : TK Teratai - Depok 
• 2001-2007 : SDN Pitara 2 - Depok 
• 2007-2010 : SMP Fajar Plus - Depok 
• 2010-2013 : SMA Bintara - Depok 
• 2013-2017 : STIE Indonesia Banking School  

INTERNSHIP & TRAINING 
• 2016 : Internship at Bank Indonesia Kediri  
• 2016 : Internship at Bank Rakyat Indonesia Keramat - Jakarta Pusat  
• 2013 : Training Leadership Program at Rindam Jaya Condet 
• 2015 : Training Mandiri Mini Bank at Indonesia Banking School 
• 2015 : Zahir Accounting, Indonesia Banking School 

 

 

Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA),..., Indah Permata Sari, Ak.-IBS, 2017




