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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, 

CAR, FDR, BOPO, dan NPF terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah 

yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) Periode 2011-2015. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Bagi Hasil, CAR, FDR, BOPO, dan NPF, 

sedangkan variable independen adalah Profitabilitas (ROA) 

Penelitian ini menggunakan data keuangan Bank Syariah yang terdaftar di 

Bank Indonesia (BI) periode 2011-2015. Data yang digunakan adalah data 

sekunder berupa laporan tahunan perusahaan dan pemilihan sampel dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Adapun sampel yang diambil dalam 

penelitian ini yaitu berjumlah 10 Bank Syariah. Analisa yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi liner berganda dengan menggunakan SPSS 

IBM versi 22. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh terhadap ROA 

sementara Pembiayaan Bagi Hasil, CAR, FDR dan NPF tidak berpengaruh 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 

Periode 2011-2015.  

 

Kata Kunci : Bank Syariah, Pembiayaan Bagi Hasil, CAR, FDR, BOPO, NPF, 

Profitabilitas 
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PENDAHULUAN 

Industri perbankan memegang peranan penting bagi pembangunan 

ekonomi sebagai financial intermediary atau perantara pihak yang kelebihan dana 

dengan pihak yang membutuhkan dana sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perbankan bahwa 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 banyak. 

Profitabilitas merupakan indikator yang paling penting untuk mengukur 

kinerja suatu bank. Return On Assets (ROA) memfokuskan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh earning dalam kegiatan operasi perusahaan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Sehingga dalam penelitian ini ROA 

digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. Tujuan utama operasional bank 

adalah mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal. ROA penting bagi bank 

karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan/memperoleh laba 

secara efektif dan efisien. Profitabilitas yang digunakan adalah ROA karena dapat 

memperhitungkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang 

dimilikinya untuk menghasilkan income. Semakin besar ROA suatu bank, 

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin 

baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang 

berkaitan dengan Return On Asset (ROA), serta faktor-faktor yang mungkin 

memengaruhinya seperti Pembiayaan Bagi Hasil, Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Finance to Deposit Ratio (LDR), BOPO dan Non Performing Financing (NPF) 

pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia (BI) periode 2011-

2015. 

CAR sebagai indikator permodalan harus berada di atas ketentuan BI yaitu 

minimal 8% dari total asetnya. Maka semakin menurunnya CAR mencerminkan 

permodalan bank yang semakin melemah. Variabel yang digunakan dalam 
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penilaian aspek likuiditas adalah Finance to Deposit Ratio (FDR). Teori yang ada 

dimana hubungan antara LDR dan ROA seharusnya adalah berbanding lurus, 

dimana setiap kenaikan LDR akan diikuti kenaikan Return On Assets (ROA).  

Rasio BOPO mencerminkan tingkat efisiensi perbankan dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini sesuai dengan teori yang ada, 

dimana jika rasio BOPO menurun, maka seharusnya ROA mengalami kenaikan. 

Jika BOPO semakin kecil, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan suatu 

perusahaan (perbankan) semakin meningkat atau membaik. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, CAR, FDR, BOPO, dan NPF 

terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia Periode 2011-2015. 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Bagi Hasil 

Operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan risiko 

(profit and loss sharing). Menurut Veithzal dan Arviyan (2010:800), bagi hasil 

merupakan suatu mekenisme yang dilakukan oleh bank syariah (mudharib) dalam 

upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana 

(shahibul maal) sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama di awal. 

Prinsip bagi hasil memiliki karakteristik Natural Uncertainty Contracts (NUC), 

yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari 

segi jumlah (amount) maupun waktu (timing). Prinsip ini mengharuskan 

pemanfaatan dana untuk digunakan dalam usaha produktif. Produk pembiayaan 

yang menggunakan prinsip ini ialah mudharabah dan musyarakah.  

Menurut Tarsidin (2010:20), dasar perhitungan Pembiayaan Bagi Hasil 

untuk masing-masing pihak dapat dibagi menjadi tiga, yakni:  

1. Profit Sharing, dasar perhitungannya adalah profit yang diperoleh dari 

usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Profit merupakan selisih 

antara penjualan/pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha, baik berupa 
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harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan dan biaya umum 

dan administrasi.  

2. Gross Profit Sharing, dasar perhitungannya adalah gross profit (laba 

kotor), yakni penjualan atau pendapatan usaha dikurangi dengan harga 

pokok penjualan/biaya produksi. Dengan skema ini, pihak-pihak yang 

berkontrak tidak menghadapi kepastian di sisi biaya penjualan dan biaya 

umum dan administrasi.  

3. Revenue Sharing, dasar perhitungannya adalah penjualan/pendapatan 

usaha. Dalam hal ini pemilik dana hanya menghadapi kepastian atas tinggi 

rendahnya penjualan/pendapatan usaha dan tidak menghadapi 

ketidakpastian atas biaya-biaya usaha (harga pokok penjualan/biaya 

produksi, biaya penjualan,biaya umum, dan administrasi). 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank 

yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank 

lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari 

sumber-sumber di luar bank. Darmawi (2011:91) mengungkapkan bahwa “modal 

memiliki beberapa kegunaan diantaranya melindungi deposan, memupuk 

kepercayaan deposan, fungsi kepemilikan, dan fungsi pengatur tidak langsung”. 

Dengan kata lain, Capital Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank untuk 

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit diberikan. CAR 

merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan 

aktivanya sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang 

berisiko. 

Financial to Deposit Ratio (FDR) 

FDR adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan 

dengan aspek likuiditas. FDR adalah suatu pengukuran tradisional yang 

menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan 

dalam memenuhi permohonan pinjaman (loan requests) nasabahnya. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas.  
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FDR adalah rasio antara seluruh kredit yang diberikan bank dengan dana 

yang diterima bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. 

FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank membayar kembali penarikan 

yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan 

sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula 

kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Rasio yang tinggi menunjukkan 

bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (loan-up) atau relatif tidak 

likuid (illiquid). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid 

dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. 

Efisiensi Operasional (BOPO) 

BOPO adalah rasio perbandingan antara Biaya Operasional dengan 

Pendapatan Operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik 

knerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber 

daya yang ada di perusahaan. Besarnya rasio BOPO yang dapat ditolerir oleh 

perbankan di Indonesia adalah sebesar 93,52%, hal ini sejalan dengan ketentuan 

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.  

Dari Rasio ini, dapat diketahui tingkat efisiensi kinerja manajemen suatu 

bank, jika angka rasio menunjukkan angka diatas 90% dan mendekati 100% ini 

berarti kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efiensi yang sangat rendah. 

Tetapi jika rasio ini rendah, misalnya mendekati 75% ini berarti kinerja bank yang 

bersangkutan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Pengertian efisiensi itu 

sendiri telah didefinisikan oleh banyak pakar ekonomi dan manajemen, salah 

satunya adalah pengertian Efisiensi menurut Iswardono dalam Ivan Gumilar dan 

Siti Komariah (2011;101): Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara 

keluaran (output) dengan masukan (input), atau jumlah yang dihasilkan dari satu 

input yang dipergunakan. Sedangkan menurut Atmawardhana dalam Ivan Gumilar 

dan Siti Komariah (2011;101) terdapat 3 faktor yang menyebabkan efisiensi: (1) 

apabila dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar; (2) 

input yang lebih kecil mendapatkan hasil output yang sama; dan (3) dengan input 

yang lebih besar dapat menghasilkan output yang lebih besar lagi. Dari pengertian 

diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan kemampuan perusahaan 
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dalam menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan 

menggunakan masukan (input yang serendah-rendahnya) untuk menghasilkan 

suatu keluaran (output), dan juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan dengan benar. 

Non Performing Financing (NPF) 

Menurut Purwanto (2013:20) NPF adalah tingkat pengembalian 

pembiayaan yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPF 

merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut. NPF diketahui dengan 

cara menghitung Pembiayaan Non Lancar Terhadap Total Pembiayaan. Apabila 

semakin rendah NPL maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, 

sebaliknya bila tingkat NPL tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang 

diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Kredit bermasalah yang terdiri 

dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.  

Kredit bermasalah sering juga disebut non performing loan atau Non 

Performing Financing dalam perbankan syariah. Yang dapat diukur dari 

kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok 

dan Pembiayaan Bagi Hasil serta tingkat kemungkinan ditrerimanya kembali dana 

yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Berdasarkan ketentuan Bank 

Indonesia yaitu PBI nomor 14/15/PBI/2012 Penilaian kolektibilitas kredit 

digolongkan ke dalam 5 kelompok yaitu : lancar (pass), dalam perhatian khusus 

(special mention), kurang lancar (substandard), diragukan (doubtful), dan macet 

(loss). Apabila kredit dikaitkan dengan kolektibilitasnya, maka yang digolongkan 

kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, 

dan macet. 

Profitabilitas 

 Profitabilitas atau disebut dengan rentabilitas adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas 

perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal 

yang menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas diukur dengan ROA yang 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) 

secara keseluruhan. Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang 
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terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, di samping 

hal-hal lainnya. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan 

rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio 

rentabilitas. Menurut R. Agus Sartono (2010:122) , yang menyatakan bahwa 

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. 

 Menurut Kasmir (2011:196) yang menyatakan bahwa rasio profitabilitas 

merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan. ROA adalah rasio yang digunakan mengukur kemampuan bank 

menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total asetnya. 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan konsep teori di atas maka peneliti mencoba menguraikan 

dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, dan 

kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

Pembiayaan Bagi Hasil 
X1 

 

CAR 
X2 

 

FDR 
X3 

 

BOPO 
X4 

 

NPF 
X5 

 

PROFITABILITAS 
(Return On Asset) 

Y 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
H6 
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H1:  Diduga Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh terhadap Profitabilitas 

(ROA) pada Bank Syariah 

H2:  Diduga CAR berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank 

Syariah 

H3:  Diduga FDR berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank 

Syariah 

H4: Diduga BOPO berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank 

Syariah 

H5: Diduga NPF berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank 

Syariah 

H6: Diduga Pembiayaan Bagi Hasil, CAR, FDR, BOPO, NPF berpengaruh 

terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu Asosiatif, yaitu menganalisis  

pengaruh antara variabel x terhadap variable y. Rancangan penelitian disusun 

berdasarkan laporan keuangan bank syariah yang listed di Bank Indonesia. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri analisa rasio-rasio keuangan 

meliputi: Pembiayaan Bagi Hasil, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 

Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), BOPO dan 

Return On Asset (ROA). 

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 
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periode 2011-2015. Dari jumlah populasi dalam penelitian sebanyak 11 bank, 

populasi yang ada akan diambil sejumlah tertentu sebagai sample. 

Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode purposive 

sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria dan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012).   

Kriteria penentuan sampel : 

1. Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia yang mempunyai laporan 

keuangan paling lengkap dan telah dipublikasikan dari tahun 2011 – 2015. 

2. Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia yang masih beroperasi 

selama periode pengamatan (tahun 2011 sampai dengan 2015). 

Jumlah data pengamatan yang akan diolah dalam penelitian ini adalah 

hasil perkalian antara jumlah bank dengan jumlah periode pengamatan, yaitu 

selama 5 periode. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 

berjumlah 10 Bank Syariah. 

Definisi Operasional Variabel 

1. Pembiayaan Bagi Hasil sebagai variabel bebas (X1), yaitu prinsip berbagi 

keuntungan antara pihak bank dengan nasabah. Konsep bagi hasil akan 

ditetapkan di akhir setelah nasabah melakukan sebuah usaha untuk 

memperoleh keuntungan dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 

Pengukuran Pembiayaan Bagi Hasil seperti yang digunakan dalam penelitian 

Agung Yulianto (2014) adalah sebagai berikut :  

Pembiayaan Prinsip Mudharabah + Pembiayaan Prinsip Musyakarah  

2. Capital adequacy ratio (CAR) sebagai variabel bebas (X2), CAR sebagai 

indikator permodalan yaitu rasio kecukupan modal minimum pada bank. 

Merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jumlah seluruh aktiva bank 

mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank 

lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari 

sumber-sumber di luar bank. Besarnya CAR dirumuskan sebagai berikut :  
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3. Financing to Deposit Ratio (FDR) sebagai variabel bebas (X3), yaitu rasio 

yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada 

debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang 

dikumpulkan dari masyarakat. Rasio FDR seperti yang digunakan oleh 

Agung Yulianto (2014) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

                                                                                 

4. Rasio Beban Operasional (BOPO), sebagai variabel bebas (X4), yaitu 

perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. 

Beban operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga 

dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah 

penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional 

lainnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya 

                                

5. Non Performing Financing (NPF), sebagai variabel bebas (X5), yaitu 

pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan bermasalah ini 

jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan 

berdampak pada laba yang akan didapat oleh bank. Pengukuran NPF seperti 

yang digunakan oleh penelitian Agung Yulianto (2014) dapat diketahui 

sebagai berikut : 

                                

6. Return On Assets (ROA), sebagai variabel terikat (Y), Return On Assets 

merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur 

efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan total aset yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba 

sebelum pajak terhadap total asset bank tersebut. Semakin besar nilai ROA 

maka semakin baik besar pula kinerja perusahaan, karena return yang didapat 

perusahaan semakin besar. Dalam penelitian ini adalah ROA pada laporan 

keuangan bank yang dipublikasikan periode 2011-2015. ROA seperti yang 
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digunakan oleh penelitian Agung Yulianto (2014). dihitung dengan rumus 

sebagai berikut :  

                                                                        

Jenis dan Sumber Data 

  Data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dari 

website masing-masing Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia yang 

berasal dari laporan keuangan tahunan yang menjadi sampel dengan periode 

2011-2015. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji Statistik Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 41 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .70532580 

Most Extreme Differences Absolute .089 

Positive .089 

Negative -.062 

Test Statistic .089 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber : Hasil Olahan SPSS Versi 22 

Berdasarkan hasil analisis metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05, ini berarti 

variabel residual berdistribusi normal. 
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Hasil Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya Variance 

Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas 

manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

PBH .783 1.278 

CAR .778 1.286 

FDR .951 1.051 

BOPO .803 1.245 

NPF .821 1.218 

a. Dependent Variable: ROA 

  Sumber : Output SPSS 22, 2017 (data diolah) 

Berdasarkan tabel diatas nilai Tolerance dan VIF terlihat bahwa tidak ada 

nilai Tolerance di bawah 0.10 dan nilai VIF tidak ada di atas 10 hal ini berarti 

kelima variabel independen tersebut tidak terdapat hubungan multikolinieritas dan 

dapat digunakan untuk memprediksi Return On Assets selama periode 

pengamatan 2011-2015. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Hal yang harus 

terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.  
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Sumber Output SPSS 22,2017 (data diolah) 

Berdasarkan Gambar diatas, dapat diketahui bahwa data (titik-titik) 

menyebar secara merata di atas dan di bawah garis nol, tidak berkumpul di satu 

tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pada uji regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi regresi di mana variabel 

dependen (terikat) tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri.  

Autokorelasi (Durbin Watson) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .587
a
 .344 .251 .75403 2.027 

a. Predictors: (Constant), NPF, BOPO, FDR, PBH, CAR 

b. Dependent Variable: ROA 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai Durbin Watson sebesar 

2,027. Selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson 

dengan nilai signifikasi 0,05 jumlah sampel sebanyak 41 dan jumlah variabel 

independen sebanyak 5 maka diperoleh nilai du = 1.143. Hal ini berarti nilai 
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Durbin Watson 2,027 lebih besar dari batas atas (du) yaitu 1,143 dan kurang dari 

(4-du) 4-1,143 = 2,875 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi 

 

Hasil Koefisien Determinasi 

Kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variasi variabel terikat dapat 

diketahui dari besarnya nilai koefisien determinan (R
2
), yang berbeda antara nol 

dan satu.  

Hasil koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .587
a
 .344 .251 .75403 2.027 

a. Predictors: (Constant), NPF, BOPO, FDR, PBH, CAR 

b. Dependent Variable: ROA 

Sumber: Output SPSS 22, 2017 (data diolah) 

Tabel 4.9  menunjukkan koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi 

(R square). Nilai R menerangkan tingkat hubungan antar variabel-variabel 

independen (x) dengan variabel dependen (y). Adjusted R Square merupakan nilai 

R
2
 yang disesuaikan sehingga gambarannya lebih mendekati mutu penjajakan 

model, dari hasil perhitungan nilai adjusted R square sebesar 25,1%. Artinya 25,1 

% ROA dipengaruhi oleh kelima variabel bebas Pembiayaan Bagi Hasil, CAR, 

FDR, BOPO, NPF. Sedangkan sisanya 74,9 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

diluar model. Maka dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil, CAR, 

FDR, BOPO serta NPF berpengaruh terhadap ROA. 

Hasil Uji Parsial (Uji t)  

Hasil uji analisis regresi coefficients dengan menggunakan SPSS versi 22 

terlihat pada di bawah ini :   
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Hasil Uji t (parsial) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.477 .968  4.624 .000 

PBH -2.448E-13 .000 -.139 -.896 .377 

CAR -.044 .022 -.308 -1.987 .055 

FDR -.014 .008 -.262 -1.866 .070 

BOPO -.018 .007 -.417 -2.730 .010 

NPF .052 .074 .106 .703 .487 

a. Dependent Variable: ROA 

Sumber: Output SPSS 22, 2017 (data diolah) 

Dari tabel di atas, maka hasil regresi berganda dapat menganalisis pengaruh 

dari masing-masing variabel Pembiayaan Bagi Hasil, CAR, FDR, BOPO, NPF 

terhadap ROA dapat dilihat dari arah tanda dan tingkat signifikan (probabilitas). 

Variabel NPF mempunyai arah yang positif, sedangkan variabel Pembiayaan Bagi 

Hasil, CAR, FDR dan BOPO menunjukkan arah negatif.   

1. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil (X1) terhadap ROA (Y)  

Variabel Pembiayaan Bagi Hasil mempunyai thitung 0,896 dan dapat 

diketahui nilai ttabel untuk sampel 41 dengan tingkat kesalahan 5% yaitu 

sebesar 2,019, sehingga nilai thitung > ttabel, yaitu 0,896<2,019. Berdasarkan 

nilai probabilitas sebagai dasar pengambilan keputusan dapat diketahui 

bahwa Sig. < α, untuk α = 5%, maka Ha didukung. Dapat diketahui bahwa 

nilai signifikasi untuk Pembiayaan Bagi Hasil yaitu 0,377 lebih besar dari 

0,05. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho didukung 

dan Ha gagal didukung, ini menunjukkan bahwa secara parsial Pembiayaan 

Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada Pembiayaan Bagi Hasil 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

2. Pengaruh CAR (X2) terhadap ROA (Y)  

Variabel CAR mempunyai thitung 1,987 dan dapat diketahui nilai ttabel untuk 

sampel 41 dengan tingkat kesalahan 5% yaitu sebesar 2,019, sehingga nilai 
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thitung < ttabel, yaitu 1, 987<2,019. Berdasarkan nilai probabilitas sebagai dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui bahwa Sig. < α, untuk α = 5%, maka 

Ha didukung. Dapat diketahui bahwa nilai signifikasi untuk CAR yaitu 0,055 

lebih besar dari 0,05. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha gagal didukung dan Ho didukung, ini menunjukkan bahwa secara 

parsial CAR tidak berpengaruh terhadap ROA.  

3. Pengaruh FDR (X3) terhadap ROA (Y)  

Variabel FDR mempunyai thitung 1,866 dan dapat diketahui nilai ttabel untuk 

sampel 41 dengan tingkat kesalahan 5% yaitu sebesar 2,019, sehingga nilai 

thitung < ttabel, yaitu 1,866<2,019. Berdasarkan nilai probabilitas sebagai dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui bahwa Sig. < α, untuk α = 5%, maka 

Ha didukung. Dapat diketahui bahwa nilai signifikasi untuk FDR yaitu 0,070 

lebih besar dari 0,05. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha gagal didukung dan Ho didukung, ini menunjukkan bahwa secara 

parsial FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. 

4. Pengaruh BOPO (X4) terhadap ROA (Y)  

Variabel BOPO mempunyai thitung 2,730 dan dapat diketahui nilai ttabel untuk 

sampel 41 dengan tingkat kesalahan 5% yaitu sebesar 2,019, sehingga nilai 

thitung>ttabel, yaitu 2,730>2,019. Berdasarkan nilai probabilitas sebagai dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui bahwa Sig. < α, untuk α = 5%, maka 

Ha didukung. Nilai t negatif menunjukkan bahwa BOPO mempunyai 

hubungan yang  berlawanan arah dengan ROA. Dapat diketahui bahwa nilai 

signifikasi untuk BOPO yaitu 0,010 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ha didukung dan Ho gagal 

didukung, ini menunjukkan bahwa secara parsial BOPO berpengaruh 

terhadap ROA. 

5. Pengaruh NPF (X5) terhadap ROA (Y)  

Variabel NPF mempunyai thitung 0,703 dan dapat diketahui nilai ttabel untuk 

sampel 41 dengan tingkat kesalahan 5% yaitu sebesar 2,019, sehingga nilai 

thitung<ttabel, yaitu 0,703<2,019. Berdasarkan nilai probabilitas sebagai dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui bahwa Sig. < α, untuk α = 5%, maka 
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Ha gagal didukung. Dapat diketahui bahwa nilai signifikasi untuk NPF yaitu 

0,487 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa Ha gagal didukung dan Ho didukung, ini menunjukkan 

bahwa secara parsial NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. 

Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.447 5 2.089 3.675 .009
b
 

Residual 19.899 35 .569   

Total 30.346 40    

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), NPF, BOPO, FDR, PBH, CAR 

Sumber: Output SPSS 22, 2017 (data diolah) 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F 

hitung sebesar 3,675 dengan signifikansi sebesar 0.009. Nilai signifikasi tersebut 

lebih kecil dari pada 0,05 dimana berdasarkan nilai probabilitas nilai Sig. < α, 

untuk α = 5%, maka Ha didukung sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa 

variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependent. 

Dapat diketahui berdasarkan hasil pengujian tersebut diatas bahwa Ha didukung 

dan Ho gagal didukung dimana variabel independen yaitu Pembiayaan Bagi Hasil, 

CAR, FDR, BOPO dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. 

Nilai f tabel pada taraf kepercayaan signifikansi 0,05 adalah 2,44 dengan 

demikian F hitung = 3,675 > F tabel = 2,44 dengan demikian maka model regresi 

dapat dikatakan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil, CAR, FDR, BOPO dan NPF 

secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank 

Syariah 

 Pembiayaan dengan bagi hasil mudharabah dan musyarakah ini 

merupakan pembiayaan yang high risk high return. Artinya resiko kerugian akibat 
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gagalnya pembiayaan sangat besar meskipun  potensi keuntungan yang bisa 

didapat sangat besar pula. Feedback yang diharapkan dari pembiayaan ini adalah 

keuntungan dari pendapatan bagi hasil. Pendapatan ataupun kerugian ini 

merupakan salah satu dari indikator laba perusahaan, dimana laba tersebut 

menjadi indikator profitabilitas yang merupakan ukuran dari tingkat kinerja 

perusahaan.  

Variabel Pembiayaan Bagi Hasil mempunyai thitung 0,896 dan dapat 

diketahui nilai ttabel untuk sampel 41 dengan tingkat kesalahan 5% yaitu sebesar 

2,019, sehingga nilai thitung > ttabel, yaitu 0,896<2,019. Berdasarkan nilai 

probabilitas sebagai dasar pengambilan keputusan dapat diketahui bahwa Sig. < α, 

untuk α = 5%, maka Ha didukung. Dapat diketahui bahwa nilai signifikasi untuk 

Pembiayaan Bagi Hasil yaitu 0,377 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan nilai 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho didukung dan Ha gagal didukung, ini 

menunjukkan bahwa secara parsial Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi 

pada Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini 

juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Millah (2014) dapat diketahui 

pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. 

Pengaruh CAR terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah 

 Capital Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung 

atau menghasilkan risiko, misalnya kredit diberikan. CAR merupakan indikator 

terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat 

dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Untuk saat ini 

minimal CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), atau 

ditambah dengan Resiko Pasar dan Resiko Operasional, hal ini tergantung pada 

kondisi bank yang bersangkutan (Riyadi, 2006). Besarnya modal suatu bank akan 

berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan 

kegiatannya.  

 Hasil penelitian dalam penelitian ini membuktikan bahwa variabel CAR 

mempunyai thitung 1,987 dan dapat diketahui nilai ttabel untuk sampel 41 dengan 
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tingkat kesalahan 5% yaitu sebesar 2,019, sehingga nilai thitung < ttabel, yaitu 1, 

987<2,019. Berdasarkan nilai probabilitas sebagai dasar pengambilan keputusan 

dapat diketahui bahwa Sig. < α, untuk α = 5%, maka Ha didukung. Dapat 

diketahui bahwa nilai signifikasi untuk CAR yaitu 0,055 lebih besar dari 0,05. 

Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ha gagal didukung dan 

Ho didukung, ini menunjukkan bahwa secara parsial CAR tidak berpengaruh 

terhadap ROA. Sejalan dengan penelitian Suhardi (2014) bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara CAR terhadap ROA. 

Pengaruh FDR terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah 

 Financing to Deposit Ratio dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh 

mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya 

rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi 

angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid 

dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. (Muhammad, 

2005). Sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank 

dalam menyalurkan kredit.  

Jika rasio LDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan 

asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif). Dengan 

meningkatnya laba, maka Return On Asset (ROA) juga akan meningkat, karena 

laba merupakan komponen yang membentuk Return On Asset (ROA) (Mahardian, 

2008).  

Hasil penelitian dalam penelitian ini membuktikan bahwa variabel FDR 

mempunyai thitung 1,866 dan dapat diketahui nilai ttabel untuk sampel 41 dengan 

tingkat kesalahan 5% yaitu sebesar 2,019, sehingga nilai thitung < ttabel, yaitu 

1,866<2,019. Berdasarkan nilai probabilitas sebagai dasar pengambilan keputusan 

dapat diketahui bahwa Sig. < α, untuk α = 5%, maka Ha didukung. Dapat 

diketahui bahwa nilai signifikasi untuk FDR yaitu 0,070 lebih besar dari 0,05. 

Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ha gagal didukung dan 

Ho didukung, ini menunjukkan bahwa secara parsial FDR tidak berpengaruh 

terhadap ROA. Hal ini sejalan dengan penelitian Yuliany (2014) dapat diketahui 
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bahwa hasil analisis data atau hasil regresi menunjukkan bahwa secara parsial 

Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas yang di ukur dengan Return On Asset (ROA) dan Return On Equity 

(ROE).  

Pengaruh BOPO terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah 

 BOPO adalah rasio perbandingan antara Biaya Operasional dengan 

Pendapatan Operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik 

kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan 

sumber daya yang ada di perusahaan (Riyadi, 2006).  

Variabel BOPO mempunyai thitung 2,730 dan dapat diketahui nilai ttabel 

untuk sampel 41 dengan tingkat kesalahan 5% yaitu sebesar 2,019, sehingga nilai 

thitung>ttabel, yaitu 2,730>2,019. Berdasarkan nilai probabilitas sebagai dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui bahwa Sig. < α, untuk α = 5%, maka Ha 

didukung. Nilai t negatif menunjukkan bahwa BOPO mempunyai hubungan yang  

berlawanan arah dengan ROA. Dapat diketahui bahwa nilai signifikasi untuk 

BOPO yaitu 0,010 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa Ha didukung dan Ho gagal didukung, ini menunjukkan bahwa 

secara parsial BOPO berpengaruh terhadap ROA. Sejalan dengan penelitian 

Pramudhito (2014) membuktikan bahwa adanya pengaruh yang sifnifikan antara 

BOPO terhadap profitabilitas Bank (ROA) dengan demikian dapat diasumsikan 

bahwa BOPO memiliki pengaruh terhadap ROA.  

Pengaruh NPF terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah 

 Suatu bank mempunyai Non Performing Loan (NPL) yang tinggi, 

menunjukkan bahwa bank tersebut tidak professional dalam pengelolaan 

kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas pemberian 

kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPL yang 

dihadapi bank (Riyadi, 2006).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel NPF mempunyai thitung 

0,703 dan dapat diketahui nilai ttabel untuk sampel 41 dengan tingkat kesalahan 5% 

yaitu sebesar 2,019, sehingga nilai thitung<ttabel, yaitu 0,703<2,019. Berdasarkan 

nilai probabilitas sebagai dasar pengambilan keputusan dapat diketahui bahwa 
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Sig. < α, untuk α = 5%, maka Ha gagal didukung. Dapat diketahui bahwa nilai 

signifikasi untuk NPF yaitu 0,487 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan nilai tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa Ha gagal didukung dan Ho didukung, ini 

menunjukkan bahwa secara parsial NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Edhi Satriyo Wibowo (2012) 

bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

 Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya dapat 

disimpulkan hasil penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Secara parsial Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 

Periode 2011-2015 

2. Secara parsial CAR tidak berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum 

Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2011-2015 

3. Secara parsial FDR tidak berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum 

Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2011-2015 

4. Secara parsial BOPO berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum 

Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2011-2015 

5. Secara parsial NPF tidak berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum 

Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2011-2015 

6. Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui bahwa pembiayaan Bagi Hasil, 

CAR, FDR, BOPO dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

ROA Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2011-

2015. 

7. Hasil perhitungan nilai adjusted R square sebesar 25,1%. Artinya 25,1 % 

ROA dipengaruhi oleh kelima variabel bebas Pembiayaan Bagi Hasil, 

CAR, FDR, BOPO, NPF. Sedangkan sisanya 74,9 % dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain diluar model. Maka dapat disimpulkan bahwa 

Pembiayaan Bagi Hasil, CAR, FDR, BOPO serta NPF berpengaruh 
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terhadap ROA Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 

Periode 2011-2015. 

Saran 

 Dari kesimpulan hasil penelitian yang dibahas maka dapat diberikan saran 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagi perbankan Syariah diharapkan agar dapat mempertahankan 

pembiayaaan bagi hasil agar tetap stabil sehingga akan memberikan 

dampak baik bagi perusahaan. 

2. Perbankan Syariah diharapkan dapat menjaga kestabilan CAR hal ini 

dikarenakan nilai CAR yang tinggi akan dapat mengurangi tingkat 

Profitabilitas Bank 

3. Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian 

dengan membahas variabel lain diluar penelitian ini serta memperpanjang 

waktu penelitian. 
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