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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. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan ekonomi Islam saat ini cukup pesat, dengan berkembangnya 

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. 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). 

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 
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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). 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 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 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 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”. 

 

KAJIAN TEORI 

 

BANK  

 

Menurut (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. Menurut Kasmir (2014) aktivitas 

perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal 

dengan istilah didunia perbankan adalah kegiatan funding.  

 

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



4 
 

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). 

 

PEMBIAYAAN 

 

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. 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. 

 

PEMBIAYAAN 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). 

Menurut Martono (2009) mengatakan bahwa Mudharabah merupakan perjanjian 

antara pemilik modal (Shahibul mal) dengan pengusaha atau 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. 
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DEPOSITO MUDHARABAH 

 

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).  

 

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 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. 

 

 

PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah 

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 
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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. 

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 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. 

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 dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan agar 

dapatmenghasilkan pendapatan. 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. 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. 

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 
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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. 

 

METODE 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). 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik 

deskriptif, analisis regresi data panel, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dalam uji asumsi 

klasik peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokolerasi, dan uji 

heterokedastisitas. Sedangkan uji hipotesis menggunakan uji t (parsial). Populasi yang 

digunakan yaitu seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia sejumlah 11 Bank Umum 

Syariah, dengan periode tahun 2012-2016. 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. 

 

MODEL PENELITIAN 

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 
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β4FDRit = Financing to Deposits Ratio (FDR) Bank i pada Waktu t 

ɛit= Error (Kesalahan) 

 

OPERASIONALISASI VARIABEL 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Nisbah Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah yang diukur dari nisbah deposito bank dijumlahkan dengan nisbah deposito 

bukan bank dibagi dengan jumlah nisbah deposito. Lalu untuk variabel independen 

dalam penelitian ini adalah : (i) ROA, diukur dari laba sebelum pajak dibagi dengan rata-

rata total asset. (ii) CAR, dapat dilihat dari total modal yang dimiliki bank dibandingkan 

dengan ATMR bank. (iii) BOPO, diukur dari biaya operasional dibagi dengan pendapatan 

operasional. (iv) FDR, diukur dari total pembiayaan dibagi dengan total DPK.  

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Tabel 1 

Statistik Deskriptif 

 

      Sumber : Data diolah penulis 

 Untuk variabel NBH, CAR, BOPO, dan FDR memiliki nilai mean yang lebih besar 

dibandingkan dengan nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa bank 

memiliki NBH, CAR, BOPO, dan FDR yang terdistrbusi dengan baik yang disebut 

dengan data homogen. Selanjutnya untuk variabel ROA memiliki nilai mean yang lebih 

kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa 

 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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bank memiliki ROA yang tidak terdistribusi dengan baik yang disebut dengan data 

heterogen. 

 

Pengujian Model  

Tabel 2 

Hasil Persamaan Regresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Data diolah penulis 

 Berikut ini adalah hasil dari pengujian dimana dalam penelitian ini menggunakan 

model Random Effect setelah melalui uji chow dan uji Hausman. Data dalam penelitian 

ini terdistribusi normal serta bebas dari masalah multikolinearitas, autokorelasi, dan 

heterokedastisitas setelah melewati uji asumsi klasik. 

 

Koefisien Determinasi 

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 Hasil Pembahasan  

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 

     
     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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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. 

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. 

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.  

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 signifikan terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah. 
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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 

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. 

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. 

 

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 : 
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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. Semakin besar 

pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik 

secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa ROA tidak 

berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah, CAR berpengaruh 

negatif signifikan terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah, BOPO tidak 

berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah, dan FDR berpengaruh 

positif signifikan terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah.  

 

SARAN 

Dari kesimpulan 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 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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