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Abstract 

ROE is a ratio that can demonstrate the ability of the company in generating profits 

using its equity. The purpose of this research to analyze whether credit risk, liquidity risk, 

operational efficiency, and bank size had an influence on the banking company’s ROE 

partially or simultaneously and to measure how much the influence. 

The data that used in this study were obtained from Islamic Bank in Indonesia period 

2005-2012. The four variables that were analyzed in this study are NPF, FDR, BOPO and 

Total Asset. 

In this study, we can found that only BOPO and Total Asset that significantly affected 

change in ROE. Meanwhile NPF and FDR don’t have significant effect toward change in 

ROE.  

 
Kata kunci : NPF, FDR, BOPO, Total Asset, Liquidity Risk, Credit Risk, Islamic Bank 

 

 

 

 

 

1. Pendahuluan  

 

Bank pada dasarnya merupakan unit 

usaha yang bertujuan untuk 

memaksimalkan kekayaan pemegang 

saham dengan meraih profit sebanyak-

banyaknya (Rose, 2002). 

 

Rose (2002) dan Scott (2006) 

mengungkapkan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas suatu bank 

diantaranya adalah risiko kredit, risiko 

likuiditas, risiko operasional, risiko 

reputasi, risiko pasar, risiko hukum, 

efisiensi operasional dan bahkan ukuran 

bank. 

 

Faktor-faktor tersebut telah digunakan 

sebagai variabel independen pada beberapa 

penelitian terdahulu untuk membuktikan 

pengaruhnya terhadap profitabilitas, dimana 

hasil dari beberapa penelitian memiliki 

ketidaksesuaian. 

 

•  Sufian (2008) dan Wasiuzzaman (2009) 

di dalam penelitiannya menunjukan 

bahwa risiko kredit berpengaruh 

signifikan negatif terhadap profitabilitas. 

Berbeda dengan hasil dari penelitian 

yang  di lakukan oleh  Rashidah (2011) 

yang menyatakan tidak terdapat 

hubungan signifikan antara risiko kredit 

dan profitabilitas. 

• Wasiuzzaman (2009) di dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan signifikan positif 

antara risiko likuiditas dan 

profitabilitas. Berbeda dengan hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh 
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Davydenko (2010) yang menunjukkan 

hubungan negatif antara risiko likuiditas 

dan profitabilitas.  

•  Rashidah (2011) dan  Davydenko 

(2010) di dalam penelitiannya 

menunjukan hubungan signifikan negatif 

antara efisiensi operasional dan 

profitabilitas. Berbeda dengan hasil dari 

penelitian yang di lakukan oleh 

Wasiuzzaman (2009).  

 

Rashidah (2011) dan Davydenko (2010) 

menunjukkan bahwa hubungan antara 

ukuran bank dan profitabilitas signifikan 

positif. Berbeda dengan hasil dari penelitian 

yang dilakukan oleh Sufian (2008) yang 

menunjukkan bahwa hubungan ukuran 

bank dan profitabilitas signifikan negative. 

 

2. Landasan Teori 

 

Bank Syariah merupakan bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dan 

pihak lain untuk penyimpanan dana atau 

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan 

lainnya yang dinyatakan sesuai dengan 

syariah (Veithzal, 2007). 

 

Profitabilitas bank merupakan 

pendapatan setelah pajak atau pendapatan 

bersih suatu bank (Rose, 2002). 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas di dalam penelitian ini: 

 

a. Risiko Kredit.  

Menurut Rose (2002) risiko kredit 

merupakan risiko yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan nasabah kredit dalam 

melunasi kredit beserta bunganya.  

 

 Salah satu indikator yang dapat 

mengukur pembiayaan bermasalah adalah 

rasio NPF (Non Performing Financing). 

Rasio ini mengukur perbandingan antara 

jumlah pembiayaan bermasalah dengan 

total pembiayaan yang di berikan. 

Banyaknya kredit bermasalah akan 

menurunkan kinerja bank (Rose, 2002).  

 

b. Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas merupakan risiko yang 

disebabkan oleh ketidakmampuan bank 

untuk memenuhi permintaan kredit baru 

atau penarikan dana nasabah karena 

kurangnya kas (scott, 2006). Salah satu 

indikator yang dapat digunakan oleh bank 

untuk mengukur risiko likuiditasnya adalah 

FDR (Financing to Deposit Ratio). 

Semakin tinggi rasio ini menunjukan bahwa 

likuiditas bank semakin rendah karena 

sebagian besar dana disalurkan pada 

pembiayaan sehingga kesempatan bank 

untuk mendapat profit dari bagi hasil 

meningkat. 

 

c. Efesiensi Operasional 

Menurut Bank Indonesia (SE. BI, 2004), 

efisiensi operasional dapat  diukur dengan 

rasio BOPO (Beban Operasional 

Pendapatan Operasional) yaitu 

membandingkan total biaya operasi dengan 

total pendapatan operasi. Rasio ini 

bertujuan untuk mengukur kemampuan 

pendapatan operasional dalam menutup 

biaya operasional. Tingginya rasio BOPO 

mencerminkan kurangnya kemampuan 

bank dalam menekan biaya operasional dan 

meningkatkan pendapatan operasionalnya. 

 

d. Ukuran Bank 

Sebagian besar dari rasio kinerja bank 

sensitif terhadap ukuran bank (biasa diukur 

dengan total aset). Menurut Rose (2002) 

bank yang memiliki total aset yang lebih 

besar cenderung memiliki ROE yang tinggi. 

 

Hal ini disebabkan karena bank yang 

memiliki total aset lebih banyak mampu 

menyalurkan dana yang lebih banyak 

kepada kredit, pasar uang dan pasar modal 

serta memiliki penanganan risiko yang 

lebih baik (Rose, 2002).  
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3. Metode Penelitian 

Penelitian ini  menganalisis mengenai 

pengaruh  risiko kredit, risiko likuiditas, 

efisiensi operasional dan ukuran bank 

terhadap profitabilitas bank umum syariah 

di Indonesia oleh karena itu sifat penelitian 

ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif 

yang berarti memiliki tujuan untuk 

memastikan dan menjelaskan karakteristik 

dari variable yang diujikan dalam penelitian 

ini  

Sampel penelitian diambil secara 

purposive sampling. Berdasarkan kriteria 

tersebut sampel yang dapat digunakan 

sebanyak tiga bank umum syariah, yaitu :  

1. Bank Muamalat Indonesia  

2. Bank Syariah Mandiri  

3. Bank Mega Syariah Indonesia 

 

Teknik pengujian hipotesis yang 

digunakan adalah statistik deskriptif, uji 

asumsi klasik, analisis regresi linier 

berganda, koefisien determinasi, dan uji 

hipotesis. 

 

Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah NPF, FDR, BOPO dan 

Total Aset. 

 

Model dari penelitian ini adalah  

 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + € 

 

4. Pembahasan  

a. Statistik Deskriptif 

 
Tabel 3.1 

 
Berdasarkan hasil perhitungan pada 

tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 

1 outlier pada variabel ROE yaitu pada 

Bank Syariah Mega Indonesia pada laporan 

keuangan triwulan I tahun 2006. 

 

Seluruh variabel pada penelitian ini 

mempunyai nilai standar deviasi yang lebih 

kecil dari nilai mean yang menunjukkan 

rendahnya variasi antara nilai maksimum 

dan minimum selama periode pengamatan, 

atau dengan kata lain tidak ada kesenjangan 

yang cukup besar dari data terendah dan 

tertinggi pada setiap variable. 

 

b. Uji Asumsi Klasik 

 Uji Multikolinearitas 

 
Tabel 3.2 

 
Dilihat dari hasil besaran korelasi antar 

variabel independen tampak bahwa tidak 

ada variabel yang memiliki tingkat korelasi 

tinggi. Tingkat korelasi paling tinggi 

terdapat pada variabel LNNPF dan 

LNASSET yaitu sebesar 0,665 atau sekitar 

65,5%. Karena korelasi ini masih di bawah 

95%, maka data dikatakan tidak terjadi 

multikolinieritas yang serius. 

 
Tabel 3.3 

 
Hasil perhitungan nilai tolerance juga 

menunjukkan tidak ada variabel independen 

yang memiliki tolerance kurang dari 0,10 

yang berarti tidak ada korelasi antar 

variabel independen yang nilainya lebih 

dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan 

hal yang sama tidak ada satu variabel 
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independen yang memiliki nilai VIF lebih 

dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada multikolinieritas antar variabel 

independent dalam regresi. 

 Uji Autokorelasi 

 
Tabel 3.4 

 
Dengan nilai tabel pada tingkat 

signifikansi 5%, jumlah sampel 96 (n) dan 

jumlah variabel independen 4 (k=5), maka 

di tabel Durbin-Watson akan didapatkan 

nilai batas atas (du) 1,75529 dan batas 

bawah (dl) 1,5821. Karena nilai DW 1,740 

lebih besar dari batas bawah (dl) 1,5821 dan 

kurang dari 4-1,75529 (4-du) yaitu 2,244, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat autokorelasi pada model regresi 

ini. 

 

 Uji Heterokedastisitas 

 
Gambar 3.1 

 
Dari gambar di atas terlihat titik-titik 

menyebar secara acak serta tersebar baik di 

atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu 

Y, tidak ada pola tertentu yang teratur. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 Uji Normalitas 

 
Gambar 3.2 

 
Dengan melihat tampilan histogram uji 

normalitas di atas, dapat disimpulkan 

bahwa histogram menunjukkan pola 

distribusi normal, sebab garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya 

mengikuti garis diagonalnya 

 
Gambar 3.3 

 
Pada grafik normal probability plot di 

atas terlihat bahwa titik-titik menyebar 

berhimpit di sekitar garis diagonal, serta 

penyebarannya mengikuti arah garis 

diagonal. Dari kedua grafik tersebut maka 

dapat dinyatakan bahwa model regresi pada 

penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. 

 
Tabel 3.5 

 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

nilai Kolmogorov-Smirnov dan tingkat 
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signifikansi dari seluruh variabel lebih 

besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa pola 

distribusi residual terdistribusi normal dan 

hasilnya konsisten dengan uji grafik yang 

dilakukan sebelumnya, sehingga model 

regresi memenuhi uji normalitas. 

 

c. Persamaan Regresi 
Tabel 3.6 

 
Dari hasil perhitungan regresi linear 

berganda pada tabel di atas, dapat diketahui 

hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen yang dapat dirumuskan 

dalam persamaan sebagai berikut: 

 

LNROE = 22,788 + 0,123 LNASSET - 

0,03 LNNPF    – 5,467 LNBOPO + 0,589 

LNFDR 

 

d. Koefisien Determinasi (R2) 
 
 

Tabel 3.7 

 
Dari tabel koefisien determinasi di atas 

dapat dilihat bahwa hubungan antar 

variabel independen dengan variabel 

dependen sebesar 84,8%. Dari angka 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen cukup kuat. 

 

Besarnya Adjusted R Square (R2) 

adalah 0,706. Hasil perhitungan statistik ini 

menunjukan bahwa kemampuan variabel 

independen dalam menerangkan variasi 

perubahan variabel dependen sebesar 

70,6%, sedangkan sisanya sebesar 29,4% 

(100%-70,6%) diterangkan oleh faktor-

faktor lain di luar model regresi yang 

dianalisis. 

 

e. Pengujian Hipotesis 

 Uji Simultan (F-test) 

 
Tabel 3.8 

 
Dari perhitungan statistik uji F dapat 

diketahui bahwa nilai F adalah 57,509 

dimana labih besar dari 4 dengan nilai 

signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel 

independen yaitu kualitas kredit, likuiditas, 

efisiensi operasional dan ukuran bank 

berpengaruh signifikan secara simultan 

(bersama-sama) terhadap kinerja keuangan 

bank umum syariah yang diproksikan 

dengan Return on Equity (ROE). 

 

 Uji Parsial (t-test) 

 
Tabel 3.9 

 
Berikut ini dijelaskan hasil perhitungan 

uji t masing-masing variabel: 

 

•  H1 : Risiko kredit berpengaruh 

signifikan negatif terhadap profitabilitas 

bank umum syariah di Indonesia. 

 

Hasil analisis regresi menunjukkan 

hasil yang sejalan dengan hipotesis, bahwa 

risiko kredit berhubungan negatif. Tetapi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE 

pada periode pengamatan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis pertama 
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(H1) ditolak. 

 

• H2 : Risiko likuiditas berpengaruh 

signifikan positif terhadap profitabilitas 

bank umum syariah di Indonesia. 

 

Hasil analisis regresi menunjukkan 

hasil sejalan dengan hipotesis, Bahwa risiko 

likuiditas berhubungan positif namun tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROE. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis kedua (H2) ditolak. 

 

•  H3 : Efisiensi operasional berpengaruh 

signifikan positif terhadap profitabilitas 

bank umum syariah di Indonesia. 

 

Hasil analisis regresi menunjukkan 

hasil yang sejalan dengan hipotesis, bahwa 

efisiensi operasional berhubungan positif 

dan berpengaruh signifikan terhadap ROE 

pada periode pengamatan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) 

diterima. 

 
Tabel 3.10 

 
• H4 : Ukuran bank berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

profitabilitas bank umum syariah di 

Indonesia. 

 

Hasil analisis regresi menunjukkan 

hasil yang sejalan dengan hipotesis, bahwa 

ukuran bank berhubungan positif dan 

berpengaruh signifikan terhadap ROE pada 

periode pengamatan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis keempat 

(H4) diterima. 

 

 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

 

a. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

berganda menunjukkan bahwa terdapat dua 

hipotesis yang diterima (dalam arti terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variable 

independen dan variable dependen). 

Adapun hasil analisis adalah sebagai 

berikut: 

 

•  Risiko kredit berpengaruh negatif 

namun tidak menunjukkan pengaruh 

yang signifikan terhadap profitabilitas 

bank umum syariah di Indonesia 

•  Risiko likuiditas berpengaruh positif 

namun tidak menunjukkan pengaruh 

yang signifikan terhadap profitabilitas 

bank umum syariah di Indonesia.  

•  Efisiensi operasional berpengaruh 

signifikan positif terhadap profitabilitas 

bank umum syariah di Indonesia.  

• Ukuran bank berpengaruh signifikan 

positif terhadap profitabilitas bank 

umum syariah di Indonesia. 

 

b. Saran 

 

Saran yang dapat diberikan terkait 

penelitian ini antara lain: 

 

•  Bagi Investor 

Investor perlu memperhatikan faktor-

faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

seperti efisiensi operasional dan ukuran 

bank sebagai alat pertimbangan untuk 

menginvestasikan dananya pada bank 

umum syariah, karena efisiensi operasional 

dan ukuran bank terbukti memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas bank umum syariah. 

 

•  Bagi Peneliti Selanjutnya  

Karena keterbatasan ketersediaan data 

saat ini, maka disarankan di masa depan 

agar peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan periode waktu yang lebih 

panjang. 
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