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Abstract 

This study aimed to analyze the influence of Capital Adequacy Ratio (CAR), Operational 

Efficiency (BOPO), Non Performing Financing (NPF) and the Financing to Deposit Ratio 

(FDR) to profitability represented by indicators Return on Assets (ROA) in Islamic Banks Period 

2010-2015. The sample consisted of 5 Syariah Public Banks, the data from website of sample 

bank and the website of Bank Indonesia. The results of this study reveal that CAR has a positive 

but no significant effect on the company's ROA. BOPO has a negative and significant effect on 

ROA. NPF has a negative and significant effect on ROA. And FDR has a positive and significant 

impact on ROA.  

Keywords: Capital Adequacy Ratio (CAR), Operational Efficiency (BOPO), Non Performing 

Financing (NPF)  Financing to Deposit Ratio (FDR) and Return On Asset (ROA) 
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I. Pendahuluan 

Berdasarkan Undang-undang 

Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang 

mengatakan bahwa bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya dalam bentuk kredit 

dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat 

banyak. Berdasarkan definisi yang telah 

disebutkan tadi, bank dapat dikatakan 

memiliki fungsi sebagai lembaga perantara 

keuangan atau financial intermediery, 

dimana bank akan menjadi perantara antara 

pihak yang memiliki kelebihan dana dengan 

pihak yang kekurangan dana. Hal ini 

membuktikan bahwa bank memiliki peran 

penting dalam perekonomian suatu negara, 

meskipun seperti itu tidak berarti bank tidak 

memiliki masalah ataupun kendala, salah 

satu masalah yang dihadapi di perbankan 

adalah kinerja bank. Pada Undang-undang 

Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 

dikemukakan bahwa dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya, perbankan di Indonesia 

memiliki sistem ganda (dual banking 

system) yaitu, bank melakukan kegiatan 

usahanya secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah. Dalam 

menjalankan kegiatan usahanya, bank 

dengan prinsip syariah meninggalkan 

pengambilan bunga kemudian menetapkan 

sistem pembagian hasil, sesuai dengan 

prinsip syariah yang melarang pengambilan 

bunga yang dianggap sebagai riba dalam 

transaksi keuangan dan non keuangan. 

Industri Perbankan Syariah memiliki potensi 

yang sangat besar untuk berkembang di 

Indonesia karena jumlah kantor Bank Umum 

Syariah yang mengalami peningkatan. Hal 

ini juga didorong dengan adanya Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah yang memberikan 

penjelasan mengenai landasan hukum dan 

operasional yang lebih jelas bagi bank 

syariah.  
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Pertumbuhan perbankan syariah di 

Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh 

tinggi minat masyarakat terhadap produk 

perbankan syariah dengan menempatkan 

dana yang dimiliki di perbankan syariah. Hal 

ini dikarenakan pada produk dana perbankan 

syariah menetapkan nisbah atau sistem bagi 

hasil bagi deposan dan margin produk 

tersebut kompetitif. Kinerja perbankan 

syariah saat ini menunjukkan peningkatan 

yang signifikan jika dilihat dari permodalan 

dan profitabilitas yang semakin meningkat 

(PDF OJK, 2014).  

Kondisi kesehatan dan kinerja sebuah 

bank dapat kita analisis melalui laporan 

keuangan, adapun tujuan dari publikasi 

laporan keuangan adalah untuk memberikan 

informasi bagi para pengguna laporan 

keuangan tersebut dalam pengambilan 

keputusan. Pada perbankan syariah 

diterapkan sistem bagi hasil yang pada 

kenyataannya hal itu dapat mempertahankan 

kinerja bank tersebut dan tidak terpengaruh 

pada tingkat suku bunga simpanan yang 

tinggi, sehingga dapat dikatakan bank 

syariah tidak kalah bersaing jika 

dibandingkan dengan bank konvensional.  

Hadirnya bank syariah seakan dapat 

menjawab kebutuhan masyarakat yang 

percaya bahwa sistem bunga menurut syariat 

Islam adalah haram hukumnya. Dan 

pertumbuhan bank syariah di Indonesia 

seakan menjadi trend baru di kalangan 

masyarakat. Banyak masyarakat yang kini 

menempatkan dananya di bank syariah. Hal 

ini dikarenakan produk dana dari perbankan 

syariah memiliki daya tarik bagi deposan 

karena nisbah bagi hasil yang kompetitif 

apabila dibandingkan dengan bunga di bank 

konvensional. 

Kondisi perekonomian juga 

berpengaruh dalam dampak pada bank 

syariah, walaupun begitu bank syariah masih 

dapat menunjukkan performa yang baik. 

Akan tetapi, masih adanya ketidak pastian 

ketika CAR dan FDR perbankan syariah 
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mengalami kenaikan, dan hal ini berbanding 

terbalik dengan rasio profitabilitas yang 

diproksikan dengan ROA. Pernyataan 

tersebut tidak sesuai dengan teori yang 

menyatakan bahwa CAR dan FDR yang 

semakin meningkat menunjukkan kinerja 

bank semakin baik sehingga ROA akan 

meningkat. Dan ketika NPF dan rasio BOPO 

mengalami kenaikan maka ROA akan ikut 

meningkat, pernyataan ini juga tidak sesuai 

dengan teori yang mengatakan bahwa NPF 

dan BOPO berpengaruh negatif terhadap 

ROA.  

Dari penelitian - penelitian 

sebelumnya banyak terdapat perbedaan hasil 

dalam penelitian sebelumnya, maka 

dibutuhkan penelitian selanjutnya untuk 

memberikan kepastian dalam hal pengaruh 

CAR, BOPO, NPF dan FDR terhadap 

profitabilitas ROA. 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Bank 

Pengertian bank berdasarkan 

undang-undang nomor 10 tahun 1998, bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak.  

Sesuai definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa aktifitas utama bank 

adalah menghimpun dana dari masyarakat 

yang memiliki kelebihan dana (surplus of 

fund), kemudian menyalurkannya dalam 

bentuk kredit kepada masyarakat yang 

kekurangan dana (lack of fund) dan juga 

memberikan jasa-jasa bank lainnya dengan 

tujuan untuk memperoleh keuntungan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
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2.2 Fungsi Bank 

Secara umum fungsi utama bank 

berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 

1998 adalah sebagai tempat menghimpun 

dana dari masyarakat Bank bertugas 

mengamankan uang tabungan dan deposito 

berjangka serta simpanan dalam rekening 

koran atau giro dan  sebagai penyalur dana 

atau pemberi kredit Bank memberikan kredit 

bagi masyarakat yang membutuhkan 

terutama untuk usaha-usaha produktif. 

2.3 Jenis-jenis Bank 

Berdasarkan undang-undang,  bank 

di Indonesia dibedakan sebagai berikut: 

A. Bank Umum, adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah. Bank 

umum dapat diklasifikasi menjadi 

dua, yaitu: 

a. Bank Konvensional, adalah 

bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya secara konvensional. 

Berdasarkan jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Konvensional dan Bank 

Perkreditan Rakyat. 

b. Bank Syariah, adalah bank 

yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah. Menurut 

jenisnya bank syariah terdiri atas 

Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. 

B. Bank Perkreditan Rakyat 

terklasifikasi menjadi dua, yaitu: 

a. Bank Perkreditan Rakyat yang 

merupakan bank konvensional yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa lalu lintas pembayaran. Bank 

Perkreditan Rakyat hanya menerima 

simpanan dalam bentuk deposito 

berjangka, tabungan, atau bentuk 

yang lainnya. 

b. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah merupakan bank syariah 

yang dalam kegiatannya tidak 
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memberikan jasa lalu lintas 

pembayaran.  

2.4 Bank Syariah 

Menurut undang-undang nomor 21 

tahun 2008, bank syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri 

atas Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

Bank syariah juga dikatakan sebagai bank 

yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

bank konvensional yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 

melalui Unit Usaha Syariah (UUS) yang 

dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan 

usaha yang melanggar prinsip syariah (Sutan 

Remy S,2014). 

2.5 Fungsi dan Peran Bank 

Syariah 

Sesuai dengan Undang-undang 

nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, fungsi bank syariah terbagi menjadi 

dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus 

(Ikatan Bankir Indonesia, 2014) yang dapat 

dijabarkan sebagai berikut;  

Fungsi Umum bank syariah sebagai; 

A. Penghimpun dana (mudharib), bank 

syariah  dapat menghimpun dana masyarakat 

sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola 

dana (mudharib) dalam bentuk simpanan. 

B. Penyalur dana (shahibul maal), dana 

yang telah dihimpun disalurkan dalam 

bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya 

dalam bentuk investasi pembelian sukuk, 

serta penyertaan dalam bentuk bagi hasil. 

C. Pelayanan jasa keuangan, melakukan 

pelayanan lalu lintas pembayaran dilakukan 

dalam berbagai aktivitas, seperti pengiriman 

uang, inkaso, penagihan berupa collection, 

kartu debit, kartu kredit dan lain sebagainya. 

Fungsi Khusus yang dimiliki bank syariah 

adalah sebagai berikut; 

A. Agent of Trust, lembaga kepercayaan bagi 

masyarakat dalam penempatan dan 
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pengelolaan dana berdasarkan prinsip 

syariah. 

B. Agent of Development, institusi yang 

memobilisasi dana untuk pembangunan 

ekonomi rakyat dan negara yang berbasis 

prinsip syariah. 

C. Agent of Services, memberikan pelayanan 

jasa perbankan dalam bentuk berbagai 

transaksi keuangan kepada masyarakat guna 

mendukung kegiatan bisnis dan 

perekonomian. 

D. Agent of Social, Bank syariah dan Unit 

usaha Syariah dapan menjalankan fungsi 

sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, 

yaitu menerima dana yang berasal dari 

zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial 

lainnya serta menyalurkannya kepada 

organisasi pengelola zakat. 

E. Agent of Business, Bank Syariah dapat 

berfungsi sebagai mudharib, yaitu sebagai 

pengelola dana yang dimiliki nasabah 

(shahibul maal) untuk berbagi hasil. Selain 

itu bank syariah juga berperan sebagai 

pemodal (shahibul maal) ketika berbagi 

hasil, berjual beli, atau transaksi lain yang 

berhubungan dengan pembiayaan. 

Selain fungsi, bank syariah juga 

memiliki peran penting dalam sistem 

keuangan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014) 

dalam hal berikut:  

1. Pengalihan Aset (Aset Transmutation), 

sumber dana  yang diberikan untuk 

pembiayaan berasal dari pemilik dana selaku 

unit surplus.  

2. Transaksi (Transaction), bank 

memberikan layanan dan kemudahan kepada 

pelaku ekonomi untuk melakukan berbagai 

transaksi keuangan yang menyangkut barang 

dan jasa. 

3. Likuiditas (Liquidity), bank berperan 

untuk menjaga likuiditas masyarakat dengan 

adanya aliran dana dari unit surplus ke unit 

defisit melalui mekanisme pengelolaan 

penghimpunan dan penyaluran dana 

masyarakat. 
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4. Broker for Business, bank juga dapat 

berperan sebagai broker untuk 

mempertemukan para pebisnis yang 

kemudian dapat menjembatani informasi 

yang tidak simestris dan dapat 

mengakibatkan efisiensi biaya ekonomi.  

Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) adalah 

rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola dana yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva yang menghasilkan laba 

secara keseluruhan. Semakin besar Return 

On Asset (ROA), maka akan semakin besar 

tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank 

tersebut dan akan menunjukkan kinerja 

perusahaan yang semakin baik. 

Return On Asset (ROA) adalah 

rasio antara laba sebelum pajak terhadap 

rata-rata total asset. Berdasarkan ketentuan 

Bank Indonesia pada Surat Edaran BI No. 

9/24/DPbS, secara sistematis Return On 

Asset (ROA) dirumuskan sebagai berikut: 

ROA=   

Capital Aquadecy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio adalah 

rasio yang menggambarkan kemampuan 

bank syariah apakah mampu memenuhi 

kecukupan modalnya atau tidak. 

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia 

Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 

mengatakan bank wajib menyediakan modal 

minimum sebesar 8 % dari aset tertimbang 

menurut risiko (ATMR), Capital Adequacy 

Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank yang 

digunakan untuk mengukur kecukupan 

modal yang dimiliki bank untuk menunjang 

aktiva yang menghasilkan risiko. 

  

Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) atau yang 

biasa disebut sebagai rasio efisiensi adalah 

rasio yang digunakan untuk mengukur 
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kemampuan manajemen bank dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional. Semakin besar rasio 

BOPO maka semakin kecil ROA bank, 

karena bank tidak dapat menekan biaya 

operasionalnya yang kemudian 

mengakibatkan laba yang didapat oleh bank 

kecil. Sehingga efisiensi operasi suatu bank 

akan mempengaruhi kinerja bank tersebut. 

Secara sistematis BOPO dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

  

Non Performing Financing (NPF) 

Non Performing Financing 

adalah rasio keuangan yang 

berkaitan dengan risiko pembiayaan. 

Rasio ini menunjukkan kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola 

pembiayaan bermasalah yang 

diberikan oleh bank. Semakin tinggi 

rasio ini maka semakin buruk juga 

kualitas pembiayaan bank yang 

menyebabkan jumlah pembiayaan 

bermasalah, hal ini menyebabkan 

kemungkinan besar bank tersebut 

dalam kondisi bermasalah. Secara 

sistematis NPF dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

  

Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Financing to Deposit Ratio adalah 

rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat likuiditas bank yang menunjukkan 

kemampuan bank untuk memenuhi 

permintaan pembiayaan dengan 

menggunakan total aset yang dimiliki bank 

syariah. FDR juga menunjukkan kesehatan 

bank syariah dalam memberikan 

pembiayaan. Bank Indonesia menetapkan 

nilai FDR yang diperkenankan adalah pada 

kisaran 78% hingga 100%. FDR dapat 

dirumuskan secara sistematis sebagai 

berikut: 
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2.6 Hipotesis 

i. Ho: Capital Adequacy Ratio 

(CAR) berpengaruh positif terhadap 

Return On Asset (ROA). 

Ha1: Capital Adequacy Ratio 

(CAR) berpengaruh negatif terhadap 

Return On Asset (ROA). 

ii. Ho: BOPO berpengaruh 

positif terhadap Return On Asset 

(ROA). 

 Ha2: BOPO berpengaruh negatif 

terhadap Return On Asset (ROA). 

iii. Ho: Non Performing 

Financing (NPF) berpengaruh positif 

terhadap Return On Asset (ROA). 

Ha3: Non Performing Financing 

(NPF) berpengaruh negatif terhadap 

Return On Asset (ROA). 

 

 

 

iv.  Ho: Financing to Deposit 

Ratio (FDR) berpengaruh negatif 

terhadap Return On Asset (ROA). 

Ha4: Financing to Deposit Ratio 

(FDR) berpengaruh positif terhadap 

Return On Asset (ROA). 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh Bank Umum Syariah yang 

beroperasi di Indonesia. Teknik penentuan 

sampel yang digunakan adalah teknik 

purposive sampling yaitu sampel diambil 

berdasarkan kriteria tertentu maka sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 5 bank, 4 

bank devisa dan 1 bank non devisa. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah 

data sekunder, yaitu data yang sumber 

penelitiannya diperoleh secara tidak 

langsung. Data yang berupa laporan 

keuangan bank umum syariah yang 
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dipublikasikan di website bank itu sendiri 

dan website Bank Indonesia. Peneliti 

menggunakan data triwulanan dari triwulan 

dua periode 2010 hingga triwulan dua 

periode 2015. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

mengkaji buku literatur, jurnal, makalah dan 

sumber-sumber lain yang berkaitan dengan 

penelitian serta mengeksplorasi laporan-

laporan keuangan dari Bank Muamalat 

Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI 

Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank BNI 

Syariah yang berupa neraca, laporan laba 

rugi, kualitas aktiva produktif, perhitungan 

kewajiban penyediaan modal minimum, dan 

perhitungan rasio keuangan dalam laporan 

keuangan triwulanan yang dipublikasikan 

oleh masing-masing Bank Umum Syariah 

melalui website Bank Indonesia maupun 

website resminya. 

 

 

 3.4 Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah, Return On 

Asset (ROA), menurut Hanafi dan 

Halim (2003) menunjukkan 

kemampuan manajemen bank dalam 

menghasilkan laba dari pengelolaan 

asset yang dimiliki bank tersebut. 

Capital Adequacy Ratio (CAR), 

menurut Dendawijaya (2003) adalah 

rasio yang memperlihatkan seberapa 

besar jumlah seluruh aktiva bank 

yang mengandung unsur risiko yang 

dibiayai dari modal sendiri selain 

memperoleh dana-dana dari sumber-

sumber diluar bank. Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO), menurut 

Dendawijaya (2003) adalah 

perbandingan antara total biaya 

operasi dengan total pendapatan 

operasi. Non Performing Financing 

(NPF), NPF dapat di analog-kan 
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sebagai Non Performing Loan pada 

bank konvensional adalah 

perbandingan antara total 

pembiayaan bermasalah dengan total 

pembiayaan yang diberikan kepada 

debitur. Financing to Deposit Ratio 

(FDR), Menurut Sutan Remi 

Sjahdeini (2014) adalah 

perbandingan antara pembiayaan 

yang diberikan oleh bank dengan 

dana pihak ketiga yang berhasil 

dikerahkan oleh bank. 

3.5 Metode Analisa Data 

Metode analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi linier dengan bantuan 

program Eviews 7.8 untuk mempermudah 

dalam melakukan analisis dengan persamaan 

regresi sebagai berikut: 

ROAit = β0 + β1 CARit + β2 BOPOit + 

β3 NPFit + β4 FDRit   

 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Statistik Deskriptif 

Return On Asset (ROA) 

Nilai rata-rata (mean) pada Return On 

Asset (ROA) dari seluruh sampel bank pada 

penelitian adalah sebesar 0.0175186 dengan 

standar deviasi sebesar 0.006851. ROA 

terbesar dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri 

pada triwulan kedua tahun 2012, sedangkan 

ROA terendah dimiliki Bank BRI Syariah 

pada triwulan pertama di tahun 2012.  

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Nilai rata-rata (mean) pada CAR dari 

seluruh sampel bank pada penelitian adalah 

sebesar  0.134719 dengan standar deviasi 

sebesar 0.015337.  CAR terbesar dimiliki 

oleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014  

di triwulan 3. CAR terendah dimiliki oleh 

Bank Syariah Mandiri pada triwulan 

keempat di tahun 2010. 

Operating Efficiency (BOPO) 

Nilai rata-rata (mean) pada BOPO dari 

seluruh sampel bank pada penelitian adalah 
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sebesar    0.79939 dengan standar deviasi 

sebesar  0.094553. BOPO terbesar dimiliki 

oleh Bank Syariah Mandiri di triwulan 

keempat pada tahun 2014. BOPO terendah 

dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri di 

triwulan pertama pada tahun 2013. 

Non Performing Financing (NPF) 

Nilai rata-rata (mean) pada NPF dari 

seluruh sampel bank pada penelitian adalah 

sebesar  0.038095 dengan standar deviasi 

sebesar  0.018544. NPF terbesar dimiliki 

oleh Bank Syariah Mandiri di triwulan 

keempat pada tahun 2014. NPF terendah 

dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri pada 

triwulan pertama di tahun 2010. 

Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Nilai rata-rata (mean) pada FDR dari 

seluruh sampel bank pada penelitian adalah 

sebesar   0.883557 dengan standar deviasi 

sebesar  0.041749. FDR terbesar dimiliki 

oleh Bank Syariah Mandiri pada triwulan 

pertama di tahun 2013. FDR terendah 

dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri di 

triwulan pertama pada tahun 2015. 

4.2 Penentuan Model Regresi Data 

Panel 

  

Berdasarkan tabel di atas, 

nilai probabilitas Cross Section Chi 

Square adalah sebesar 0.0000. Nilai 

tersebut lebih rendah dari nilai kritis 

Chi Square 0.05. Dengan demikian, 

H0 dinyatakan ditolak sehingga 

penelitian ini menggunakan model 

Fixed Effect. 

4.3 Uji Normalitas 
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Grafik histogram di atas 

menunjukkan bahwa semua variabel telah 

terdistribusi dengan normal. Hal tersebut 

dicerminkan pada nilai probability 0.162153 

yang berada di atas α = 0.05. Dengan hasil 

ini maka dapat disimpulkan bahwa data 

telah terdistribusi normal yang berarti 

menerima H0 dan menolak Ha. Didapat nilai 

Chi Square sebesar 5,99146 yang berarti 

nilai JB lebih kecil dari nilai Chi Square 

(3,63843 < 5,99146). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini 

berdistribusi normal. 

  

4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Multikolinieritas 

  

Syarat untuk menguji 

multikoleniaritas ini adalah dengan melihat 

koefisien korelasi. Apabila koefisien antar 

variabel kurang dari 0.85 maka dapat 

disimpulkan bahwa antar variabel 

independen di dalam penelitian ini tidak ada 

unsur multikoleniaritas. Hasil yang didapat 

dari correlation matrix di atas menunjukkan 

korelasi antar variabel terdapat cukup rendah 

dan cukup tinggi. Koefisien tertinggi adalah 

sebesar 0.827188 yakni koefisien yang 

menunjukkan pengaruh BOPO dengan NPF. 

Koefisien terendah adalah sebesar -0.22973 

yaitu pada koefisien yang menunjukan 

pengaruh NPF dengan FDR.  

  

4.4.2 Uji Autokorelasi 

  

Hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan 

bahwa nilai Durbin-Watson Stat sebesar 

1.747055 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

H0 dari uji autokorelasi ini diterima dan 
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terbebas dari masalah autokorelasi karena 

berada pada batas dL (batas bawah) 

=1.60383 dU (batas atas) =1.76168. 

4.4.3 Uji Heteroksiditas 

  

Hasil di atas adanya dugaan 

tidak terjadi  heteroskedastisitas, karena 

residualnya tidak membentuk pola tertentu, 

dengan kata lainnya residualnya cenderung 

konstan. 

4.5 Analisis Regresi Linier 

Sederhana 

ROAit= β0 + β1 CARit + β2 

BOPOit + β3 NPFit + β4 FDRit  

Analisa hasil dari model regresi 

penelitian menggunakan data sebagai 

berikut: 

  

Dari hasil regresi di atas, 

didapatkan persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

ROAit= 0.05154+ 0.00770*CARit - 

0.05514*BOPOit - 0.083281*NPFit 

+ 0.01342*FDRit 

a. Jika Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Non Performing 

Financing (NPF), Biaya Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO), Financing to Deposit Ratio 

(FDR) diabaikan maka nilai 

konstanta Returm On Asset (ROA) 

sebesar 0.05154. 
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b. Koefisien regresi untuk 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

sebesar 0.00770. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai Return On 

Asset (ROA) akan mengalami 

peningkatan sebesar 0.00770 persen 

untuk setiap kenaikan satu persen 

CAR dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah 

konstan. 

c. Koefisien regresi untuk 

Non Performing Financing (NPF) 

sebesar - 0.083281. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai Return On 

Asset (ROA) akan mengalami 

penurunan sebesar 0.083281 persen 

untuk setiap kenaikan satu persen 

NPF dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah 

konstan. 

d. Koefisien regresi untuk 

Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) 

sebesar - 0.05514. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai Return On 

Asset (ROA) akan mengalami 

penurunan sebesar - 0.05514 persen 

untuk setiap kenaikan satu persen 

BOPO dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah 

konstan.  

e. Koefisien regresi untuk 

Financing to Deposit Ratio (FDR) 

sebesar 0.01342. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai Return on 

Asset (ROA) akan mengalami 

peningkatan sebesar 0.01342 persen 

untuk setiap kenaikan satu persen 

FDR dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah 

konstan. 

4.6 Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil regresi linier 

sederhana di atas, koefisien 

determinasi (Adjusted R-Squared) 
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adalah sebesar 0.871425 atau sebesar 

87.1425%.  

Hal ini menunjukkan 

bahwa Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Non Performing Financing 

(NPF), Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO), 

Financing to Deposit Ratio (FDR) 

mampu menjelaskan pengaruh 

kepada nilai Return On Asset (ROA) 

sebesar 87.1425%. Sedangkan 

sisanya yaitu sebesar 12.8575% 

dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak digunakan dalam model 

penelitian ini. 

4.7 Uji Hipotesis 

4.7.1 Uji t (Uji Parsial) 

a. Ha1: Capital Adequacy Ratio 

(CAR) berpengaruh negatif 

terhadap Return On Asset (ROA) 

Berdasarkan hasil tabel 

regresi uji t diatas menunjukkan 

bahwa probabilitas CAR sebesar 

0.4381 atau lebih besar dari 0.025. 

nilai koefisien regresi CAR sebesar 

0.007702. hal ini menunjukkan 

bahwa CAR memiliki pengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap 

ROA. Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa Ha1 ditolak.  

b. Ha2: Biaya Operasional 

terhadap pendapatan Operasional 

(BOPO) berpengaruh negatif 

terhadap Return On Asset (ROA) 

Berdasarkan hasil tabel regresi 

uji t diatas menunjukkan bahwa 

probabilitas BOPO sebesar 0.0000 

atau kurang dari 0.025. Nilai 

koefisien regresi BOPO sebesar -

0.05514. Hal ini menunjukkan 

bahwa BOPO memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap ROA. 

Maka dapat dinyatakan bahwa Ha2 

diterima. 
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c. Ha3: Non Performing 

Financing (NPF) berpengaruh 

negatif terhadap Return On Asset 

(ROA) 

Berdasarkan hasil tabel regresi 

uji t diatas menunjukkan bahwa 

probabilitas NPF sebesar 0.0000 atau 

kurang dari 0.025. Nilai koefisien 

regresi NPF sebesar -0.083281. Hal 

ini menunjukkan bahwa NPF 

memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ROA. Maka 

dapat dinyatakan bahwa Ha3 

diterima. 

d. Ha4: Financing to Deposit 

Ratio (FDR) berpengaruh positif 

terhadap Return On Asset (ROA) 

Berdasarkan hasil tabel regresi 

uji t diatas menunjukkan bahwa 

probabilitas FDR sebesar 0.0002 atau 

kurang dari 0.025. Nilai koefisien 

regresi FDR sebesar 0.013429. Hal 

ini menunjukkan bahwa FDR 

memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA. Maka 

dapat dinyatakan bahwa Ha4 

diterima. 

4.7.2 Uji F (Uji Simultan) 

Ha5: Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Biaya Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO), Non Performing 

Financing (NPF), dan Financing to 

Deposit Ratio (FDR) secara 

simultan terhadap Return On Asset 

(ROA). 

Berdasarkan hasil tabel regresi 

uji F di atas, nilai Prob (F-statistic) 

sebesar 0.000000. Dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.05 maka nilai 

Prob (F-statistic) lebih kecil dari 

0.05. Dengan demikian hasil analisis 

dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara bersama-sama variabel 

independen (CAR, BOPO, NPF dan 
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FDR) berpengaruh terhadap ROA. 

Dengan begitu Ha5 diterima.  

  

4.8 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan persamaan regresi 

linier berganda yang telah dijabarkan yaitu, 

ROAit= 0.05154 + 0.00770*CARit - 

0.05514*BOPOit - 0.083281*NPFit + 

0.01342*FDRit, Adapun implikasi 

manajerial yang dapat diintrepretasikan dari 

hasil penelitian kali ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh dari variabel Non 

Performing Financing (NPF) pada 

penelitian ini adalah NPF memiliki 

pengaruh negatif terhadap ROA dan 

pengaruhnya signifikan. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai koefisien NPF 

sebesar - 0.083281 dan signifikan. 

Karena itu dapat dikatakan apabila 

tingkat NPF meningkat maka akan 

membawa pengaruh dengan 

peningkatan dan penurunan nilai 

ROA. Besarnya pembiayaan 

bermasalah yang dibandingkan 

dengan aktiva produktifnya akan 

mengakibatkan kesempatan bank 

syariah untuk memperoleh 

pendapatan dari pembiayaan yang 

diberikan sehingga akan mengurangi 

laba dan berpengauh negatif terhadap 

ROA atau profitabilitas bank syariah. 

Karena hal tersebut, setiap bank 

diharuskan untuk menjaga NPF-nya 

dibawah 5%, hal ini sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia.  

2. Efisiensi operasional suatu 

bank adalah faktor yang penting 

untuk diperhatikan dalam hubungan 

untuk meningkatkan ROA suatu 

bank. Rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi 

operasional bank adalah rasio BOPO. 

Sejalan dengan fungsi bank sebagai 

lembaga intermediasi maka efesiensi 

operasional suatu bank akan sangat 
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berpengaruh dengan besar kecilnya 

laba yang diperoleh. Semakin efisien 

operasional bank, maka laba yang 

diperoleh akan semakin besar. Pada 

penelitian ini, efisiensi operasional 

memiliki pengaruh terbesar kedua 

jika dibandingkan dengan variabel 

lain selain NPF. Nilai koefisien 

BOPO sebesar -0.05514 

menunjukkan adanya pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap ROA. 

Semakin besar rasio BOPO maka 

akan menunjukkan kinerja keuangan 

bank tersebut menurun. Sehingga, 

untuk sisi manajemen bank akan 

sangat penting untuk mengontrol 

pergerakan rasio BOPO agar bank 

selalu berada pada posisi tingkat 

efisiensi yang dapat menghasilkan 

laba yang optimal. Alokasi terbesar 

dari beban operasional adalah cost of 

fund (biaya dana) yang harus dibayar 

bank kepada para deposan. Dengan 

begitu cara yang paling efektif untuk 

menurunkan rasio BOPO adalah 

dengan menurunkan cost of fund 

melalui perolehan dana murah yang 

biasanya ada dalam bentuk tabungan 

dan giro. Dari sisi investor, para 

investor disarankan untuk 

memperhatikan rasio BOPO sebagai 

salah satu bahan pertimbangan dalam 

menentukan strategi investasi, baik 

rasio individual bank maupun dalam 

industri perbankan. Apabila rasio 

BOPO suatu bank lebih kecil 

daripada rasio rata-rata industrinya 

maka dapat disimpulkan bahwa 

operasi bank tersebut lebih efisien 

dan memungkinkan untuk 

menghasilkan return yang besar. 

Kemudian dari sisi regulator 

perbankan syariah, perkembangan 

rasio BOPO secara industri juga 

dinilai sangat penting untuk 

diperhatikan agar dapat mendorong 
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manajemen bank untuk beroperasi 

secara efisien. 

3. Variabel selanjutnya yang 

memiliki pengaruh besar terhadap 

besar kecilnya ROA adalah 

Financing to Deposit Ratio (FDR). 

Nilai koefisien FDR adalah sebesar+ 

0.01342, ini menunjukkan adanya 

pengaruh positif FDR terhadap 

ROA. Semakin tinggi rasio FDR 

makan rasio ROA juga akan semakin 

tinggi. Hal ini menampakkan bahwa 

semakin besar pembiayaan yang bisa 

disalurkan oleh bank kepada para 

debiturnya maka pendapatan bank 

juga akan meningkat, sehingga pada 

akhirnya akan meningkatkan rasio 

ROA. Untuk manajemen bank, 

menjaga rasio FDR pada tingkat 

yang menguntungkan dan pada 

tingkat yang aman dalam segi 

likuiditas bank sesuai dengan 

ketentuan bank Indonesia yang 

menetapkan LDR atau FDR yang 

berkisar antara 85% - 110% adalah 

sangat penting. Apabila bank 

mengoptimalkan FDR maka 

diharapkan bank akan memperoleh 

keuntungan yang memadai dan 

likuid. Bagi pihak investor, FDR 

digunakan sebagai rujukan dalam 

menentukan strategi investasi, 

dengan mempertimbangkan bank 

yang dapat menjaga tingkat FDR-nya  

maka diharapkan bank dapat 

menghasilkan return yang 

proporsional untuk investor atas 

investasi yang ditanamkan pada bank 

tersebut. Sedangkan untuk regulator 

perbankan syariah, adalah salah satu 

faktor yang akan menentukan bahwa 

bank tersebut sehat atau tidak, 

sehingga diharapkan regulator 

perbankan syariah selalu memantau 

FDR agar kinerja keuangan yang 
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dicapai bank-bank syariah akan terus 

meningkat. 

4. Variabel independen lainnya 

yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR) 

dalam penelitian ini memiliki 

pengaruh positif terhadap besarnya 

rasio ROA, akan tetapi pengaruhnya 

tidak signifikan. Nilai koefisien dari 

rasio CAR adalah +0.00770, yang 

menunjukkan rasio CAR memiliki 

peengaruh positif. Apabila rasio 

CAR semakin besar maka 

kemampuan bank untuk menahan 

risiko kerugian yang akan dialami 

oleh bank akan semakin besar juga. 

Untuk pihak manajemen bank, perlu 

untuk selalu menjaga tingkat 

kecukupan modal, karena kinerja 

keuangan bank akan meningkat juga.  

Bagi pihak investor, rasio CAR 

digunakan sebagai bahan 

pertimbangan startegi investasi. 

Karena semakin besar rasio CAR 

suatu bank, maka semakin besar 

ROA yang diharapkan diperoleh oleh 

bank. Sedangkan bagi regulator 

perbankan syariah, perlu untuk 

memperhatikan tingkat kecukupan 

modal bank. Karena apabila modal 

yang dimiliki besar maka bank dapat 

mengembangkan usahanya. Selain 

itu, tingginya permodalan bank dapat 

menjadi penilai bahwa bank mampu 

menjaga risiko kerugian yang 

menimpa bank. 

 

V. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO), Non 

Performing Financing (NPF), dan 

Financing to Deposit Ratio (FDR) 

terhadap tingkat Return On Asset 
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(ROA) Bank Umum Syariah  tahun 

2010-2015. Penelitian ini 

menggunakan 5 bank sebagai sampel 

selama 6 periode secara triwulan. 

Berdasarkan analisis penelitian, 

maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Secara Parsial, Capital Adequacy 

Ratio (CAR) memiliki pengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap 

Return On Assets (ROA). Semakin 

tinggi CAR maka semakin baik 

pula bagi bank untuk melakukan 

ekspansi pembiayaan sehingga 

bank dapat meningkatkan 

profitabilitasnya. 

2. Secara parsial, BOPO memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Return On Asset (ROA). 

Semakin rendah BOPO berarti 

semakin efisien operasional suatu 

bank, sehingga karena efisiensi 

inilah bank dapat meningkatkan 

laba bersih yang diperoleh yang 

juga berarti meningkatkan ROA. 

3. Secara parsial, Non Performing 

Financing (NPF) memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Return On Assets (ROA). 

Semakin rendah NPF berarti 

semakin kecil pula pembiayaan 

bermasalah sehingga akan 

meningkatkan laba yang diperoleh 

bank yang beerarti bahwa ROA 

bank akan meningkat. 

4. Secara parsial, Financing to 

Deposit Ratio (FDR) memiliki 

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Return On Assets (ROA). 

Semakin besar pembiayaan yang 

dapat dilakukan oleh bank maka 

pendapatan bank akan meningkat 

atau semakin tinggi FDR maka 

akan semakin tinggi juga laba atau 

ROA yang didapat. 
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5.  Secara simultan atau bersama-

sama, Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO), 

Non Performing Financing (NPF), 

dan Financing to Deposit Ratio 

(FDR) memiliki pengaruh terhadap 

signifikan Return On Asset (ROA).  

5.2 Saran 

Setelah dilakukannya penelitian, 

terdapat beberapa saran yang dapat 

disampaikan berdasarkan hasil penelitian 

tentang Pengaruh Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO), Non 

Performing Financing (NPF), dan 

Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap 

Return On Assets (ROA), yaitu sebagai 

berikut: 

 

 

 

1. Kepada Regulator Perbankan 

Syariah,  

Dari hasil penelitian ini diharapkan 

Otoritas Jasa Keuangan sebagai 

regulator perbankan syariah untuk:  

a. Memperhatikan tingkat 

kecukupan modal setiap bank syariah 

untuk menjaga nilai CAR masing-

masing bank sesuai dengan ketentuan 

yang telah dikeluarkan yakni minimal 

sebesar 8%.  

b. Diharapkan regulator 

perbankan syariah untuk mengikuti 

perkembangan rasio BOPO untuk 

diperhatikan agar bisa mendorong 

manajemen bank untuk beroperasi 

secara efisien. 

c. Untuk NPF, diharapkan 

regulator perbankan syariah selalu 

mengawasi besar NPF suatu bank 

berada dibawah 5%, sesuai dengan 

ketentuan yang telah dikeluarkan.  
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d. Kemudian FDR, diharapkan 

regulator perbankan syariah selalu 

memantau nilai FDR agar kinerja 

keuangan yang dicapai bank-bank 

syariah akan terus meningkat sesuai 

dengan ketentuannya yakni besar 

FDR berada dalam kisaran 85%-

110%. 

2. Kepada Bank Syariah,  

Secara simultan variabel CAR, 

BOPO, NPF dan FDR berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. Hal ini 

mempengaruhi kepada tujuan setiap 

bank yakni memenuhi harapan 

stakeholders yaitu bank dapat 

tumbuh secara sehat dan 

memberikan laba yang optimal. 

Maka dari itu diharapkan bank 

syariah dapat selalu melakukan 

evaluasi dan penyempurnaan dalam 

operasional dan kebijakannya. 

a. CAR, diharapkan pihak 

manajemen bank menjaga kecukupan 

modal, karena denga modal yang 

cukup dan besar maka bank dapat 

mengekspansi pembiayaan serta 

menjaga risiko kerugian. 

b. BOPO, diharapkan pihak 

manajemen bank selalu mengontrol 

dan mengevaluasi rasio BOPO. Cara 

yang efektif untuk menurunkan rasio 

BOPO adalah menurunkan cost of 

fund  melalui tabungan dan giro. 

c. NPF, diharapkan manajemen 

bank selalu mengontrol besarnya 

pembiayaan bermasalah, selain itu 

bank diharapkan menjaga NPF-nya 

dibawah 5% sesuai dengan ketentuan 

Bank Indonesia. 

d. FDR, diharapkan bank 

meningkatkan penyaluran 

pembiayaan yang agresif/ekspansif 

sehingga peran bank sebagai 

lembaga intermediary dapatt berjalan 
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dengan baik sesuai dengan 

karakteristik dan prinsip syariah. 

3. Kepada Peneliti Berikutnya,  

Karena keterbatasan 

kemampuan peneliti, maka penelitian 

ini hanya menggunakan empat 

variabel. Diharapkan untuk 

penelitian selanjutnya disarankan 

agar mengikutsertakan variabel yang 

masih relevan dengan penelitian. 

Dan penelitian ini hanya 

menggunakan periode waktu empat 

tahun dengan lima sampel bank, 

maka dari itu diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat menambah periode 

waktu penelitian. 
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