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ABSTRAK
Profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan industri
perbankan, yang digunakan pada umumnya adalah Return on Equity
(ROE) dan Return on Assets (ROA). Dalam hal ini, proksi laba yang
digunakan ialah Return on Assets (ROA) karena ROA memfokuskan
kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam operasinya.
Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana Pengaruh Kecukupan
Modal yang akan diproksikan dengan rasio Capital Adequacy Ratio
(CAR), Pembiayaan Bermasalah yang akan diproksikan dengan rasio Non
Performing Financing (NPF), Likuiditas yang akan diproksikan dengan
rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Efisiensi Operasional yang
akan

diproksikan

dengan

rasio

Beban

Operasional

Pendapatan

Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas perbankan.
Hasil

penelitian

menunjukkan

terdapat

pengaruh

variabel

independent (CAR, NPF, FDR, BOPO) secara simultan terhadap variabel
dependent nya (ROA). Secara parsial variabel FDR menunjukkan
pengaruh positif signifikan, NPF dan BOPO menunjukkan pengaruh
negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sementara variabel CAR
tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

x

ABSTRACT
Profitability is one of the benchmarks of the success of the banking
industry, which is used in general is Return on Equity (ROE) and Return
on Assets (ROA). In this case, the profit proxy used is Return on Assets
(ROA) because ROA focuses on the company's ability to earn profits in its
operations.
In this research, we will see how the Capital Adequacy Ratio will be
proxied by the Capital Adequacy Ratio (CAR), Problematic Financing to be
proxied by the Non Performing Financing (NPF) ratio, Liquidity to be
proxied by the Financing to Deposit Ratio (FDR) and Efficiency
Operational that will be proxied by the ratio of Operating Expenses to
Operating Income (BOPO) to banking profitability.
The results showed there was an effect of the independent
variables (CAR, NPF, FDR, BOPO) simultaneously on the dependent
variable (ROA). Partially only the FDR variable shows a significant positive
effect, NPF and BOPO shows a significant negative effect on profitability
(ROA). While only one variables, CAR that did not significantly influence
profitability (ROA).
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Industri perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang
sudah akrab dengan keseharian masyarakat baik di negara maju maupun
negara berkembang salah satunya Indonesia. Dengan adanya lembaga
keuangan di suatu negara, semakin memudahkan masyarakat dalam
bertransaksi keuangan dalam kegiatan keseharian seperti melakukan
penyimpanan, transfer, peminjaman uang dan jasa-jasa keuangan
lainnya. Bank juga merupakan salah satu lembaga yang mempunyai
peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian
suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu negara dipakai sebagai
ukuran pertumbuhan negara tersebut.1
Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu
negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perkonomian suatu
negara. Oleh karena itu kemajuan suatu Bank di suatu negara dapat pula
dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju
suatu

negara,

maka

semakin

besar

peranan

perbankan

dalam

mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan
semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.2
Pada tahun 1997 terjadi krisism moneter yang membuat bank-bank
konvensional saatitu berjumlah 240 mengalami negatif spread yang
berakibat pada likuidasi, kecuali perbankan yang menggunakan prinsip
syariah. Pada bulan November 1997, 16 bank ditutup (dilikuidasi),
berikutnya 38 bank, selanjutnya 55 buah bank masuk kategori BTO dalam

1

Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi,( Jakarta: Kencana, 2011), Ed
1 Cet. 2, h.1.
2
Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012),
h.2.

1

2

pengawasan BPPN. Namun, kondisi itu berbeda dengan perbankan yang
menggunakan prinsip syariah. Hal ini disebabkan oleh bank syariah tidak
dibebani oleh nasabah membanyar bunga simpanannya, melainkan Bank
Syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan
tingkat keuntungan yang diperoleh dalam sistem pengelolaan perbankan
syariah.3
Bank syariah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dari
tahun ke tahunnya. Perkembangan ini dapat dilihat dari naiknya aset,
pembiayaan dan dana pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bank syariah
mempunyai prospek yang menjanjikan. Bank syariah di tengah-tengah
krisis global menjadi harapan bagi para nasabah dan pelaku perbankan
untuk mengatasi kritis, karena sistem transaksi yang bertumpu pada
sektor riil.
Berbeda dengan bank konvensional yang transaksi sistem
keuangannya dilakukan on paper, di mana dalam sistem ini banyak
spekulasi yang diakukan, yang terbukti bisa mengakibatkan risiko
kerugian yang tinggi. Prinsip utama bank syariah adalah tidak mengakui
adanya bunga, bunga dianggap sebagai suatu hal yang diharamkan,
karena merupakan suatu unsur buruk yang merusak masyarakat secara
ekonomi, sosial, maupun moral. Oleh karena bunga dianggap haram,
maka bunga tidak dapat dimasukkan sebagai unsur untuk menghitung
pendapatan bank syariah. Pendapatan hanya dihitung dari hasil
operasinya dari hasi penyaluran dana keuntungan atas kontrak jual beli,
hasil sewa dan biaya administrasi atas jasa yang diberikan. Besarnya
pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi tingkat kinerja keuangan
bank.
Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992
adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), walaupun perkembangannya
3

Ali Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.3.

3

agak lambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya,
perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode
tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun
2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit,
yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu,
jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir 2004
bertambah menjadi 88 buah.4
Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di
Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional,
sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembagaan dan
infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan,
maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa
keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu
sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni
2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22
Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162
BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa
pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross,
pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga(BUS dan UUS) masing-masing
sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun.5
Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan industri perbankan
syariah Indonesia memiliki trend positif. Hal tersebut dapat dilihat dari
meningkatnya pertumbuhan syariah terutama dari sisi total asetnya,
seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

4

Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 25.
5
OJK, sejarah Perbankan Syariah. Diakses pada 10 Desember 2018 dari
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx

4

Tabel 1.1
Perkembangan Bank Umum dan Unit Usaha Syariah Periode 20132018
Keterangan
Jumlah Bank
Umum Syariah
Jumlah Unit Usaha
Syariah
Total Kantor
Total Aset BUS dan
UUS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

11

12

12

13

13

14

23

22

22

21

21

20

2.990

2.910

2.301

2.201

2.169

2.202

242.276 272.343 269.262 356.504 424.181 456.922

Sumber : Statistik Perbankan Syariah September 2018 (data
diolah).
Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa industri
perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk
berkembang di Indonesia. Peningkatan kantor dan aset perbankan syariah
di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa telah
terjadi ekspansi yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam upaya
memperluas pasar yang ingin diserap di Indonesia yang merupakan
negara dengan penduduk muslim mayoritas.
Dalam menilai kinerja keuangan sebuah Bank Syariah, laba
dipandang sebagai alat prediksi yang tepat untuk meramalkan kinerja
keuangan yang akan datang dan peristiwa ekonomi yang akan datang.
Ukuran profitabilitas pada industri perbankan yang digunakan pada
umumnya adalah Return on Equity (ROE) dan Return on Assets (ROA).6
Dalam hal ini, proksi laba yang digunakan ialah Return on Assets (ROA)
karena ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh

6

Lukman Dendawijaya. Manajemen Perbankan. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h.115
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laba dalam operasinya, sedangkan ROE hanya mengukur return dari
sector investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut.
Tingkat profitabilitas sektor perbankan sangat terkait dengan kinerja
keuangan lainnya yang juga mencerminkan tingkat kesehatan bank
tersebut yang lebih lanjut dalam pasal 3 PBI No. 9/1/PBI/2007 Tentang
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip
Syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
a. Permodalan (capital);
b. Kualitas aset (asset quality);
c. Manajemen (management);
d. Rentabilitas (earning);
e. Likuiditas (liquidity); dan
f. Sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk).

Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana Pengaruh Kecukupan
Modal yang akan diproksikan dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR)
yaitu rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang
mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank
lain) yang ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, di samping
memperoleh

dana-dana

dan

sumber

diluar

bank,

seperti

dana

masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain7, Pembiayaan Bermasalah
yang akan diproksikan dengan rasio Non Performing Financing (NPF)
yaitu risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana
oleh bank8, Likuiditas yang akan diproksikan dengan rasio Financing to
Deposit Ratio (FDR) yaitu rasio yang menyatakan seberapa jauh
kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang
dilakukan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai
7

Lukman Dendawijaya. Manajemen Perbankan. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal.

121.
8

125

Ismail. Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi. (Jakarta: Kencana, 2010) hal

6

sumber

likuiditas.

Semakin

tinggi

FDR

maka

penyaluran

dana
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(pembiayaan) oleh bank akan meningkat , dan Efisiensi Operasional yang
akan

diproksikan

dengan

rasio

Beban

Operasional

Pendapatan

Operasional (BOPO) yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan
manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap
pendapatan operasional10, dari tiap-tiap proksi variabel ini akan dilihat
bagaiman pengaruhnya terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di
Indonesia.
Tabel 1.2
Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
periode 2013-2018
Keterangan

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ROA

2,00

0,41

0,49

0,63

0,63

1,41

CAR

14,42

15,74

15,02

16,63

17,91

21,25

NPF

2,62

4,95

4,84

4,42

4,76

3,82

FDR

100,32

86,66

88,03

85,99

79,61

78,95

BOPO

78,21

96,97

97,01

96,22

94,91

88,08

Sumber : Statistik Perbankan Syariah September 2018 oleh OJK
Dari tabel 1.2 rasio ROA perbankan syariah periode tahun 20132018 terjadi fluktuasi dengan nilai tertinggi adalah pada tahun 2013
dengan nilai ROA 2% dan nilai terendah adalah pada tahun 2014 dengan
ROA 0,41% dan tahun dengan kinerja ROA terbaik adalah pada tahun
2018 yaitu 1,41% mendekati nilai optimal kinerja ROA yaitu 1,5%. secara
keseluruhan kinerja rasio ROA yang menggambarkan kemampuan
perbankan dalam menghasikan laba dari aktiva bank pada periode

9

Toni Hartono, mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia, (Bandung : PT
Remaja Roskadarya, 2006), hal. 56
10
Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan..., hal. 54.
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penelitian ini belum baik sesuai standar yang optimal seperti yang
ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 1,5%.11
CAR menurut teori berbanding lurus dengan ROA, jika rasio CAR
meningkat maka ROA juga mengalami peningkatan. Seperti teori yang
dikemukakan oleh Wardana bahwa semakin tinggi CAR, profitabilitas
(ROA) suatu Bank akan semakin tinggi pula.12 Namun dari tabel 1.2 dapat
dilihat pergerakan rasio CAR, terlihat dari tahun ke tahun cenderung
mengalami kenaikan hanya pada tahun 2015 mengalami penurunan
menjadi 15,02% dari 15,74% pada tahun 2014. Dari tabel di atas dapat
dilihat kenaikan CAR tidak berbanding lurus dengan naiknya ROA, seperti
pada tahun 2013 dimana CAR sebesar 14,42% naik pada tahun 2014
menjadi 15,74%, ROA justru mengalami penurunan yaitu pada tahun 2013
nilainya adalah 2% dan pada tahun 2014 menjadi 0,41%. Sebaliknya pada
tahun 2014 dimana CAR sebesar 15,74% turun pada tahun 2015 menjadi
15,02%, ROA justru mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2014 nilainya
adalah 0,41% dan pada tahun 2014 menjadi 0,49%. Namun perbubahan
CAR yang tidak berbanding lurus dengan ROA ini sesuai dengan teori
yang dikemukakan oleh Wahyuni yang menyebutkan bahwa besar
kecilnya kecukupan modal Bank (CAR) belum tentu menyebabkan besar
kecilnya keuntungan Bank. Bank yang memiliki modal besar namun tidak
dapat menggunakan modalnya itu secara efektif untuk menghasilkan laba,
maka modal yang besar pun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
profitabilitas Bank.13 Teori ini didukung juga oleh Damayanti dalam
penelitannya di mana menyatakan bahwa CAR secara partial tidak

11
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Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di
Indonesia Periode 2011-2014), diakses pada tanggal 19 mei 2019 pukul 13.00
13
Febry Eko Wahyuni, Pengaruh Rasio Capital, Asset, Earning dan Likuiditas terhadap
Profitabiitas pada PT. Bank Mega Syariah periode 2006-2014, diakses pada tanggal 19 mei 2019
pukul 13.00
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berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), sehingga penurunan atau
kenaikkan CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.14
NPF secara teori berbanding terbalik dengan ROA dimana nilai
NPF yang semakin kecil menunjukkan pembiayaan bermasalah yang
dimiliki bank tersebut semakin baik, sehingga dapat meningkatkan
profitabilitas bank. Sejalan dengan teori Wardana yang menyatakan
bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Dalam penelitiannya
menyatakan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya yaitu biaya
pencadangan aktiva produktif yang dibutuhkan menjadi lebih tinggi.15
Kemudian untuk pergerakan rasio NPF pada tabel 1.2, terlihat dari tahun
ke tahun mengalami fuktuasi yang mana perubahan yang cukup tajam
adalah rasio NPF tahun 2013 yaitu 2,62% naik pada tahun 2014 menjadi
sebesar 4,95%, dan secara keseuruhan rasio NPF belum optimal dimana
rasio NPF yang optimal adalah di bawah 2%.16 Namun pada tahun 2016
rasio NPF yaitu 4,42% mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi
4,76% yang tidak diikuti dengan turunnya rasio ROA yang pada tahun
2016 yaitu 0,63% yang tidak mengalami perubahan pada tahun 2017 yaitu
tetap 0,63%. Namun hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Pramudito, dimana NPF berpengaruh positif terhadap ROA, semakin
tinggi NPF semakin tinggi pula ROA.17
FDR menurut teori berbanding lurus dengan ROA dimana jika FDR
mengalami peningkatan maka ROA juga akan meningkat. Seperti teori
yang dikemukakan Pramudhito dimana hasil penelitian yang dilakukan
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syariah periode 2008-2012, diakses pada tanggal 19 mei 2019 pukul 13.00
15
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Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di
Indonesia Periode 2011-2014), diakses pada tanggal 19 mei 2019 pukul 13.00
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menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA.18 Dimana
ketika FDR meningkat maka akan berdapak terhadap peningkatan ROA.
Begitupun sebaliknya, apabila FDR menurun maka akan berdampak
terhadap penurunan ROA. Kemudian untuk pergerakan FDR pada tabel
1.2, terlihat terjadi fluktuasi perubahan yang signifikan adalah pada tahun
2013 rasio FDR yaitu 100,32% menurun pada tahun 2014 menjadi
86,66%. Jika kita kaitkan lagi dengan ROA, maka akan terlihat bahwa
pergerakan FDR terhadap ROA tidak beraturan dan berfluktuatif. Namun
hal ini Sejalan dengan teori Wahyuni dalam penelitiannya menyatakan
tingginya FDR tidak menjadi tolak ukur Bank memperoleh profitabilitas
yang tinggi, karena Bank bisa saja mendapatkan sumber dana yang
mahal sehingga mengurangi tingkat likuiditasnya.19
BOPO menurut teori memiliki hubungan yang berbanding terbalik
dengan

ROA.

Seperti

teori

yang

dikemukakan

Mahardani

yang

menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap
ROA.20 Kemudian untuk pergerakan BOPO pada tabel 1.2, terlihat terjadi
fluktuasi perubahan yang signifikan pada tahun 2013 rasio BOPO yaitu
78,21% naik pada tahun 2014 rasio BOPO menjadi 96,97%. Pada tahun
2016 rasio BOPO yaitu 96,22% terjadi penurunan pada tahun 2017
menjadi 94,91% hal ini tidak diikuti dengan perubahan rasio ROA yang
pada tahun 2016 yaitu 0,63 dan tidak berubah pada tahun 2017 yaitu
tetap 0,63. Secara keseuruhan rasio BOPO selama periode 2013-2018
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R. Adhe Sasongko Pramudhito. 2014, Analisis Pengaruh Car, Npf, Bopo, Fdr, dan Ncom
Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah
Di Indonesia Periode 2008-2012), diakses pada tanggal 19 mei 2019 pukul 13.00
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20
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yang berfluktuasi diatas angka 83% yang merupakan angka terbaik untuk
rasio BOPO.21
Adapun pada penelitian ini Bank Umum Syariah di Indonesia akan
diwakilkan oleh sampel yaitu oleh 6 Bank Umum Syariah yang sesuai
dengan kriteria data yang dibutuhkan untuk penelitian adapun 6 Bank
yang dipilih adalah Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank
Muamalat, BNI Syariah, BCA Syariah, BRI Syariah dan Bukopin Syariah.
Berikut gambaran umum data dari masing-masing Bank
Tabel 1.3
Rata-rata Rasio Keuangan Bank Umum Syariah periode 2013-2018
(persentase)
Nama Bank
ROA
CAR
NPF
FDR
BOPO
BSM
0,87
14,41
3,14
83,04
91,15
MUAMALAT
0,55
13,36
2,95
93,40
94,01
BNI Syariah
1,37
16,79
1,47
87,43
86,57
BCA
0,95
30,47
0,23
90,9
89,62
Syariah
BRI Syariah
0,78
17,57
3,68
86,82
92,07
BUKOPIN
0,52
15,48
3,35
92,04
94,33
Syariah
Sumber : Laporan Keuangan Bank-bank dalam penelitian.
Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa pada profitabilitas yang
diproksikan dengan rasio ROA BNI Syariah memiliki nilai ROA tertinggi
dengan 1,37% yang paling baik nilainya mendekati 1,5% sebagai nilai
optimal, dengan nilai ROA terendah adalah 0,52% adalah Bukopin
Syariah dan secara keseluruhan nilai ROA dari masing-masing bank
masih cukup rendah dengan nilai di bawah standar 1,5% namun masuk
pada peringkat 3 menurut BI yaitu pada nilai antara 0,5%-1,25% yang
dapat diartikan cukup baik kemampuan Bank Umum Syariah dalam
21
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mengahasilkan Profitabilitasnya namun masih terdapat kelemahan yang
menyebabkan peringkat memburuk jika tidak segera diatasi oleh bank.
Rasio CAR BCA Syariah memiliki nilai CAR tertinggi dengan
30,47% yang dan rata-rata nilai CAR sudah sangat optimal dengan nilai
standar optimal > 12% sebagai peringkat 1 menurut BI, dengan nilai CAR
terendah adalah 13,36% adalah Muamalat dan secara keseluruhan nilai
CAR dari masing-masing bank cukup tinggi yang dapat diartikan cukup
baiknya kecukupan modal Bank Umum Syariah yang menunjukkan
kesiapan bank untuk melakukan aktifitas operasionalnya. Dilihat secara
perbandingan antar CAR dengan ROA yang secara teori berhubungan
positif tidak diikuti dengan data yang tegambar pada tabel CAR tertinggi
30,47% oleh BCA Syariah tidak mempengaruhi ROA ikut menjadi yang
tertinggi hanya 0,95%.
Rasio NPF BRI Syariah memiliki nilai NPF tertinggi dengan 3,67%
dan rata-rata nilai NPF cukup optimal dengan nilai standar optimal < 2%,
dengan nilai NPF terendah adalah 0,23% adalah BCA Syariah dan secara
keseluruhan rata-rata NPF masing-masing bank masuk peringkat 2
menurut BI antara 2%-5% yang artinga bank tergolong baik dalam
mengatasi resiko pembiayaan bermasalahnya meskipun belum optimal.
Dilihat secara perbandingan antar NPF dengan ROA yang secara teori
berhubungan negatif tidak diikuti dengan data yang tegambar pada tabel
NPF terendah 3,67% oleh BRI Syariah tidak mempengaruhi ROA menjadi
yang tertinggi namun hanya 0,78%.
Rasio FDR Muamalat memiliki nilai FDR tertinggi dengan 93,40%
dan rata-rata nilai FDR cukup optimal dengan nilai standar optimal 95%98%, dengan nilai FDR terendah adalah 86,82% adalah BRI Syariah dan
secara keseluruhan rata-rata FDR masing-masing bank cukup baik namun
belum mencapai nilai yang optimal yang artinya bank tergolong baik
dalam menggunakan dana pihak ketiga sebagai sumber likuiditasnya
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dengan meminimalisir dana pihak ketiga yang menganggur. Dilihat secara
perbandingan antar FDR dengan ROA yang secara teori berhubungan
positif tidak diikuti dengan data yang tegambar pada tabel FDR tertinggi
93,40% oleh Muamalat tidak mempengaruhi ROA menjadi yang tertinggi
pula namun hanya 0,55%.
Rasio BOPO Bukopin Syariah memiliki nilai BOPO tertinggi dengan
94,33% dan rata-rata nilai BOPO belum optimal dengan nilai standar
optimal peringkat 1 menurut BI adalah <83%, dengan nilai BOPO
terendah adalah 86,57% oleh BNI Syariah yang masuk peringkat 3 BOPO
menurut BI berada antara 85%-87% dan secara keseluruhan rata-rata
FDR masing-masing bank belum mencapai nilai yang optimal yang artinya
bank tergolong belum baik dalam mengefiisienkan penggunaan biaya
opersional untuk mendapatkan pendapatan, namun bank masih mendapat
keuntungan karena angka BOPO masih berada di bawah 100% yang
mana jika BOPO 100% maka bank tidak mendapat keuntungan dari
operasionalnya. Dilihat secara perbandingan antar BOPO dengan ROA
yang secara teori berhubungan negartif tidak diikuti dengan data yang
tergambar pada tabel, BOPO tertinggi 94,33% oleh Bukopin Syariah tidak
mempengaruhi ROA menjadi yang tertinggi namun hanya 0,51%.
Dari uraian data dan fakta yang dipaparkan di atas, peneliti
tertarik untuk melihat kinerja perbankan syariah di Indonesia. Maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh

Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Likuiditas,
dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas Bank
Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2018”.
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B. Identifikasi Masalah
Penelitian ini berfokus pada pengaruh Pengaruh Kecukupan Modal,
Pembiayaan Bermasalah, Likuiditas, dan Efisiensi Operasional terhadap
Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2018.
a. Kecukupan Modal
Kecukupan modal Bank Umum Syariah di Indonesia pada
penelitian ini akan diukur dengan rasio CAR. CAR Bank Umum
Syariah di Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan
kecenderungan meningkat, dengan nilai tertinggi yaitu pada tahun
2018 yang mencapai 21,25%.
b. Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia pada
penelitian ini akan diukur dengan rasio NPF. Dari tahun ke tahun
NPF mengalami fluktuasi yang mana perubahan yang cukup tajam
adalah rasio NPF tahun 2013 yaitu 2,62% naik pada tahun 2014
menjadi sebesar 4,95%, dan secara keseuruhan rasio NPF belum
optimal dimana rasio NPF yang optimal adalah di bawah 2%.
c. Likuiditas
Likuitditas Bank Umum Syariah di Indonesia pada penelitian ini
akan diukur menggunakan rasio FDR. Dari tahun ke tahun FDR
terjadi fluktuasi perubahan yang signifikan adalah pada tahun 2013
rasio FDR yaitu 100,32% menurun pada tahun 2014 menjadi
86,66%.
d. Efisiensi Operasional
Efesiensi operasional Bank Umum Syariah di Indonesia pada
penelitian ini akan diukur menggunakan rasio BOPO. Dari tahun ke
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tahun BOPO juga terjadi fluktuasi perubahan yang signifikan terjadi
pada tahun 2013 rasio BOPO yaitu 78,21% naik pada tahun 2014
rasio BOPO menjadi 96,97%.
C. Rumusan Masalah Penelitan
Berdasar

latar

belakang

masalah

tersebut

diatas,

dapat

disimpulkan terdapat suatu kesenjangan (gap) antara teori yang dianggap
benar dan selalu diterapkan pada perbankan di Indonesia dengan fakta
yang terjadi di lapangan dan dialami industru perbankan syariah selama
periode 2013-2018. Hal tersebut diperkuat dengan adanya beberapa riset
gap antara peneliti satu dengan peneliti yang lain.
Paparan diatas memperkuat alasan perlunya diadakan penelitian
ini, yaitu analisis Pengaruh Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah,
Likuiditas, dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas Bank Umum
Syariah di Indonesia Periode 2013-2018. Sehubungan dengan hal
tersebut diatas, maka permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah

Kecukupan Modal

signifikan pengaruhnya

terhadap

Profitabiitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah Pembiayaan Bermasalah signifikan pengaruhnya terhadap
Profitabiitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah Likuiditas signifikan pengaruhnya terhadap Profitabiitas
Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah Efisiensi Operasional signifikan pengaruhnya terhadap
Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Likuiditas,
dan Efisiensi Operasional secara simultan berpengaruh Terhadap
Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
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D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisa pengaruh signifikan Kecukupan Modal terhadap
Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisa pengaruh signifikan Pembiayaan Bermasalah
terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk

menganalisa

pengaruh

signifikan

Likuiditas

terhadap

Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisa pengaruh signifikan Efisiensi Operasional
terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk menganalisa bagaimana pengaruh Kecukupan Modal,
Pembiayaan Bermasalah, Likuiditas, dan Efisiensi Operasional
secara simultan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di
Indonesia.

E. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai :
1. Bagi Industri Perbankan Syariah
Bank yang berkepentingan dapat mengetahui kinerja keuangan
sehingga dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam
meningkatkan profitabilitas usaha di masa yang akan datang.
2. Bagi Nasabah Bank Syariah
Memberikan
syariah,

informasi

suntuk

tentang

bahan

kinerja

pertimbangan

keuangan
dalam

keputusan investasi di perusahaan perbankan.
3. Bagi Peneliti/Akademisi

perbankan
pengambilan
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Hasil penelitian ini merupakan penerapan ilmu yang diperoleh
selama kuliah dan menambah pengetahuan serta wawasan
khususnya yang berkaitan dengan manajemen keuangan.

BAB II
TINJAUAN TEORI
A. Landasan Teori
a. Pengertian Bank Syariah
Bank secara etimologis berasal dari bahasa Italia, banco yang
artinya kepingan papan tempat buku, sejenis meja.22 Pada abad ke-12
kata banco merujuk pada meja, counter atau tempat penukaran (money
changer). Dengan demikian, fungsi dasar Bank adalah menyediakan
tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat
pembayaran untuk membeli barang dan jasa.23
Pengertian syariah secara etimologis berarti sumber air yang
mengalir, kemudian kata tersebut untuk pengertian hukum-hukum Allah
yang diturunkannya untuk umat manusia (hamba Allah). Kata Syariat
dalam berbagai bentuknya diungkapkan dalam ayat Al-Qur’an, yang
dalam ayat tersebut syariah berarti peraturan. Misalnya terdapat dalam
Q.S. Al- Maidah ayat 48 yang berbunyi:

ب َو ُم َهٌ ِْمنًا
ِ ص ِ ّدقًا ِل َما بٌَْنَ ٌَ َد ٌْ ِه ِمنَ ْال ِكتَا
َ َ َوأ َ ْنزَ ْلنَا إِلٌَ َْك ْال ِكت
َ ق ُم
ِ ّ اب بِ ْال َح
ۚق
ْ ََعلَ ٌْ ِه ۖ ف
َّ اح ُك ْم َب ٌْنَ ُه ْم ِب َما أ َ ْنزَ َل
ِ ّ ّللاُ ۖ َو َال تَتَّبِ ْع أ َ ْه َوا َء ُه ْم َع َّما َجا َء َك ِمنَ ْال َح
اح َدة ً َو َٰلَ ِك ْن
َّ عةً َو ِم ْن َها ًجا ۚ َولَ ْو شَا َء
ِ ّللاُ لَ َج َعلَ ُك ْم أ ُ َّمةً َو
َ ِل ُك ٍّل َج َع ْلنَا ِم ْن ُك ْم ِش ْر
ِ َّ ت ۚ ِإلَى
ّللا َم ْر ِجعُ ُك ْم َج ِمٌعًا فٌَُنَ ِبّئ ُ ُك ْم
ِ ِلٌَ ْبلُ َو ُك ْم فًِ َما آتَا ُك ْم ۖ فَا ْستَبِقُوا ْال َخٌ َْرا
ْ َت
ََخت َ ِلفُون
22

بِ َما ُك ْنت ُ ْم فٌِ ِه

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management: Teori,
Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan
Mahasiswa, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 77.
23
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.
61-62.
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Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan
membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitabkitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab
yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah
turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan
meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap
umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.
Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat
(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya
kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada
Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa
yang telah kamu perselisihkan itu.24
Secara terminologis syariah yaitu hukum atau peraturan yang
diturunkan Allah melalui Rasul-Nya yang mulia, untuk umat manusia, agar
mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk
ke arah yang lurus. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah
menurut undang-undang adalah prinsip hokum Islam dalam kegiatan
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang
memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dalam bidang syariah.25
Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi
sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang
kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai
dengan hukum islam. Selain itu, Bank syariah biasa disebut islamic
banking atau interest free banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam
peaksanaan operasional tidak enggunakan sistem bunga (riba), spekulasi
(maisir) dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).26
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Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 116.
Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2015), hlm. 9-11.
26
Ali Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal.1.
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Bank

Syari’ah

adalah

lembaga

keuangan

yang

berfungsi

memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan
usaha (investasi atau jual beli) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan
perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk
penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan
lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah.27
Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan
kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya
terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 28
Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution (AASIFI) menyebutkan bank syariah sebagai suatu lembaga yang didirikan
dengan konsep bagi hasil atas keuntungan atau kerugian sesuai dengan
konsep Islam dimana “profit diperuntukkan bagi mereka yang siap
menanggung risiko”.
Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
disebutkan dalam pasal 1 bahwa Perbankan syariah adalah segala
sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah,
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya.29
Jadi bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang
berbentuk badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan,
menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dan jasa-jasa lainnya yang
sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah adalah
bank yang menjual produk-produknya sesuai dengan hukum Islam dan
27

hlm. 30.

28

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Jasa Grafindo Persada, 2011),

Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, ( Jakarta: Kencana, 2011),
Ed 1 Cet. 2, hal.20.
29
Herry Sutanto dan Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, (Bandung:
Pustaka Setia, 2013), hlm. 106.
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menerima imbal jasanya dalam bentuk bagi hasil berdasarkan akad antara
bank dan nasabah. Pihak bank maupun nasabah harus menyediakan
informasi secara jujur sebelum dan sesudah akad dan tidak ada
eksploitasi terhadap pihak lain serta bertujuan mencari ridha Allah SWT.
Perbankan syariah menjalankan sistem perbankan dengan berdasarkan
hukum Islam yang melarang imbalan jasa berupa bunga karena dianggap
sebagai riba serta melarang investasi dalam usaha-usaha yang bersifat
haram.30
Larangan riba ini dimulai dari adanya pelarangan yang tegas
terhadap riba. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang diharamkan oleh alQur’an maupun hadits adalah riba. Al-Qur’an mengharamkannya dalam
Qs.2:275.31 Allah berfirman:

ُ َّالربَا الَ ٌَقُو ُمونَ ِإالَّ َك َما ٌَقُو ُم الَّذِي ٌَت َ َخب
َ ٌْ ش
َّ طهُ ال
ُ ط
َان ِمن
ّ ِ َالَّذٌِنَ ٌَأ ْ ُكلُون
الربَا
ّ ِ ّللاُ ْالبَ ٌْ َع َو َح َّر َم
ّ ِ س َٰذ ِل َك بِأَنَّ ُه ْم قَالُواْ إِنَّ َما ْالبَ ٌْ ُع ِمثْ ُل
ّ الربَا َوأ َ َح َّل
ّ ِ ْال َم
َ فَ َمن َجاءهُ َم ْو ِع
ِ ّ ف َوأ َ ْم ُرهُ ِإلَى
ّللا َو َم ْن َعا َد
َ ظةٌ ِ ّمن َّر ِبّ ِه فَانتَهَٰ ى فَلَهُ َما
َ َسل
َار ُه ْم فٌِ َها خَا ِلدُون
ُ ص َح
ْ َ فَأ ُ ْولَـئِ َك أ
ِ َّاب الن
Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melaikan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah mengharamkan riba. Orang-orang
yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti
(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu
(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

30

Haryono, Slamet, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Pustaka
Sayid Sabid, 2009) hal. 81.
31
Q.S., Al-Baqarah (2), 275
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Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.
Sedangkan kredit oleh bank konvensional dalam meminjamkan
uang kepada yang membutuhkan mengambil bagian keuntungan berupa
bunga. Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis
tambahan yang diambil dari pinjaman, dalam surat Al-Baqarah: 2, 278279.32

الر َبا ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم ُمؤْ ِمنٌِنَ فَإ ِ ْن
َّ ٌَا أٌَُّ َها الَّذٌِنَ آ َ َمنُوا اتَّقُوا
ّ ِ ًَ ِمن
َ ّللاَ َو َذ ُروا َما َب ِق
ِ َّ َب ِمن
وس أ َ ْم َوا ِل ُك ْم َال
ُ ّللا َو َر
ٍ لَ ْم ت َ ْف َعلُوا فَأ ْ َذنُوا ِب َح ْر
ُ سو ِل ِه َو ِإ ْن ت ُ ْبت ُ ْم فَلَ ُك ْم ُر ُء
ْ ُ ظ ِل ُمونَ َو َال ت
ْ َت
َظلَ ُمون
Artinya : “Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan
tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu
tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa
akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan RosulNya dan jika kamu
bertaubat maka bagi kamu pokok harta kamu, kamu tidak dianiaya dan
tidak (pula) dianiaya”.
Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992
adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), walaupun perkembangannya
agak lambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya,
perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode
tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun
2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit,
yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu,

32

Q.S., Al-Baqarah (2), 278-279.
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jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir 2004
bertambah menjadi 88 buah.33
Sejalan dengan berkembangnya keuangan syariah di Tanah Air,
berkembang pulalah jumlah yang berada dan mengawasi masing-masing
lembaga tersebut. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi
jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan
ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang
berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank
konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (guidelines) yang
mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan
Syariah Nasional.34
b. Dasar Hukum Bank Syariah
Bank Syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh
setelah deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983, karena sejak saat
itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk yang
nol persen. Sungguhpun demikian kesempatan ini belum termanfaatkan
karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini
berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto
1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi
perbankan Islam semakin pasti setelah disahkannya UU Perbankan No. 7
Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis
imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun
keuntungan bagi hasil.35

33
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Legalisasi

kegiatan

perbankan

syariah

melalui

peraturan

pemerintah UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan
bagi hasil diakomodasi.36 Sebenarnya prinsip bagi hasil merupakan
salah satu prinsip operasional dari perbankan yang operasionalnya
berdasarkan prinsip syariah atau bank Islam. Dengan sendirinya bank
yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil
merupakan “Bank Islam” atau kemudian disebut “Bank Syariah”, yakni
bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Apabila ditilik
dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992, diketahui
bahwa transaksi yang dilakukan bank yang berdasarkan prinsip syariah
tidak hanya berdasarkan prinsip bagi hasil, tetapi juga meliputi kegiatan
usaha jual beli yang dapat dilakukan bank dengan prinsip bagi hasil. Jadi,
pada waktu itu, di bawah UU No. 7 Tahun 1992 bank Islam itu dinamakan
dengan “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Setidaknya di Indonesia
sejak saat itu, industri perbankan nasional kita dapat beroperasi
berdasarkan “sistem perbankan konvensional” atau berdasarkan “sistem
bagi hasil”, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat.
Undang-undang tersebut kemudian direvisi dengan UU No. 10
tahun 1998 tentang perbankan, sehingga landasan hukum bank syariah
menjadi cukup jelas dan kuat, baik dari segi landasan maupun
operasionalnya.37 Tanggal 16 Juli 2008, disahkan UU No. 21 tahun 2008
tentang Perbankan Syariah. Pengesahan undang-undang ini memberikan
landasan hukum bagi perbankan syariah nasional dan diharapkan mampu
mendorong perkembangan industri perbankan syariah menjadi lebih
baik.38 Pada tahun 2008, sebagai amanah dari UU No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, dibentuk suatu komite dalam internal Bank
Indonesia

untuk

menindaklanjuti

implementasi

fatwa

MUI,

yaitu

pembentukan komite Perbankan Syariah (PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal
36
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20 November 2008). Tugas komite perbankan syariah adalah membantu
Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan
perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi
fatwa MUI ke dalam PBI, dan melakukan pengembangan industri
perbankan syariah.39
c. Asas, Fungsi dan Peran Bank Syariah dalam Sistem Keuangan
1. Asas Perbankan Syariah
Perbankan Syariah dalam

melakukan

kegiatan

usahanya

berasaskan:
a. Prinsip Syariah
Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain
kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:
1) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil)
antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang
tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl),
atau

dalam

mempersyaratkan
mengembangkan

transaksi

pinjam

nasabah
dana

yang

meminjam
penerima

diterima

melebihi

yang
fasilitas
pokok

pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah).
2) Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu
keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3) Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak
dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat
diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain
dalam syariah.
4) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam
syariah, atau

39
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5) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi
pihak lainnya.
b. Demokrasi Ekonomi
Yang dimaksud dengan “Demokrasi Ekonomi” adalah kegiatan
ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan,
pemerataan dan kemanfaatan.40
c. Prinsip Kehati-hatian
Yang dimaksud dengan “Prinsip Kehati-hatian” adalah pedoman
pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan
yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Selain itu, pemenuhan prinsip syariah, yaitu memenuhi:41
a) Prinsip Keadilan (‘adl)
Yaitu

menempatkan

memberikan

sesuatu

sesuatu
hanya

hanya
pada

pada
yang

tempatnya,
berhak

dan
serta

memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
b) Prinsip Keseimbangan (tawazun)
Yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek
privat dan publik, sector keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial,
dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
c) Prinsip Kemaslahatan (maslahah)
Yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan
ukhrawi, material dan spiritual, individual dan kolektif, serta harus
memenuhi tiga unsur, yakni kepatuhan (halal), bermanfaat dan
membawa kebaikan (thoyib), dan semua aspek secara keseluruhan
yang tidak menimbulkan kemudaratan.
d) Prinsip Universalisme (alamiyah)
Yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang
berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama,
40
41

Mardani, Op. Cit., hlm. 25
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ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta
(rahmatan lil ‘alamin).
2. Tujuan Perbankan Syariah
Adapun tujuan perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,
kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam
mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional,
perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara
menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqamah).
3. Fungsi Bank Syariah
Bank syariah sebagai lembaga keuangan memiliki beberapa fungsi.
Fungsi bank syariah:
1) sebagai Agent of Trust, yaitu sebagai lembaga kepercayaan (trust)
bagi masyarakat dalam penempatan dan pengelolaan dana
berdasarkan prinsip syariah.
2) sebagai Agent of Development, bank sebagai institusi yang
memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi rakyat dan negara
yang berprinsip syariah.
3) sebagai Agent of Services memberikan pelayanan jasa perbankan
dalam bentuk aneka transaksi keuangan kepada masyarakat guna
mendukung kegiatan bisnis dan perekonomian.
4) sebagai Agent of Social, bank syariah dan Unit Usaha Syariah
(UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga
baitul mal, yang menerima dana yang berasal dari zakat, infaq,
sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya serta menyalurkannya
kepada organisasi pengelola zakat.
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5) sebagai Agent of Business, bank syariah berfungsi sebagai
mudharib (pengelola dana), sebagai pemodal dan sebagai agen
pada

saat

ia

mewakili

kepentingan

bisnis

nasabah

atau

mempertemukan para pebisnis.42
Sementara menurut Sudarsono43, fungsi dan peran Bank syariah
adalah:
1. Manajer Investasi
Bank syariah dapat mengelola dana masyarakat. Dengan kata lain,
bank syariah berfungsi sebagai pengelola investasi atas dana nasabah
dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi.
2. Investor
Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya
maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran
Bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan
perbankan sebagaimana lazimnya seperti transfer, kliring, sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial
Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank
syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola
(menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikan) zakat serta
dana-dana sosial lainnya seperti infak dan shadaqah, serta pinjaman
kebajikan (qardul hasan) sesuai ketentuan yang berlaku.
42

Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2014), hal. 50-51.
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Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004),
hal. 9.
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d. Jenis dan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah
1) Jenis Perbankan Syariah di Indonesia
Bank syariah di Indonesia, menurut Pasal 18 Undang-Undang
Perbankan Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank umum konvensional boleh
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah namun
harus membentuk unit khusus yang disebut Unit Usaha Syariah
(UUS). Demikian ditentukan menurut Pasal 5 ayat (9) UndangUndang Perbankan Syariah.44
2) Kegiatan Usaha Perbankan Syariah di Indonesia
a) Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah (BUS)
Sesuai

ketentuan

Pasal

19

Undang-Undang

Perbankan

Syariah, kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
(1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro,
tabungan, tau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.
(2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito,
tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.
(3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad
mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.

44

Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya,
(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 102.
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(4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah,
akad salam, akad istishna’, atau akad lain yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.
(5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau
akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
(6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak tau
tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah
dan/atau sewa-beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah.
(7) Melakukan

pengambilalihan

utang

berdasarkan

akad

hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan
prinsip syariah.
(8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah.
(9) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat
berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi
nyata

berdasarkan

prinsip

syariah,

seperti

akad

ijarah,musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau
hawalah.
(10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang
diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
(11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga
dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau
antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
(12) Melakukan

penitipan

untuk

kepentingan

pihak

lain

berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
(13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat
berharga berdasarkan prinsip syariah.
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(14) Memindahkan

uang,

baik

untuk

kepentingan

sendiri

maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip
syariah.
(15) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad
wakalah.
(16) Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi
berdasarkan prinsip syariah, dan
(17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang
perbankan dan di bidang sosial selama tidak bertentangan
dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.45
Menurut Pasal 20 Undang-Undang Perbankan Syariah, selain
melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
1, Bank Umum Syariah dapat pula:
(1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip
syariah.
(2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum
Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah.
(3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali
penyertaannya.
(4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dan pension
berdasarkan prinsip syariah.
(5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak
bertentangan

dengan

prinsip

syariah

dan

ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

45

Rahmat Hidayat, Efisiensi Perbankan Syariah teori dan Praktik, (Jakarta: Gramat
Publishing, 2014), hlm. 38-39.
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(6) Menyelenggakan

kegiatan

atau

produk

bank

yang

berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan saran
elektronik.
(7) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat
berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik
secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar
uang.
(8) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat
berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik
secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar
modal, dan
(9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank
Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.46
b) Kegiatan Usaha Unit Usaha Syariah (UUS), Kegiatan usaha Unit
Usaha Syariah meliputi:
(1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro,
tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.
(2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito,
tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.
(3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad
mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.

46

Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hlm. 104.
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(4) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang
diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
(5) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga
dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau
antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
(6) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat
berharga berdasarkan prinsip syariah.
(7) Memindahkan

uang,

baik

untuk

kepentingan

sendiri

maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip
syariah.
(8) Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi
berdasarkan prinsip syariah, dan
(9) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang
perbankan dan di bidang social selama tidak bertentangan
dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.47
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat 2, Unit Usaha Syariah dapat pula:
(1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip
syariah.
(2) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan

47

Mardani, Op. Cit., hlm. 34-35.

33

prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali
penyertaannya.
(3) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak
bertentangan

dengan

prinsip

syariah

dan

ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
(4) Menyelenggarakan

kegiatan

atau

produk bank yang

berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana
elektronik.
(5) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat
berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah secara
langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
(6) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha BUS
lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.48
c) Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Menurut Pasal 21 Undang-Undang Perbankan Syariah, kegiatan
usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:
(1) Mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
(a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan
dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan
(b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

48

Rahmat Hidayat, Op. Cit., hlm. 42.
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akad

mudharabah

atau

akad

lain

yang

tidak

bertentangan dengan prinsip syariah.
(2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
(a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah
atau musyarakah.
(b) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam,
atau istishna’.
(c) Pembiayaan berdasarkan akad qardh.
(d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak
bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah
atau

sewa-beli

dalam

bentuk

ijarah

muntahiya

bittamlik, dan
(e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.
(3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk
titipan

berdasarkan

akad

wadi’ah

atau

investasi

berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang
tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
(4) Memindahkan

uang,

baik

untuk

kepentingan

sendiri

maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum
Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS, dan
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(5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank
syariah lainnya sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan
persetujuan Bank Indonesia.49
e. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensiona
Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki
persamaaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme
transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum
memperoleh

pembiayaan

seperti

KTP,

NPWP,

proposal,

laporan

keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan
mendasar di antara keduanya.50 Adapun perbedaan bank syariah dan
bank konvensional disajikan pada tabel berikut:51

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
No

Aspek

Bank Syariah

Bank Konvensional

1

Akad dan

Hukum Islam dan

Hukum positif

Legalitas

hukum positif

Lembaga

BASYARNAS (Badan

BANI (Badan Arbitrase

Arbitrase

Arbitrase Syariah

Nasional Indonesia)

2

Nasional)
3

Struktur

Mempunyai DPS

Organisasi

(Dewan Pengawas

Tidak mempunyai DPS

Syariah)

49

Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hlm. 106-107.
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(Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 98.
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4

Investasi

Halal

Halal dan haram

5

Prinsip

Bagi hasil, jual beli,

Perangkat bunga

Operasional

Sewa

Tujuan

Profit and falah

6

Profit oriented

oriented
7

Hubungan

Kemitraan

Debitor-kreditor

Nasabah
Perbedaan lain antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu:52
Tabel 2.2
Perbedaan lain antara Bank Syariah dan Bank Konvensional
No

Perbedaan

Bank Syariah

Bank
Konvensional

1

Falsafah

Tidak berdasarkan bunga,

Berdasarkan

spekulasi, dan

bunga

ketidakjelasan
2 Operasionalisa -Dana masyarakat berupa Dana masyarakat
si

titipan dan investasi yang berupa simpanan
baru akan mendapatkan

yang harus

hasil jika diusahakan

dibayar bunganya

-Penyaluran pada usaha

pada saat jatuh

yang halal dan

tempo.

menguntungkan.

-Penyaluran pada
sektor yang
menguntungkan
aspek halal tidak
menjadi

52

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,
(Yogyakarta: Ekonisia, 2012), hlm. 46-47.
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pertimbangan
utama.

3

Aspek Sosial

4

Dinyatakan secara eksplisit

Tidak

dan tegas yang tertuang

diketahui

dalam visi dan misi.

secara tegas.

Organisasi

Harus memiliki Dewan

Tidak memiliki

Pengawas Syariah.

Dewan
Pengawas
Syariah.

f. Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses
pencatatan, serta merupakan ringkasan dari transaksi dari transaksi
keuangan itu disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi
keuangan

mengenai

berkepentingan

sebagai

perusahaan
bahan

kepada

pertimbangan

pihak-pihak
dalam

yang

pengambilan

keputusan-keputusan ekonomi. Oleh karena itu, laporan keuangan
merupakan

sumber informasi utama untuk berbagai pihak yang

membutuhkan.55
Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan
informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun
pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara

38

mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala.
Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi
keuangan

kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki

kepentingan terhadap perusahaan.
Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan
keuangan, yaitu:
1) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta)
yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan
modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan
yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya
yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang
terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan
dalam suatu periode.
7) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan
keuangan.53
8) Memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang
berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi
dan potensi suatu perusahaan.
9) Memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan
kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan
kebutuhan yang bersangkutan.54
pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan
adalah:
53

Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 10-11
Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi,
Op. Cit., hlm. 877.
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1) Pemilik, guna melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan
serta dividen yang diperolehnya.
2) Manajemen, untuk menilai kinerjanya selama periode tertentu.
3) Kreditor, untuk menilai kelayakan perusahaan dalam memperoleh
pinjaman dan kemampuan membayar pinjaman.
4) Pemerintah, untuk menilai kepatuhan perusahaan untuk membayar
kewajibannya kepada pemerintah.
5) Investor, untuk menilai prospek usaha tersebut ke depan, apakah
mampu memberikan dividen dan nilai saham seperti yang
diinginkan.55
Pengambilan

keputusan

ekonomi

tidak

dapat

semata-mata

didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini
disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:
1) Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang
telah lampau.
2) Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak
pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak
tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari
laporan keuangan saja.
3) Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila
terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti
mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang
menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil.
4) Lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau transaksi
sesuai substansinya dan realitas ekonomi daripada bentuk
hukumnya (formalitas).
5) Disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai
laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat
dari informasi yang dilaporkan.
6) Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
55

Kasmir, Op. Cit., hlm. 25.
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7) Hanya melaporkan informasi yang material.
8) Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan
sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya
ekonomis dan tingkat kesuksesan antar bank.
9) Informasi yang bersifat kualitattif dan fakta yang tidak dapat
dikuantifikasikan umumnya diabaikan.56
Keterbatasan laporan keuangan tidak akan mengurangi arti nilai
keuangan secara langsung karena hal ini memang harus dilakukan agar
dapat menunjukkan kejadian yang mendekati sebenarnya, meskipun
perubahan berbagai kondisi dari berbagai sektor terus terjadi. Artinya
selama laporan keuangan disusun sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan, maka inilah yang dianggap telah memenuhi syarat sebagai
suatu laporan keuangan.57
g. Analisi Laporan Keuangan
Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan,
serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar,
akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Kondisi
keuangan yang dimaksud adalah diketahuinya berapa jumlah harta
(kekayaan), kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) dalam neraca yang
dimiliki. Kemudian, juga akan diketahui jumlah pendapatan yang diterima
dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dengan
demikian, dapat diketahui bagaimana hasil usaha (laba atau rugi) yang
diperoleh selama periode tertentu dari laporan laba rugi yang disajikan.58
Analisis

laporan

keuangan

merupakan

alat

analisis

bagi

manajemen keuangan perusahaan yang bersifat menyeluruh, dapat
digunakan

252

untuk

mendeteksi/mendiagnosis

tingkat

kesehatan

56

Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 251-
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perusahaan, melalui analisis kondisi aru kas atau kinerja organisasi
perusahaan baik yang bersifat parsial maupun kinerja organisasi secara
menyeluruh.59
Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat
dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis
laporan keuangan. Bagi pihak pemilik dan manajemen, tujuan utama
analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan
perusahaan saat ini. Dengan mengetahui posisi keuangan, setelah
dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat
apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan
sebelumnya atau tidak.
Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan
menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang
diharapkan benar-benar tepat pula. Kesalahan dalam memasukkan angka
atau rumus akan berakibat pada tidak akuratnya hasil yang hendak
dicapai.

Kemudian,

hasil

perhitungan

tersebut,

dianalisis

dan

diinterpretasikan sehingga diketahui posisi keuangan yang sesungguhnya.
Kesemuannya ini harus dilakukan secara teliti, mendalam, dan jujur.60
h. Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan
Ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan
adanya analisis laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan
dan manfaat dari analisis laporan keuangan adalah:
1) Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu
periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil
usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2) Untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi
59

Harmono, Manajemen Keuangan: Berbasis Balanced Scorecard, (Jakarta: PT. Bumi
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kekurangan perusahaan.
3) Untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki.
4) Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang
perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi
keuangan perusahaan saat ini.
5) Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan
apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap
berhasil atau gagal.
6) Dapat

juga

digunakan

sebagai

pembanding

dengan

perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.61
i. Rasio Keuangan Perbankan
Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan yang paling
sering digunakan. Rasio keuangan menghubungkan berbagai perkiraan
yang terdapat pada laporan keuangan sehingga kondisi keuangan dan
hasil

operasi

Simamora

suatu

“rasio

perusahaan

merupakan

dapat

pedoman

diinterpretasikan.
yang

berfaedah

Menurut
dalam

mengevaluasi posisi dan operasi keuangan perusahaan dan mengadakan
perbandingan dengan hasil-hasil dari tahun-tahun sebelumnya atau
perusahaaan-perusahaan lain”.62
Rasio keuangan adalah ukuran tingkat atau perbandingan antara
dua atau lebih variabel keuangan. Menurut Riyanto, rasio keuangan
adalah alat yang dinyatakan dalam arimathical term yang dapat digunakan
untuk menjelaskan hubungan dua data. Apabila dihubungkan dengan
masalah keuangan, data tersebut adalah hubungan matematik antara pos
keuangan dan pos lainnya atau jumlah -jumlah di neraca dengan jumlah-
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jumlah di laporan laba rugi atau sebaliknya, sehingga timbul rasio
keuangan.63
Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengetahui apakah telah
terjadi

penyimpangan

dalam

melaksanakan

aktivitas

operasional

perusahaan. Pengertian rasio keuangan menurut James C Van Horne
merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan
diperoleh dengan menbagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio
keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja
perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan
bersangkutan.64

perusahaan

yang

meyediakan

pandangan

terhadap

Rasio
kondisi

merupakan
yang

alat

untuk

mendasar.

Rasio

merupakan salah satu titik awal, bukan titik akhir. Rasio yang
diinterpretasikan dengan tepat mengindikasikan area yang memerlukan
investigasi lebih lanjut”.65
Sedangkan menurut Freddy rangkuty, analisis rasio keuangan
merupakan teknik untuk mengetahui secara cepat kinerja keuangan
perusahaan yang bertujuan mengevaluasi situasi yang terjadi saat ini, dan
memprediksi kondisi keuangan masa yang akan datang. Jenis-jenis rasio
keuangan diantaranya rasio likuiditas (liquidity ratio), rasio hutang
(leverage

ratio),

rasio

aktivitas

(activity

ratio),

rasio

keuntungan

(profitability ratio), rasio penilaian saham.66 Dari definisi ini rasio dapat
digunakan

untuk

mengetahui

apakah

terdapat

penyimpangan-

penyimpangan dengan cara membandingkan rasio keuangan dengan
tahun-tahun

sebelumnya.

Untuk

dapat

menginterpretasikan

hasil

perhitungan rasio keuangan, maka diperlukan adanya pembanding. Ada
63

Khaerul Umam, Op. Cit., hlm. 340.
Kasmir, Analisis Laporan keuangan, ed.1, cet.4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 104
65
John J. Wild, K. R. Subramanyam, dan Robert F. Halsey, Analisis Laporan Keuangan,
Buku Satu, Edisi Kedelapan, Terj Yanivi S. Bachtiar dan S. Nurwahyuni Harahap, (Jakarta: Salemba
Empat, 2005), h. 36
66
Freddy Rangkuti, Analisis Swot: Teknik Membedah Kasus Bisnis, cet.keempat
belas,(Jakarta: PT.Gramedia Pustaka utama, 2006), h.69
64

44

dua metode pembandingan rasio keuangan perusahaan menurut
Syamsuddin
mengevaluasi

yaitu:

Cross-sectional

dengan

jalan

approach

membandingkan

adalah

suatu

rasio-rasio

cara
antara

perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya yang sejenis pada saat
yang bersamaan. Dan Time series analysis dilakukan dengan jalan
membandingkan rasio-rasio finansial perusahaan dari satu periode ke
periode lainnya.67
Rasio keuangan merupakan alat utama untuk melakukan analisis
keuangan dan memiliki beberapa kegunaan. Menurut Keomn, Scott,
Martin, dan Petty. Rasio keuangan dapat digunakan untuk menjawab
setidaknya 4 pertanyaan: bagaimana tingkat likuiditas perusahaan,
apakah manajemen efektif dalam menghasilkan laba operasi atas aktiva
yang dimiliki perusahaan, bagaimana perusahaan didanai, apakah
pemegang saham biasa mendapat tingkat pengembalian yang cukup.68
Terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan ketika melakukan
perhitungan rasio keuangan agar diperoleh hasil perhitungan rasio lebih
tepat. Sebagaimana dikemukakan oleh Simamora.69
Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angkaangka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu
angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu
komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau
antarkomponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian
angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu
periode maupun beberapa periode.70
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Analisis finansial atas laporan keuangan bank menggunakan
berbagai macam rasio yang dibuat menurut kebutuhan penganalisis.
Tentu saja terdapat perbedaan rasio yang digunakan pada perusahaan
non jasa keuangan dengan perusahaan jasa keuangan (perbankan).
Rasio yang digunakan perbankan meliputi likuiditas, rentabilitas, risiko
usaha bank, permodalan, dan efisiensi usaha.71 Rasio keuangan
(Financial ratio) adalah rasio yang membandingkan secara vertikal
maupun secara horizontal dari pos yang terdapat dalam laporan keuangan
yang dapat dinyatakan dalam persentase. Rasio keuangan merupakan
salah satu alat analisis laporan keuangan dan sangat bermanfaat dalam
menafsirkan kondisi keuangan perusahaan dalam hal ini lembaga
keuangan perbankan. Hal yang harus diperhatikan dalam menafsirkan
kondisi keuangan perusahaan adalah masa resesi dan inflasi karena
laporan keuangan disusun dengan menggunakan catatan masa lalu.72
j. Keterbatasan Rasio Keuangan
Dalam praktiknya, walaupun rasio keuangan yang digunakan
memiliki fungsi dan kegunaan yang cukup banyak bagi perusahaan dalam
mengambil keputusan, bukan berarti rasio keuangan yang dibuat sudah
menjamin 100% kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. Artinya
kondisi sesungguhnya belum tentu terjadi seperti hasil perhitungan yang
dibuat. Memang dengan hasil rasio yang diperoleh, paling tidak dapat
diperoleh gambaran yang seolah-olah sesungguhnya terjadi. J. Fred
Weston menyebutkan kelemahan rasio keuangan adalah sebagai berikut:
1) Data keuangan disusun dari kata akuntansi. Kemudian, data
tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara, misalnya
masing-masing
penyusutan
71

perusahaan

yang

berbeda

menggunakan
untuk

metode

menentukan

nilai
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penyusutan terhadap aktivanya sehingga menghasilkan nilai
penyusutan setiap periode juga berbeda, atau Penilaian
sediaan yang berbeda.
2) Prosedur pelaporan yang berbeda, mengakibatkan laba
yang dilaporkan berbeda pula, (dapat naik atau turun),
tergantung prosedur pelaporan keuangan tersebut.
3) Adanya manipulasi data, artinya dalam menyusun data,
pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka
ke laporan keuangan yang mereka buat. Akibatnya hasil
perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil yang
sesungguhnya.
4) Perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu
perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda. Misalnya
biaya riset dan pengembangan, biaya perencanaan pensiun,
merger, jaminan kualitas pada barang jadi dan cadangan
kredit macet.
5) Penggunaan

tahun

fiskal

yang

berbeda,

juga

dapat

menghasilkan perbedaan.
6) Pengaruh musiman mengakibatkan rasio komperatif akan
ikut berpengaruh.
7) Kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar
industri belum menjamin perusahaan berjalan normal dan
telah dikelola dengan baik.73
Dengan demikian, untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam
membuat rasio keuangan, diperlukan prinsip kehati-hatian. Setidaknya
dengan tindakan kehati-hatian ini dapat membantu dalam menutupi
kelemahan dari rasio keuangan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam menganalisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:
73
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1) Analisis dan perhitungan harus dilakukan secara cermat dan
akurat.
2) Kalau terjadi perbedaan, sebaiknya direkonsiliasi terlebih
dulu.
3) Dalam

menyimpulkan

hasil

rasio

keuangan

suatu

perusahaan, baik buruknya, hendaknya dilakukan secara
hati-hati.
4) Sebaiknya analis harus memiliki dan menguasai informasi
tentang operasional dan manajemen perusahaan.
5) Jangan terlalu terpengaruh dengan rasio keuangan yang
normal.
6) Analis juga harus memiliki indra keenam yang tajam. Artinya
dapat melihat hal-hal yang terkandung atau tersembunyi
dalam

laporan

keuangan

berdasarkan

pengalaman

sebelumnya.74
k. Analisis Rasio Keuangan
Analisis rasio keuangan merupakan bagian dari analisis keuangan.
Analisis rasio

keuangan

menghubungkan

berbagai

adalah analisis yang dilakukan dengan
perkiraan

yang

terdapat

pada

laporan

keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Analisis rasio (ratio analysis)
dapat

mengungkapkan

hubungan

penting

dan

menjadi

dasar

perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk
dideteksi

dengan

membentuk rasio.

mempelajari

masing-masing

komponen

yang

75

Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi
keuangan perusahaan dan kinerjanya. Dengan membandingkan rasio
keuangan perusahaan dari tahun ke tahun dapat dipelajari komposisi
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perubahan dan dapat ditentukan apakah terdapat kenaikan atau
penurunan kondisi dan kinerja perusahaan selama waktu tersebut. Selain
itu, dengan membandingkan rasio keuangan terhadap perusahaan lainnya
yang

sejenis

atau

terhadap

rata-rata

industri

dapat

membantu

mengidentifikasi adanya penyimpangan.
Analisis rasio keuangan pada umumnya digunakan oleh tiga
kelompok utama pemakai laporan keuangan yaitu manajer perusahaan,
analis kredit, dan analis saham. Kegunaan rasio keuangan bagi ketiga
kelompok utama tersebut menurut Brigham dan Houston adalah sebagai
berikut:

bagi

manajer

yang

menerapkan

rasio

untuk

membantu

menganalisis, mengendalikan, dan kemudian meningkatkan operasi
perusahaan, analis kredit, termasuk petugas pinjaman bank dan analis
peringkat obligasi, yang menganalisis rasio-rasio untuk membantu
memutuskan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya,
dan analis saham, yang tertarik pada efisiensi, risiko, dan prospek
pertumbuhan perusahaan.76
Analisis rasio keuangan merupakan analisis yang paling sering
dilakukan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan
dibandingkan alat analisis keuangan lainnya. Analisis rasio keuangan
memiliki beberapa keunggulan sebagai alat analisis yaitu

Rasio

merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca
dan ditafsirkan, Rasio merupakan pengganti yang sederhana dari
informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit,
Rasio mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain, Rasio sangat
bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan
keputusan dan model prediksi (z-score), Rasio menstandardisir size
perusahaan, Dengan rasio lebih mudah memperbandingkan perusahaan
dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara
76
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periodik atau time series, dan dengan rasio lebih mudah melihat tren
perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. 77
Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angkaangka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu
angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu
komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau
antarkomponen yang ada di antara laporan keuangan. kemudian angka
yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode
maupun beberapa periode. Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk
menilai kinerja manajemen dalam satu periode apakah mencapai target
seperti yang telah ditetapkan. Kemudian juga dapat dinilai kemampuan
manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara
efektif.78
Sebagai alat analisis keuangan, analisis rasio keuangan juga
memiliki keterbatasan atau kelemahan. Menurut Syahyunan ada beberapa
keterbatasan atau kelemahan analisis rasio keuangan yaitu Kesulitan
dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang dianalisis
apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha,
Perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang
berbeda, misalnya perbedaan metode penyusunan atau metode penilaian
persediaan, Rasio keuangan disusun dari data akuntansi dan data
tersebut dipengaruhi oleh cara penafsiran yang berbeda bahkan bisa
merupakan hasil manipulasi, Informasi rata-rata industri adalah data
umum dan hanya merupakan hasil manipulasi.79
Keterbatasan utama dalam analisis rasio keuangan adalah sulit
membandingkan hasil perhitungan rasio keuangan suatu perusahaan
77
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dengan rata- rata industri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kieso,
Weygandt, dan Warfield Kritik terbesar atas analisis rasio adalah sulitnya
mencapai

komparabilitas

perusahaan-perusahaan

(comparability)

dalam

industri

yang
tertentu.

tinggi
Untuk

di

antara

mencapai

komparabilitas di antara perusahaan-perusahaan mengharuskan analis
untuk (1) mengidentifikasi perbedaan mendasar yang terdapat dalam
prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan dan (2) menyesuaikan
saldo untuk mencapai komparabilitas.80
Dalam praktiknya analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat
digolongkan menjadi:
1) Rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya
bersumber dari neraca.
2) Rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang
hanya bersumber dari laporan laba rugi.
3) Rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua
sumber (data campuran) baik yang ada di neraca maupun di
laporan laba rugi.81
l. Rasio Profitabilitas
Rasio ini mengukur tentang kemampuan perusahaan menghasilkan
keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, maupun modal
saham tertentu. ada tiga rasio yang sering digunakan, yaitu profit margin,
return on asset (ROA) dan return on equity (ROE)82. Profitabilitas atau
rentabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam
suatu perusahaan dengan memperbandingkan antara laba dengan modal
yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan yang besar
80
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tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan itu
rentable. Bagi manajemen atau pihak-pihak yang lain, rentabilitas yang
tinggi lebih penting daripada keuntungan yang besar.83
Dalam peneitian ini akan menggunakan return on asset (ROA)
sebagai ukuran Profitabilitas. Alasan penggunaan ROA ini dikarenakan
Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas perbankan lebih
mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset
yang mana sebagaian besar dananya berasal dari masyarakat dan
nantinya oleh bank juga harus disalurkan kembali kepada masyarakat.84
1. Return On Asset (ROA)
Laba merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah
usaha, termasuk juga bagi usaha perbankan. Alasan dari pencapaian laba
perbankan tersebut dapat berupa kecukupan dalam memenuhi kewajiban
terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pmpinan, dan
meningkatkan daya tarik investor untuk menawarkan modalnya. Laba
yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang
memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak
sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih
luas.85
Return On Asset adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas
jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.86 Return On Asset
(ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba
(sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat
efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. 87
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Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar tingkat keuntungan
bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset.88
Semakin

kecil

rasio

ini

mengindikasikan

kurangnya

kemampuan

manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan
pendapatan dan menekan biaya.89 Rasio ini melihat sejauh mana
investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian
keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.90 Semakin tinggi hasil
pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih
yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
Sebalinya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin
rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana
yang tertanam dalam total aset.91
Laba bersih (net income) merupakan ukuran pokok keseluruhan
keberhasilan

perusahaan.

laba

dapat

mempengaruhi

kemampuan

perusahaan untuk mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi
likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berubah.
Jumlah

keuntungan

(laba)

yang

diperoleh

secara

teratur

serta

kecenderungan atau trend keuntungan yang meningkat merupakan suatu
faktor yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian penganalisa di
dalam menilai profitabilitas suatu perusahaan.92
Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung
Return On Assets:93

ROA =
88

X 100%
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Perubahan pada rasio ini dapat disebabkan menurut Muljono
dalam Enderayanti, antara lain:
1) Lebih banyak aset yang digunakan, sehingga menambah
operating income dalam skala yang lebih besar.
2) Adanya

kemampuan

manajemen

untuk

mengalihkan

portofolio/surat berharga ke jenis yang menghasilkan income
yang lebih tinggi.
3) Adanya kenaikan tingkat bunga secara umum.
4) Adanya pemanfaatan aset-aset yang semula tidak produktif
menjadi aset produktif.94
Menurut Bambang Susanto, kelebihan dan kelemahan Return On
Asset (ROA) diantaranya sebagai berikut:
a. Kelebihan Return On Asset (ROA)
1) ROA mudah dihitung dan dipahami.
2) Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif
3) terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
4) Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba
yang maksimal.
5) Sebagai tolak ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan aset
yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
6) Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
7) Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan
manajemen.
b. Kelemahan Return On Asset (ROA)
1) Kurang mendorong manajemen untuk menambah aset apabila nilai
ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
2) Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan
pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil
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keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi
berakibat negatif dalam jangka panjangnya.95
Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula
tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dari segi pengamatan
asset. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari
masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang
lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan menyalurkan dana
dengan lebih luas. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar
ROA yang baik adalah sebesar 1,5% meskipun ini bukan suatu
keharusan.96
Dengan kriteria penilaian peringkat sebagai berikut :97
Peringkat 1 = ROA > 1,5 %
Peringkat 2 = 1,25 % < ROA ≤ 1,5 %
Peringkat 3 = 0,5 % < ROA ≤ 1,25 %
Peringkat 4 = 0 % < ROA ≤ 0,5 %
Peringkat 5 = ROA ≤ 0 %
Peringkat 1 yang mencerminkan bahwa bank tergolong sangat baik dan
mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian
dan industri keuangan.
Peringkat 2 yang mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan mampu
mengatasi pengaruh negatip kondisi perekonomian dan
industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahankelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan
rutin.
Peringkat 3 yang mencerminkan bahwa bank tergolong cukup baik
namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat
menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila bank
tidak segera melakukan tindakan korektif.
Peringkat 4 yang mencerminkan bahwa bank tergolong kurang baik dan
sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian
dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan
keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa
faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan
tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang
dapat membahayakan kelangsungan usaha.

95
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Peringkat 5 yang mencerminkan bahwa bank sangat sensitif terhadap
pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan
dan
mengalami
kesulitan
yang
membahayakan
kelangsungan usaha.
m. Kecukupan Modal
Secara umum faktor permodalan adalah uang yang ditanamkan oleh
pemiliknya

sebagai

pokok

untuk

memulai

usaha

maupun

untuk

memperluas/memperbesar usaha yang dapat menghsilkan sesuatu guna
menambah kekayaan.98 Faktor permodalan atau capital yaitu sampai dimana
bank

memenuhi

kewajiban

penilaian

peromodalan

bank,

kecukupan

penyediaan modal terhadap Aktiva Tertimbang menurut resiko (ATMR).
Dengan modal sendiri yang cukup, bank dapat memanfaatkan sebagian
dananya untuk membiayai kebutuhan atas prasarana dan sarana operasi
yang memadahi.99 Dalam aspek permodalan adanya kewajiban bagi bank
untuk menyediakan kewajiban penyediaan modal minimum bank (Capital
Adiquacy Ratio/ CAR). Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi modal
sendiri usaha perbankan.

1. Capital Adequacy Ratio (CAR)
Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan
seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit,
penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari
dana modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-dana dan sumber
diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain.100
Jadi, Capital Adequacy Ratio adalah kebutuhan modal minimum bank
dihitung berdasarkan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Besarnya

hal. 28
hlm. 287
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Frianto Pandian, Manajemen dana dan Kesehatan Bank, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012),

99

Ramly Faud dan M. Rustan, Akuntansi Perbankan, (Yogyakarta : graha Ilmu, 2005),

100

Dendawijaya, Manajemen Perbankan..., hal. 121.

56

CAR dalam suatu bank ditentukan sebesar 8%. Angka 8% merupakan
standart dari BIS (Bank For International Settlement).101
Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada Aktiva Tertimbang
Menurut Risiko (ATMR). Yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan
ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva
yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang
masih bersifat kontingen dan/atau komitmen yang disediakan bagi pihak
ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot
risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam
aktiva itu sendiri atau yang didasarkan atas penggolongan nasabah,
penjamin atau sifat barang jaminan.102
Melalui rasio ini akan diketahui kemampuan menyanggah aktiva bank
terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah modal bank.103 Semakin
tinggi CAR menunjukkan bahwa bank syariah yang bersangkutan mampu
membiayai seluruh kegiatan operasionalnya dan siap untuk menyalurkan
pembiayaan kepada masyarakat. Sebaliknya semakin rendah CAR
menunjukkan bahwa bank syariah yang bersangkutan tidak mampu
membiayai seluruh kegiatan operasionalnya dan tidak siap untuk
menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Berikut ini merupakan
rumus yang digunakan untuk menghitung Capital Adequacy Ratio:104

CAR =

X 100%

Semakin besar rasio tersebut maka semakin baik posisi modal
sebuah bank.105 Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber

101
102
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daya finansial yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi
kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Secara singkat
dapat dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri
perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan CAR di atas 20%,
perbankan bisa memacu pertumbuhan kredit hingga 20-25 persen
setahun.106 Jadi, semakin tinggi CAR dapat menunjang maupun
mengantisipasi kerugian aktiva produktif yang mengandung risiko,
misalnya pembiayaan yang disalurkan.
CAR menurut teori berbanding lurus dengan ROA, jika rasio CAR
meningkat maka ROA juga mengalami peningkatan. Seperti teori yang
dikemukakan oleh Wardana bahwa semakin tinggi CAR, profitabilitas
(ROA) suatu Bank akan semakin tinggi pula.107
Dengan kriteria penilaian peringkat sebagai berikut :108
Peringkat 1 = CAR ≥ 12 %
Peringkat 2 = 9 % ≤ CAR < 12 %
Peringkat 3 = 8 % ≤ CAR < 9 %
Peringkat 4 = 6 % < CAR < 8 %
Peringkat 5 = CAR ≤ 6 %
Peringkat 1 yang mencerminkan bahwa bank tergolong sangat baik dan
mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian
dan industri keuangan.
Peringkat 2 yang mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan mampu
mengatasi pengaruh negatip kondisi perekonomian dan
industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahankelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan
rutin.
Peringkat 3 yang mencerminkan bahwa bank tergolong cukup baik
namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat
menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila bank
tidak segera melakukan tindakan korektif.
Peringkat 4 yang mencerminkan bahwa bank tergolong kurang baik dan
sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian
106
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dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan
keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa
faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan
tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang
dapat membahayakan kelangsungan usaha.
Peringkat 5 yang mencerminkan bahwa bank sangat sensitif terhadap
pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan
dan
mengalami
kesulitan
yang
membahayakan
kelangsungan usaha.

n. Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang berpotensi
untuk tidak mampu mengembalikan pembiayaan. Baik itu secara tiba-tiba
maupun

pembiayaan

bermasalah

yang

terjadi

berangsur-angsur.

Tentunya hal ini akan mempengaruhi profitabilitas perbankan tersebut.
Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar,
Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, yang
dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang
mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan
Macet.109
Salah satu indikator untuk mengukur rasio profitabilitas adalah
rasio yang menunjukkan kerugian akibat resiko kredit yang tercermin dari
besarnya Non Perfoming Loan (NPL) , dalam terminologi bank syariah
disebut Non Perfoming Finance (NPF).
1. Non Performing Financing (NPF)
Non Performing Financing adalah risiko kemungkinan kerugian
yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank.110 Non Performing
Financing
109

(NPF)

menunjukkan

kolektibitas

sebuah

bank

dalam
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mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai
lunas. NPF merupakan persentase jumlah pembiayaan bermasalah
(dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total
pembiayaan yang dikeluarkan bank. Kredit bermasalah sering juga
disebut dengan Non Performing Loan.111
Pembiayaan yang berkualitas merupakan pembiayaan yang tidak
ataupun berisiko rendah menjadi pembiayaan bermasalah. Sedangkan
pembiayaan yang tidak berkualitas adalah pembiayaan yang berisiko
tinggi untuk menjadi pembiayaan bermasalah Untuk menentukan
berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran
tertentu.

Bank

Indonesia

menggolongkan

kualitas

kredit

menurut

ketentuan sebagai berikut.112
NPF bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan Pembiayaan
yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas
Pembiayaan bank syariah semakin buruk. NPF dinilai dengan kriteria
penilaian peringkat yang terdiri dari peringkat 1 (satu) hingga peringkat 5
(lima). NPF mendapat Peringkat 1 (satu) jika NPF lebih kecil dari 2%. NPF
mendapat peringkat 2 (dua) jika NPF berkisar antara 2% hingga 5%.
Peringkat 3 (tiga) jika NPF berada diantara 5% hingga 8%. Peringkat 4
(empat) jika NPF berada diantara 8% hingga 12%. Dan Peringkat yang
paling buruk yaitu peringkat 5 (lima) jika NPF lebih besar dari 12%.113
Masyhud Ali menambahkan rasio ini menunjukan bahwa kemampuan
manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh
bank. Non Performing Financing (NPF) mencerminkan risiko kredit,
semakin kecil Non Performing Financing (NPF), maka semakin kecil pula
resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit
111
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harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar
kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan
pemantauan
kepatuhan
peninjauan,

terhadap
debitur

penggunaan

dalam

penilaian,

kredit

memenuhi

dan

serta

kemampuan

kewajiban.

pengikatan

Bank

terhadap

dan

melakukan

agunan

untuk

memperkecil resiko pembiayaan.114
Besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam
mengelola dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah
membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran
pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya mempengaruhi
tingkat profitabilitas bank syariah.115 Berikut ini merupakan rumus yang
digunakan untuk menghitung Non Performing Financing:116

NPF =

X 100%

Semakin besar tingkat NPF ini menunjukkan bahwa bank tersebut
tidak

professional

dalam

pengelolaan

pembiayaannya,

sekaligus

memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan
pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang
dihadapi bank.117 Jadi, semakin tinggi NPF berarti semakin tinggi
pemberian

pembiayaan

bank

sehingga

bank

kurang

likuid

jika

dibandingkan dengan bank yang nilai rasionya lebih rendah.
NPF secara teori berbanding terbalik dengan ROA dimana nilai
NPF yang semakin kecil menunjukkan pembiayaan bermasalah yang
dimiliki bank tersebut semakin baik, sehingga dapat meningkatkan
114
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profitabilitas bank. Sejalan dengan teori Wardana yang menyatakan
bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Dalam penelitiannya
menyatakan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya yaitu biaya
pencadangan aktiva produktif yang dibutuhkan menjadi lebih tinggi. 118
Dengan kriteria penilaian peringkat sebagai berikut :119
Peringkat 1 = NPF < 2 %
Peringkat 2 = 2 % ≤ NPF < 5 %
Peringkat 3 = 5 % ≤ NPF < 8 %
Peringkat 4 = 8 % ≤ NPF < 12 %
Peringkat 5 = NPF ≥ 12 %
Peringkat 1 yang mencerminkan bahwa bank tergolong sangat baik dan
mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian
dan industri keuangan.
Peringkat 2 yang mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan mampu
mengatasi pengaruh negatip kondisi perekonomian dan
industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahankelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan
rutin.
Peringkat 3 yang mencerminkan bahwa bank tergolong cukup baik
namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat
menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila bank
tidak segera melakukan tindakan korektif.
Peringkat 4 yang mencerminkan bahwa bank tergolong kurang baik dan
sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian
dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan
keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa
faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan
tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang
dapat membahayakan kelangsungan usaha.
Peringkat 5 yang mencerminkan bahwa bank sangat sensitif terhadap
pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan
dan
mengalami
kesulitan
yang
membahayakan
kelangsungan usaha.
o. Likuiditas
Rasio

Likuiditas

merupakan

rasio

yang

menggambarkan

kemempuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
118
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Fungsi lain rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur
kemampuan perusahaan dalam memenihi kewajibannya yang jatuh
tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan
usaha) maupun didalam perusahaan (likuiditas peusahaan). Rasio
likuiditas atau disebut rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan
untuk mengukur seberapa likuid perusahaan.120
Manajemen liquiditas bank diartikan sebagai suatu program
pengendalian dari alat – alat likuid yang mudah ditunaikan guna
memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar serta
perkiraan kebutuhan kas jangka panjang. Faktor-faktor yang perlu
diprhatikan dalam menetapkan kebijakan likuiditas adalah : (1) perkiraan
tentang permintaan kredit dimasa depan, (2) kebutuhan penarikan dana
oleh para deposannya (3) peraturan pemerintah. Suatu bank memerlukan
likuiditas

apabila

simpanan/deposit,

:

(1)

karena

menghadapi
adanya

terjadinya

pengambilan

penurunan

dana

olh

para

pemilik/penyimpan, (2) menghadapi terjadinyta kenaikan permintaan
kredit.121 Masalah likuiditas bisa terjadi apabila fluktuasi dana-dana tidak
sesuai dengan fluktuasi permintaan kredit. Rasio yang digunakan untuk
mengukur likuiditas ini adalah Financing to Deposit Ratio (FDR).
1. Financing to Deposit Ratio (FDR)
Loan

to

Deposit

Ratio

(LDR)

menyatakan

seberapa

jauh

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang
dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai
sumber likuiditasnya. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang
dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini terkait risiko

120
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apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana
tidak mengembalikan dana yang dipinjamnya.122
Dalam perbankan syariah, Loan to Deposit Ratio dikenal dengan
Financing to

Deposit Ratio.

Financing to

Deposit Ratio

adalah

perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana
pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan
untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman bersumber dari dana pihak
ketiga. Bank Indonesia menetapkan besarnya Financing to Deposit Ratio
tidak boleh melebihi 110%. Yang berarti bank boleh memberikan kredit
atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun
asalkan tidak melebihi 110%.123 Namun nilai yang ideal untuk perbankan
syariah adalah ditetapkan 95%-98% artinya dari keseluruhan dana pihak
ketiga 98% disalurkan pada pembiayaan sehingga hampir tidak ada dana
yang menganggur.
Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan
dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa
konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung oleh bank yang
bersangkutan. Apabila kredit/pembiayaan yang disalurkan mengalami
kegagalan atau bermasalah bank akan mengalami kesulitan untuk
mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat.124 Berikut ini
merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung Financing to Deposit
Ratio:

FDR =

122

X 100%
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Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank
tersebut. Sehingga semakin tinggi FDR suatu bank, berarti digambarkan
sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai
angka rasio lebih kecil.125 FDR yang tinggi menunjukkan bahwa suatu
bank meminjamkan seluruh dananya atau menjadi tidak likuid. Rasio yang
tinggi menunjukkan bahwa bank meminjamkan seluruh dananya atau
relatif tidak likuid. Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang
likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan.126
FDR menurut teori berbanding lurus dengan ROA dimana jika FDR
mengalami peningkatan maka ROA juga akan meningkat. Didukung teori
yang dikemukakan Pramudhito dimana hasil penelitian yang dilakukan
menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA.127 Dimana
ketika FDR meningkat maka akan berdapak terhadap peningkatan ROA.
Begitupun sebaliknya, apabila FDR menurun maka akan berdampak
terhadap penurunan ROA.
p. Efisiensi Operasional
Rasio efisiensi dalam rasio Keuangan perbankan erat hubungannya
BOPO yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam
mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Dari
besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan dapat
terlihat bagaimana kemampuan Bank untuk mengefisienkan penggunaan
biaya minimal untuk menghasilkan pendapatan yang optimal. Setiap
peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba
sebelum pajak dan akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas (ROA)
bank yang bersangkutan.
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1. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)
Pendapatan adalah arus masuk aset atau peningkatan lainnya atas
aset atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya)
dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang
merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Biaya adalah
arus keluar aset atau penggunaan lainnya atas aset atau terjadinya
(munculnya) kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) yang
disebabkan oleh pengiriman barang atau pembuatan barang, pemberian
jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi
sentral perusahaan.128
Biaya Operasional Pendapatan Operasional digunakan untuk
mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya
operasional terhadap pendapatan operasional.129 Biaya 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. Berikut
ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung rasio Biaya
Operasional Pendapatan Operasional:130

BOPO =

X 100%

Semakin kecil rasio biaya (beban) operasionalnya akan lebih baik,
karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang
diterima.131 Jadi, Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya
operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan sehingga
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pendapatan yang diperoleh bank semkain besar dan kemungkinan suatu
bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.
BOPO menurut teori memiliki hubungan yang berbanding terbalik
dengan

ROA.

Seperti

teori

yang

dikemukakan

Mahardani

yang

menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap
ROA.132
Dengan kriteria penilaian peringkat sebagai berikut :133
Peringkat 1 = BOPO ≤ 83 %
Peringkat 2 = 83 % < BOPO ≤ 85 %
Peringkat 3 = 85 % < BOPO ≤ 87 %
Peringkat 4 = 87 % < BOPO ≤ 89 %
Peringkat 5 = BOP > 89 %
Peringkat 1 yang mencerminkan bahwa bank tergolong sangat baik dan
mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian
dan industri keuangan.
Peringkat 2 yang mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan mampu
mengatasi pengaruh negatip kondisi perekonomian dan
industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahankelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan
rutin.
Peringkat 3 yang mencerminkan bahwa bank tergolong cukup baik
namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat
menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila bank
tidak segera melakukan tindakan korektif.
Peringkat 4 yang mencerminkan bahwa bank tergolong kurang baik dan
sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan
industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan
yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor
yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan
tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang
dapat membahayakan kelangsungan usaha.
Peringkat 5 yang mencerminkan bahwa bank sangat sensitif terhadap
pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan
dan
mengalami
kesulitan
yang
membahayakan
kelangsungan usaha.
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q. Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Profitabilitas

1) Pengaruh Kecukupan Modal (CAR) terhadap Profitabilitas
(ROA)
Modal bank merupakan bagian penting dari kegiatan
bank, kalau kapasitas mesinnya terbatas maka sulit bagi bank
tersebut untuk meningkatkan kapasitas kegiatan usahanya,
khususnya dalam penyaluran pembiayaan. Menurut Muljono,
Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah suatu rasio yang
menunjukkan sampai sejauh mana kemampuan permodalan
suatu

bank

untuk

mampu

menyerap

risiko

kegagalan

pembiayaan yang mungkin terjadi sehingga semakin tinggi
angka rasio ini, maka menunjukkan bank tersebut semakin
sehat, begitu juga dengan sebaliknya.134
Sementara menurut Peraturan Bank Indonesia, Capital
Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan
seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung
risiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada
bank

lain)

ikut

dibiayai

dari

modal

sendiri

disamping

memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.
Angka rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia adalah minimal 8% berarti bank tersebut
tidak mampu menyerap kerugian yang mungkin timbul dari
kegiatan usaha bank, kemudian jika rasio Capital Adequacy
Ratio (CAR) diatas 8% menunjukkan bahwa bank tersebut
semakin solvable. Dengan semakin meningkatnya tingkat
solvabilitas
berpengaruh

134

hal.32.

bank,
pada

maka

secara

meningkatnya

tidak
kinerja

langsung
bank,

akan
karena

Muljono, Dasar-Dasar Manajemen Bank, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),
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kerugian-kerugian yang ditanggung bank dapat diserap oleh
modal yang dimiliki bank tersebut.135

2) Pengaruh

Pembiayaan

Bermasalah

(NPF)

terhadap

Profitabilitas (ROA)
Pembiayaan Bermasalah (NPF) mencerminkan risiko
pembiayaan,

semakin

kecil

NPF

semakin

pula

risiko

pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Semakin tinggi rasio
Non Performing Finance (NPF), maka semakin buruk kualitas
pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan
bermasalah semakin besar. Sehingga semakin tinggi rasio ini
akan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) pada
bank. Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan
analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali
kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan bank wajib
melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan
serta kemampuan dan kapatuhan debitur dalam memenuhi
kewajibannya. Pembiayaan adalah sumber pendapatan utama
bagi bank, kinerja bank yang baik ditandai dengan lancarnya
penyaluran pembiayaan perbankan kepada masyarakat. Tetapi
tingginya penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank akan
memberikan risiko tinggi pula bagi bank yaitu akan terjadinya
pembiayaan bermasalah dan Non Performing Finance (NPF)
akan tinggi.
Jika debitur tidak dapat membayar kembali pinjaman
pembiayaan maka akan menimbulkan risiko pembiayaan
bermasalah atau Non Performing Finance (NPF). Tingginya
rasio Non Performing Finance (NPF) yang dimiliki oleh bank
akan berpengaruh terhadap nilai aset bank dan kemampuan
135

Endang Nugraheni, Op. Cit., hlm. 32-33.
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bank dalam menghasilkan laba, hal itu akan berdampak pada
nilai profitabilitas bank itu sendiri. Lukman Dendawijaya
mengemukakan bahwa akibat dari timbulnya pembiayaan
bermasalah dapat berupa bank akan kehilangan kesempatan
untuk

memperoleh

diberikannya,

pendapatan

sehingga

dari

mengurangi

pembiayaan

perolehan

laba

yang
dan

berpengaruh buruk bagi profitabilitas atau rentabilitas bank dan
Return On Asset (ROA) mengalami penurunan.136 Mahmoedin
mengatakan bahwa jika terjadi pembiayaan bermasalah yang
mengarah kepada pembiayaan macet dan merugikan, maka
tingkat profitabilitas pasti terganggu.137 Berdasarkan uraian di
atas, dapat diketahui bahwa Non Performing Finance (NPF)
mempengaruhi profitabilitas bank yang diukur dengan tingkat
pengembalian aset (ROA). Sehingga jika terjadi pembiayaan
bermasalah (Non Performing Finance) dimana debitur tidak
dapat

mengembalikan

pinjaman,

maka

hal

ini

dapat

mengganggu komposisi aset perusahaan yang menyebabkan
terganggunya kelancaran kegiatan usaha bank tersebut.
3) Pengaruh Likuiditas (NPF) terhadap Return On Asset (ROA)
Likuiditas (FDR) merupakan ukuran yang mengukur
besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pembiayaan
yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank terutama
dana masyarakat. Seberapa jauh pemberian pembiayaan
kepada nasabah, pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban
bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin
menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank
untuk memberikan pembiayaan. Peningkatan Financing to
Deposit Ratio (FDR) berarti penyaluran dana ke pinjaman
136
137

20.

Lukman Dendawijaya, Op. Cit., hlm. 82-83.
Mahmoedin, Melacak Kredit Bermasalah, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal.
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semakin besar sehingga laba akan meningkat. Peningkatan
laba tersebut mengakibatkan kinerja bank yang diukur dengan
ROA semakin tinggi. Standar yang digunakan Bank Indonesia
untuk rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah 80%
hingga 110%.
Jika rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) suatu bank
berada dibawah 80% misalkan saja 65%, maka dapat
disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan
sebesar 65% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena
fungsi utama dari bank adalah sebagai perantara antara pihak
yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana,
maka dengan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) 65%
berarti 35% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan
kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan
bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik.
Kemudian jika rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) bank
mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang
diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh
karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank
dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya
sebagai pihak perantara dengan baik.
Semakin tinggi Financing to Deposit Ratio (FDR)
menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya
semakin rendah Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan
kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan.
Hal ini karena pembiayaan yang akan ditarik untuk melunasi
dana deposan sering mengalami kemacetan sehingga bank
sulit

mendapatkan

dana

secara

tepat

waktu,

sehingga

menyebabkan pengaruh negatif untuk peningkatan pendapatan
di masa yang akan datang. Jika Financing to Deposit Ratio
(FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank
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Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan
meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan
kreditnya dengan efektif).138
4) Pengaruh

Efisiensi

Operasional

(BOPO)

terhadap

Profitabilitas (ROA)
Menurut Bank Indonesia, efisiensi operasi diukur dengan
membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan
operasi atau yang sering disebut BOPO. Rasio BOPO ini
bertujuan

untuk

mengukur

kemampuan

pendapatan

operasional dalam menutup biaya operasional. Rasio yang
semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan
bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan
pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian
karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya.
Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional
yang

dikeluarkan

bank

yang

bersangkutan

sehingga

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin
kecil. Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio
BOPO adalah dibawah 90%, karena jika rasio BOPO melebihi
90% hingga mendekati angka 100% maka bank tersebut dapat
dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya.
Menurut Lukman Dendawijaya, setiap peningkatan biaya
operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum
pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba atau
profitabilitas (ROA) bank yang bersangkutan. Atau dalam Surat
Edaran BI, rasio yang semakin meningkat mencerminkan
kurangnya

kemampuan

bank

dalam

menekan

biaya

operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya
138

Ibid., hlm. 33-34.
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yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien
dalam mengelola usahanya. Dan sebaliknya menurut Veithzal,
semakin kecil rasio biaya (beban) operasionalnya akan lebih
baik, karena bank yang bersangkutan dapat menutup biaya
(beban) operasional dengan pendapatan operasionalnya.139
B. Kerangka Pemikiran
Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah ROA proksi
dari profitabilitas adalah variabel dependen dan CAR sebagai proksi
kecukupan modal, NPF sebagai proksi dari pembiayaan bermasalah, FDR
sebagai proksi dari likuiditas dan BOPO sebagai proksi efisiensi
operasional adalah variabel independen. Berdasarkan landasan teori dan
hasil penelitian terdahulu
ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk
menghasilkan laba dengan demikian nilai ROA yang meningkat tiap
periode menunjukkan perbaikan laba bank, tentu banyak faktor yang
mempengaruhi pergerakan ROA di antaranya kecukupan modal bank
yang dapat dilihat dari rasio CAR bank tersebut, CAR merupakan rasio
yang mengukur kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan
aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Artinya dengan meningkatnya
CAR akan semakin baik pula posisi modal bank, semakin tinggi CAR
dapat menunjang maupun mengantisipasi kerugian aktiva produktif yang
mengandung risiko, misalnya pembiayaan yang disalurkan yang akan
berpengaruh positif terhadap pendapatan bank syariah.
Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari rasio NPF yaitu Besar
kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam mengelola dana
yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka
hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang
139
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diperoleh

bank.

Sehingga

pada

akhirnya

mempengaruhi

tingkat

profitabilitas bank syariah. Likuiditas dapat dilihat dari rasio FDR yaitu Jika
bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan
menguntungkan, namun hal ini terkait risiko apabila sewaktu-waktu
pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak mengembalikan
dana yang dipinjamnya. Hal ini menunjukkan hubungan yang positif antara
FDR terhadap ROA namun tetap dengan resiko likuiditas yang dihadapi.
Efisiensi operasional dapat dilihat dari rasio BOPO yaitu kemampuan
manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap
pendapatan operasional dengan demikian Semakin kecil rasio biaya
(beban) operasionalnya akan lebih baik, karena biaya yang dikeluarkan
lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima.
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Dengan hubungan antar variabel berdasarkan landasan teori dapat
dijelaskan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian

Kecukupan Modal
(Capital Adequacy Ratio)
(X1)

Pembiayaan Bermasalah
(Non PerformingRatio)
(X2)

Likuiditas (Financing to
Defisit Ratio) (X3)

Efisiensi Operasional
Biaya Operasi
Pendapatan Operasi (X4)

Profitabilitas
(Return On Asset)
(Y)
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C. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, dan
kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :
1. Ho: b1 = 0 Tidak ada pengaruh antara Capital Adequacy Ratio
(CAR), secara parsial terhadap Profitabilitas (ROA).
Ha: b1 ≠ 0 Ada pengaruh antara Capital Adequacy Ratio (CAR),
secara parsial terhadap Profitabilitas (ROA).
2. Ho: b1 = 0 Tidak ada pengaruh antara Non Performing Financing
(NPF), secara parsial terhadap Profitabilitas (ROA).
Ha: b1 ≠ 0 Ada pengaruh antara Non Performing Financing (NPF),
secara parsial terhadap Profitabilitas (ROA).
3. Ho: b1 = 0 Tidak ada pengaruh antara Financing to Desposit Ratio
(FDR), secara parsial terhadap Profitabilitas (ROA).
Ha: b1 ≠ 0 Ada pengaruh antara Financing to Desposit Ratio (FDR),
secara parsial terhadap Profitabilitas (ROA).
4. Ho: b1 = 0 Tidak ada pengaruh antara Biaya Operasional Terhadap
Pendapatan

Operasional

(BOPO),

secara

parsial

terhadap

Profitabilitas (ROA).
Ha: b1 ≠ 0 Ada pengaruh antara Biaya Operasional Terhadap
Pendapatan

Operasional

(BOPO),

secara

parsial

terhadap

Profitabilitas (ROA).
5. Variabel Secara Simultan
Ho: b1, b2, b3, b4 = 0 Tidak ada pengaruh antara Capital Adequacy
Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Net Interest Margin
(NIM), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional
(BOPO), dan Inflasi secara simultan terhadap Profitabilitas (ROA).
Ha: b1, b2, b3, b4 ≠ 0 Ada pengaruh antara Capital Adequacy Ratio
(CAR), Non Performing Financing (NPF), Net Interest Margin (NIM),
Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO),
dan Inflasi secara simultan terhadap Profitabilitas (ROA).
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D. Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul

Variabel

No

Nama (Tahun)

1

Pandu

Analisis Pengaruh

CAR, BOPO,

Hasil dari penelitianya

Mahardian

Rasio CAR,

NIM, LDR dan

menunjukkan bahwa

(2008)

BOPO, NIM dan

ROA

ketiga variable CAR,

Penelitian

Hasil Penelitian

LDR Terhadap

BOPO, serta LDR

Kinerja Keuangan

secara bersama sama

Perbankan (Studi

mempengaruhi kinerja

Kasus Perusahaan

bank umum. Untuk

Perbankan yang

variable CAR dan LDR

Tercatat di BEJ

mempunyai pengaruh

Periode Juni 2002-

positif terhadap ROA,

Juni 2007)

sedangkan variabel
BOPO mempunyai
pengaruh negatif
terhadap ROA.
Sedangkan NPL tidak
berpengaruh terhadap
ROA.

2

Yoppy Palupi

“The Effect Of

Dependen: ROA

FDR tidak

Purbaningsih

Liquidity Risk and

Independen:

berpengaruh signifikan

(2014)

Non Performing

FDR, NPF

terhadap profitabilitas

Financing Ratio to

pada Bank Syariah di

Commercial Sharia

Indonesia

Bank Profitability in

NPF tidak

Indonesia (2014)”

berpengaruh signifikan
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terhadap Profitabilitas
pada Bank Syariah di
Indonesia
3

Edhi Satriyo

“Analisis Pengaruh

Dependen:

BOPO berpengaruh

Wibowo,

Suku Bunga,

ROA

signifikan negative

Muhammad

Inflasi, CAR,

Independen:

terhadap ROA

SUKU BUNGA,

sedangkan variable

Terhadap

INFLASI, CAR,

CAR, NPF,Inflasi dan

Profitabilitas Bank

BOPO, NPF

Suku Bunga tidak

Syaichu (2013) BOPO, NPF

Syariah”

berpengaruh
signifikan.

4

Mohamad

“Pengaruh Capital

Dependen: ROA

CAR berpengaruh

Hidayat,

Adequacy Ratio

Independen:

signifikan positif

Nunung

dan Financing to

CAR, FDR

terhadap ROA pada

Nurhayati dan

Deposit Ratio

Bank Syariah Mandiri

Sri Fadilah

Terhadap

FDR berpengaruh

(2015)

Profitabilitas Pada

signifikan negatif

Bank Syariah

terhadap ROA Bank

Mandiri Periode

Syariah Mandiri.

2008-2013.”
5

Fitri Zulifiah

“ Pengaruh Inflasi,

Dependen:

Hasil pengujian

Joni Susilo

BI Rate, Capital

ROA

menunjukkan bahwa

Independen:

Inflasi dan NPF tidak

(CAR), Non

Inflasi, BI

berpengaruh signifikan

Performing

Rate,CAR, NPF,

terhadap ROA,

Finance (NPF),

BOPO.

Sedangkan BI Rate

Wibowo (2012) Adequacy Ratio

Biaya Operasional

dan BOPO

Dan Pendapatan

berpengaruh negatif

Operasional

signifikan, CAR, dan

(BOPO) Terhadap

NPF berpengaruh
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Profitabilitas Bank

positif signifikan.

Umum Syariah

Terhadap ROA.

Periode 20082012”
6

Adyani

“Analisis Faktor-

Dependen:

CAR dan FDR tidak

(2011)

Faktor yang

ROA

berpengaruh signifikan

Mempengaruhi

Independen:

positif terhadap

Profitabilitas

CAR, NPF,

profitabilitas (ROA)

(ROA).”

BOPO, dan FDR

Bank. NPF dan BOPO
berpengaruh negatif
signifikan terhadap
profitabilitas (ROA).

7

Diana

“Analisis Pengaruh

Dependen: ROA

Hasil penelitian ini

Puspitasari

CAR, NPL, PDN,

Independen:

menunjukkan bahwa

(2010)

NIM, BOPO, LDR,

CAR, NPL, PDN,

variabel PDN dan

dan SUKU

NIM, BOPO,

Suku Bunga SBI tidak

BUNGA SBI

LDR, SUKU

menunjukkan

Terhadap ROA

BUNGA SBI

pengaruh signifikan

Pada Bank Devisa

terhadap ROA.

di Indonesia

Variabel CAR,

periode 2003-

NIM, dan LDR

2007”

berpengaruh positif
signifikan terhadap
ROA, sedangkan
variabel NPL dan
BOPO berpengaruh
negatif signifkan
terhadap ROA.
Kemampuan prediksi
dari ketujuh variabel
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tersebut terhadap
ROA dalam penelitian
ini sebesar 72%,
sedangkan sisanya
28% dipengarui oleh
faktor lain yang tidak
dimasukkan ke dalam
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Berdasarkan pendekatan, secara garis besar jenis penelitian
dibedakan menjadi dua macam penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan
kualitatif.140 Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah
dengan menggunakan penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa
angka-angka dan analisis menggunakan statistik.141 Metode penelitian
kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada
filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel
tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara
random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis
data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesisi
yang telah ditetapkan.
B. Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank umum
Syariah di Indonesia dalam kurun waktu penelitian periode 2013 - 2018.
Jumlah bank umum syariah pada periode penelitian sebanyak 11 bank.
Sampel penelitian diambil secara purposive sampling, dimana sampel
digunakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Bank Umum Syariah pada kurun waktu penelitian.
2. Tersedia data laporan keuangan selama kurun waktu penelitian.
3. Bank yang diteliti sudah beroperasi pada periode waktu penelitian.
4. Bank yang diteliti merupakan Bank umum syariah menurut OJK.
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141
Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2009), h. 13.
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Berdasarkan pada kriteria pengambilan sampel seperti yang telah
disebutkan di atas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah 6 bank. Adapun bank yang dipilih untuk menjadi sampel
penelitian adalah: Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank
Muamalat, BNI Syariah, BCA Syariah, BRI Syariah dan Bukopin Syariah.
C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan data
sekunder yang diperoleh dari laporan website Otoritas Jasa Keuangan
data statistik perbankan syariah, dan laporan Bank-bank Umum Syariah di
Indonesia periode 2013-2018 sebagai data yang akan diolah untuk
digunakan dalam penelitian dengan pemilihan sampel menggunakan
teknik purposive sampling yaitu memilih data berdasarkan kebutuhan
penelitian. Selanjutnya dari keseluruhan data yang digunakan merupakan
data triwulan selama enam tahun dalam kurun waktu tahun 2013-2018.
1. Data Sekunder
Pengumpulan data diambil dari data laporan keuangan Bank
Umum Syariah yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Data – data
sekunder yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:
a. Data Return On Asset (ROA) setiap triwulan selama periode
triwulan I Maret 2013 hingga triwulan IV Desember 2018
diperoleh dari laporan keuangan triwulan distribusi bagi hasil
pada website bank syariah yang dijadikan sampel BUS
(Bank Umum Syariah) dalam penelitian ini yg terdiri dari dari
6 BUS di Indonesia, bersumber dari website masing-masing
Bank, website Bank Indonesia dan website Otoritas Jasa
Keuangan.

b. Capital Adequacy Ratio (CAR) setiap triwulan selama
periode triwulan I Maret 2013 hingga triwulan IV Desember
2018 diperoleh dari laporan keuangan triwulan distribusi bagi
hasil pada website bank syariah yang dijadikan sampel BUS
(Bank Umum Syariah) dalam penelitian ini yg terdiri dari dari
6 BUS di Indonesia, bersumber dari website masing-masing
Bank, website Bank Indonesia dan website Otoritas Jasa
Keuangan.
c. Non Performing Financing (NPF) setiap triwulan selama
periode triwulan I Maret 2013 hingga triwulan IV Desember
2018 diperoleh dari laporan keuangan triwulan distribusi bagi
hasil pada website bank syariah yang dijadikan sampel BUS
(Bank Umum Syariah) dalam penelitian ini yg terdiri dari dari
6 BUS di Indonesia, bersumber dari website masing-masing
Bank, website Bank Indonesia dan website Otoritas Jasa
Keuangan.
d. Financing Deposit Ratio (FDR) setiap triwulan selama
periode triwulan I Maret 2013 hingga triwulan IV Desember
2018 diperoleh dari laporan keuangan triwulan distribusi bagi
hasil pada website bank syariah yang dijadikan sampel BUS
(Bank Umum Syariah) dalam penelitian ini yg terdiri dari dari
6 BUS di Indonesia, bersumber dari website masing-masing
Bank, website Bank Indonesia dan website Otoritas Jasa
Keuangan.
e. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) setiap
triwulan selama periode triwulan I Maret 2013 hingga
triwulan IV Desember 2018 diperoleh dari laporan keuangan
triwulan distribusi bagi hasil pada website bank syariah yang
dijadikan sampel BUS (Bank Umum Syariah) dalam
penelitian ini yg terdiri dari dari 6 BUS di Indonesia,

bersumber dari website masing-masing Bank, website Bank
Indonesia dan website Otoritas Jasa Keuangan.
2. Studi Kepustakaan (Library Research)
Penulis mengadakan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan
teori dan konsep yang kuat agar dapat memecahkan permasalahan. Studi
kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur ilmiah,
buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, dan majalah yang berkaitan dengan
penelitian ini.
3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Variabel Dependen
Yaitu tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel
independen.142 Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan
rasio profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA).
a. Rasio Profitabilitas
Rasio profitabilitas dalah rasio yang menunjukkan efektifitas
menciptakan laba. Laba pada dasarnya menunjukkan seberapa baik
perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan.143
Rasio ini mengukur tentang kemampuan perusahaan menghasilkan
keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, maupun modal
saham tertentu. ada tiga rasio yang sering digunakan, yaitu profit margin,
return on asset (ROA) dan return on equity (ROE)144.Dalam penelitian ini
rasio profitabilitas yang digunakan adalah ROA.
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Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil
(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.145 ROA
merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dangan rata-rata
total asset dalam suatu periode. Rasio ini dapat dijadikan sebagai ukuran
kesehatan keuangan. Rasio ini sangat penting, mengingat keuntungan
yang diperoleh dari penggunaan aset dapat mencerminkan tingkat
efisiensi usaha suatu bank. Dalam kerangka penilaian kesehatan bank, BI
akan memberikan score maksimal 100 (sehat) apabila bank memiliki ROA
> 1,5%.146
2. Variabel Indevenden
Yaitu tipe variabel variabel independent adalah variabel yang
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya
variabel dependent (terikat).147 Variabel-variabel independen yang akan
diuji dalam penelitian ini adalah:
a. Kecukupan Modal
permodalan adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai
pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas/memperbesar
usaha yang dapat menghsilkan sesuatu guna menambah kekayaan. 148
Faktor permodalan atau capital yaitu sampai dimana bank memenuhi
kewajiban penilaian peromodalan bank, kecukupan penyediaan modal
terhadap Aktiva Tertimbang menurut resiko (ATMR). Dan untuk mengukur
kecukupan modal dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR).
Capital Adequacy Ratio merupakan rasio yang memperlihatkan
seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit,
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penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain ikut dibiayai dari dana
modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumbersumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain –
lain.149
b. Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang berpotensi
untuk tidak mampu mengembalikan pembiayaan. Baik itu secara tiba-tiba
maupun pembiayaan bermasalah yang terjadi berangsur-angsur. Untuk
mengukur pembiayaan bermasalah akan digunakan rasio Non Performing
Financing (NPF).
Non Performing Financing adalah risiko kemungkinan kerugian
yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank.150 Non Performing
Financing

(NPF)

menunjukkan

kolektibitas

sebuah

bank

dalam

mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai
lunas. NPF merupakan persentase jumlah pembiayaan bermasalah
(dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total
pembiayaan yang dikeluarkan bank. Kredit bermasalah sering juga
disebut dengan Non Performing Loan.151
c. Likuiditas
Rasio likuiditas atau disebut rasio modal kerja merupakan rasio
yang digunakan untuk mengukur seberapa likuid perusahaan.152Rasio
Likuiditas

merupakan

rasio

yang

menggambarkan

kemempuan

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Untuk mengukur
likuiditas akan digunakan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR).
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Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang menyatakan
seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan
dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan kredit yang
diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini,
memberikan

indikasi

semakin

rendahnya

likuiditas

bank

yang

bersangkutan.153
d. Efisiensi Operasional
Dari
pendapatan

besarnya
dapat

mengefisienkan

biaya
terlihat

penggunaan

yang

diperlukan

bagaimana
biaya

untuk

kemampuan

minimal

untuk

menghasilkan
Bank

untuk

menghasilkan

pendapatan yang optimal. Setiap peningkatan biaya operasional akan
berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak dan akhirnya akan
menurunkan laba atau profitabilitas (ROA) bank yang bersangkutan.
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan
untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan
biaya operasional terhadap pendapatan operasional.154 Semakin kecil
rasio biaya (beban) operasionalnya akan lebih baik, karena biaya yang
dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima.155
D. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini bersifat
data panel, triwulan maret 2013 sampai dengan Desember 2018 dari 6
Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BNI
Syariah, BCA Syariah, BRI Syariah dan Bukopin Syariah. Kemudian
sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data
penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media
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perantara.156 Data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari
laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank-bank Umum Syariah,
Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan sumber lain yang
berhubungan dengan penelitian.
E. Teknik Analisis Data
Metode statistik yang digunakan penulis untuk menguji hipotesis
penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda.
Kemudian data akan diolah dengan menggunakan E-Views8, selanjutnya
data-data tersebut dianalisis yaitu dengan uji asumsi klasik dan uji
hipotesis.
1. Metode Estimasi Model Regresi Data Panel
Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data
panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:
a. Common Effect Model
Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana
karena hanya mengombinasikan data time series dan cross
section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun
individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan
sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan
pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat
terkecil untuk mengestimasi model data panel.
b. Fixed Effect Model
Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat
diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data
panel model Fixed Effect menggunakan teknik variable dummy
untuk
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perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja,
manajerial, dan insentif. Namun demikian, slopnya sama antar
perusahaan. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik Least
Square Dummy Variable (LSDV).
c. Random Effect Model
Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan
mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada
model Random Effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error
terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan
model Random Effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas.
Model ini juga disebut dengan Error Component Model (ECM) atau
teknik Generalized Least Square (GLS).157
2. Uji Pemilihan Model
Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola
data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat digunakan, yakni:
a. Uji Chow
Chow test yakni pengujian untuk menentukan model Common
Effect atau Fixed Effect yang paling tepat digunakan dalam
mengestimasi data panel. Pengujian ini menggunakan hipotesis
sebagai berikut:
H0 = Common Effect yang paling sesuai
H1 = Fixed Effect yang paling sesuai Dimana:
Jika P-value < α (0.05) = H0 ditolak
Jika P-value > α (0.05) = H0 diterima
b. Uji Hausman

157

Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, Op. Cit., hlm. 276-277.

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah
model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat
digunakan. Pengujian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:
H0 = Random Effect yang paling sesuai
H1 = Fixed Effect yang paling sesuai
Dimana:
Jika P-value < α (0.05) = H0 ditolak
Jika P-value > α (0.05) = H0 diterima
c. Uji Lagrange Multiplier
Jika terjadi ketidaksesuaian antara uji chow dan uji hausman, maka
menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Ketidaksesuaian itu
terjadi ketika pada uji chow menghasilkan model Common Effect
yang paling tepat, sedangkan pada uji hausman menghasilkan
model Random Effect yang paling tepat. Untuk itu, Uji Lagrange
Multiplier (LM) digunakan untuk mengetahui apakah model Random
Effect

lebih

baik

daripada

metode

Common

Effect

(OLS).158Pengujian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:
H0 = Common Effect yang paling sesuai
H1 = Random Effect yang paling sesuai
Dimana:
Jika P-value < α (0.05) = H0 ditolak
Jika P-value > α (0.05) = H0 diterima.
3. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan guna memperoleh
hasil regresi yang bisa dipertanggungjawabkan dan mempunyai hasil yang
158
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tidak bias. Dari pengujian tersebut asumsi-asumsi yang harus dipenuhi
adalah data yang dihasilkan terdistribusi normal (normalitas), tidak
terdapat korelasi yang erat antara variabel independen (multikolinearitas),
tidak terdapat korelasi residual periode t dengan t-1 (autokorelasi), dan
tidak terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain (heterokedastisitas). Adapun pengujian asumsi
klasik terdiri dari :
a. Uji Normalitas
Uji normalitas menurut Ghozali159, bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki
distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan
bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar
maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk
mengetahui normalitas residual adalah melalui analisis grafik (Histogram
dan Normal P-Plot), dan analisis statistik (Kolmogorov – Smirnov). Analisis
grafik, yaitu dengan melihat grafik Histogram dan grafik P-Plot yang
membandingkan

distribusi

komulatif

dari

distribusi

normal,

dasar

pengambilan keputusan: 1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal
dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan
pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah
garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi
normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
Analisis statistik yaitu melalui uji Kolmogorov – Smirnov dimana bila
nilai asymp sig (2 tailed) dibawah 0,05 maka data dalam penelitian ini
telah berdistribusi secara normal.
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Apabila ditemukan data yang tidak berdistribusi normal, maka data
perlu ditransformasi agar data terdistribusi normal. Untuk menormalkan
data sebelumnya harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana bentuk
histogram dari data yang ada. Berikut ini bentuk-bentuk histogram yang
akan dijadikan acuan sebelum menentukan jenis transformasi data yang
tepat.
b. Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali160, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual
pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas
begitu juga sebaliknya jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Adapun
beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas:
1. Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu
ZPRED

dengan

residualnya

SRESID.

Deteksi

ada

tidaknya

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola
tertentu pada grafik scatterplot anatara SRESID dan ZPRED dimana
sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y
prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized.
Dasar analisis:
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola
tertentu yang yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit),
maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
c. Uji Multikolinearitas
160
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Uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika
terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolinieritas sehingga model
regresi tidak dapat digunakan. Pengujian ini dapat dilihat melalui nilai
Variance Inflation Factor (VIF) dengan ketentuan sebagai berikut:161
a. Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≥ 10 maka terdapat persoalan
multikolinieritas diantara variabel bebas.
b. Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≤ 10 maka tidak terdapat
persoalan multikolinieritas diantara variabel bebas.
d. Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali162, uji autokorelasi bertujuan menguji apakah
dalam model regresi liner ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada
periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu
berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual
(kesalahan penganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi
lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari
autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau
tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini yaitu dengan uji Durbin-Watson.
Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah
autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai
berikut:163
Deteksi autokorelasi positif
1. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW < dL
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2. Tanpa kesimpulan, jika dL < nilai DW < dU
3. Tidak ada autokorelasi, jika dU < nilai DW < 4-dU
4. Tanpa kesimpulan, jika 4-dU < nilai DW < 4-dL
5. Terjadi autokorelasi negative, jika nilai DW > 4dL.
Deteksi autokorelasi negatif
1. Terdapat autokorelasi positif, jika 4-DW < dL
2. Tidak terjadi autokorelasi, jika 4-DW > dU
3. Tanpa kesimpulan, jika dL < (4-DW) < dU
4. Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda (multiple regression) diterapkan
untuk memecahkan kasus yang memiliki satu variabel dependen dengan
beberapa atau lebih dari satu variabel independen.164 Analisis regresi
berganda digunakan oleh peneliti apabila peneliti bermaksud meramalkan
bagaimana keadaan (naik-turunnya) variabel dependen (kriterium), bila
dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi
(dinaik turunkan nilainya). Persamaan regresi untuk empat prediktor
adalah:165

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4
Keterangan:
Y

= Profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA)

α

= Konstanta, merupakan nilai terkait yang dalam hal ini adalah Y

pada saat variabel independennya adalah 0 (X1, X1, X1 =0).
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β1 = Koefisien regresi variabel independen X1 terhadap variabel Y, bila
variabel X2, X3, dan X4 dianggap konstan.
β2 = Koefisien regresi variabel independen X2 terhadap variabel Y, bila
variabel X1, X3 dan X4 dianggap konstan.
β3 = Koefisien regresi variabel independen X3 terhadap variabel Y, bila
variabel X1, X2dan X4 dianggap konstan.
β4 = Koefisien regresi variabel independen X4 terhadap variabel Y, bila
variabel X1, X2 dan X3 dianggap konstan.
X1 = Kecukupan modal yang diproksikan dengan Capital Adequacy Ratio
(CAR) yang merupakan variabel independen ke-1.
X2 = Pembiayaan bermasalah yang diproksikan dengan Non Performing
Financing (NPF) yang merupakan variabel independen ke-2.
X3 = Likuiditas yang diproksikan dengan Financing to Deposit Ratio (FDR)
yang merupakan variabel independen ke-3.
X4 = Efisiensi operasional yang diproksikan dengan Biaya Operasional
Pendapatan

Operasional

(BOPO)

yang

merupakan

variabel

independen ke-4.
F. Uji Hipotesis
Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara
parsial (uji t) dan pengujian secara simultan (uji F) serta analisis koefisien
determinasi (R2), pengujian hipotesis tersebut sebagai berikut:166
1. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)
Uji Signifikansi Simultan (Uji-F) pada dasarnya menunjukan
apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukan
dalam

model

mempunyai

pengaruh

secara

bersama-sama

terhadap variabel dependen/terikat. Tingkat kepercayaan yang
digunakan dalam uji t ini adalah 95% atau taraf signifikan 5% (α =
0,05). Adapun hipotesis dalam uji F ini adalah:
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a. Ho = tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen
secara simultan terhadap variabel dependen.
b. H1 = terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen
secara simultan terhadap variabel dependen.
Aturan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: Jika
probabilitas > 0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak. Jika
probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima.

2. Uji Parsial (Uji-t)
Uji-t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh
satu variabel independen secara individu dalam menerangkan
variasi variabel dependen. Tingkat kepercayaan yang digunakan
dalam uji-t ini adalah 95% atau taraf signifikan 5% (α = 0,05).
Aturan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.
Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

3. Koefisien Determinasi (R²)
Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan
atau keterkaitan antara variabel dependen dengan variabel
independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien
determinasi (Adjusted R-Square). Dalam perhitungan koefisien
determinasi (R²) ini menggunakan adjusted R Square. Adjusted R
Square adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengetahui
pengaruh penambahan suatu variabel independen ke dalam suatu
persamaan regresi. Nilai adjusted R Square telah dibebaskan dari
pengaruh derajat kebebasan (degree of freedom) yang berarti nilai
tersebut telah benar-benar menunjukkan bagaimana pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai
Adjusted

R-Square

semakin

keeratannya juga semakin tinggi.

mendekati

1,

maka

tingkat

BAB IV
DESKRIPSI LOKASI, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
PENELITIAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
Setelah diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang
perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah memberi
kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah.
Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 bank syariah adalah bank
yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Sedangkan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 bank syariah
adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip
syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank
pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penerapan
dual banking sistem di Indonesia. Dual banking sistem yang dimaksud
adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan
syariah) secara berdampingan, yang pelaksanaannya diatur dalam
berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku. Kehadiran bank
syariah

di

tengah-tengah

perbankan

konvensional

adalah

untuk

menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam, yang selama ini
menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Namun sejak
tahun 1992 umat Islam sudah dapat menikmati pelayanan jasa bank yang
tidak menggunakan sistem bunga, yaitu setelah didirikannya Bank Syariah
Indonesia yang menjadi bank umum syariah terbesar di Indonesia.
Beberapa tahun terakhir, industri perbankan syariah menunjukkan trend
yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan
perbankan syariah yang melebihi perkembangan perbankan konvensional.

Dari data yang dipublikasikan oleh bank indonesia pada 2018, di
Indonesia telah berdiri 14 Bank Umum Syariah, dan 20 Unit Usaha
Syariah. Jumlah tersebut berbeda dengan jumlah perbankan syariah yang
berdiri pada tahun 1999. Pada tahun 1999, di Indonesia hanya terdapat 2
Bank Umum Syariah, 1 Unit Usaha Syariah, dan 78 BPR Syariah. Dari
data tersebut dapat dikatakan bahwa industri perbankan syariah di
Indonesia memiliki potensi yang besar untuk berkembang.
Bank Umum Syariah sendiri terbagi menjadi 2 yaitu: Bank Umum
Syariah Non Devisa dan Bank Umum Syariah Devisa. Bank Umum
Syariah Devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari
Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankannya
dalam kegiatan valuta asing.bank yang tergolong kedalam bank umum
syariah devisa dapat memberikan layanan yang berkaitan dengan mata
uang asing misalnya transfer keluar negeri, transaksi eksport – import, jual
beli valuta asing, serta jasa – jasa valuta asing lainnya. Di Indonesia
terdapat 4 Bank Umum Syariah Devisa yang terdiri dari Bank Syariah
Mega Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank
Muamalat Indonesia. Sementara untuk penelitian ini sendirin data yang
digunakan merupakan dari 6 Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah
Mandiri, Bank Muamalat, BNI Syariah, BCA Syariah, BRI Syariah dan
Bukopin Syariah.
1. Bank Syariah Mandiri
Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan
hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998.
Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang
disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional,
telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap
seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam
kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-

bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya
mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi
sebagian bank-bank di Indonesia.
Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan
(merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank
Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri
(Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut
juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
sebagai pemilik mayoritas baru BSB.
Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri
melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan
Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan
perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon
atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank
umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).
Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa
pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk
melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi
bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah
segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan
usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang
beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah
Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23
tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank
umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK
Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya,
melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.
1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank
Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT

Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal
25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.
PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank
yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang
melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan
nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah
Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk
bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.
2. Bank Muamalat
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”)
memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia
pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank
Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang
kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak
resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank
Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produkproduk
keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana
Pensiun

Lembaga

Keuangan

Muamalat

(DPLK

Muamalat)

dan

multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya
menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang
diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di
Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun
2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia
(MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di
Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile
banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut
menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah
penting di industri perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan
izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang
tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan
percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan
merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan
Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin
menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan
Indonesia.
Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin
melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di
seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk
membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank
pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi
bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan
termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga
didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat,
120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000
jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).
Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat
Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin
meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami,
Modern

dan

Profesional. Bank pun

terus

mewujudkan

berbagai

pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun
internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas
anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia
Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK
Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun
Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan
untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa
untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka
panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia
akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and
Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.
3. BCA Syariah
Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam
beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai
ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan
nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72
tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo,
S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama
Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA
Syariah.
Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar
Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan
Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang
perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB
menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan
oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya
No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang
sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance,
sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank
Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance.
Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi
bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui
Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret
2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA
Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan
usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi
syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No.
12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi
beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010.
Komposisi kepemilikan saham PT Bank BCA Syariah adalah
sebagai berikut :
-

PT Bank Central Asia Tbk.: 99.9999%

-

PT BCA Finance : 0.0001%
BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri

perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang
penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi
nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat yang menginginkan
produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh
kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA
Syariah.
Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang
saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan
oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran
(pengiriman uang) hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin
EDC (Electronic Data Capture) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya.
Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan
pengaduan dan keluhan, masyarakat dan nasabah khususnya dapat
menghubungi HALO BCA di 1500888.
BCA Syariah hingga saat ini memiliki 68 jaringan cabang yang
terdiri dari 13 Kantor Cabang (KC), 15 Kantor Cabang Pembantu (KCP),
dan 40 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta,
Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo,

Yogyakarta, Medan, Palembang, Malang, Lampung, Banda Aceh, Kediri,
dan Pasuruan (data per Januari 2020).
4. BNI Syariah
Tempaan

krisis

moneter

tahun

1997

membuktikan

ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3
(tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab
kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil.
Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998,
pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah
(UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang,
Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus
berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang
Pembantu.
Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah
di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih
kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di
dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap
memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma’ruf Amin,
semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS
sehingga telah memenuhi aturan syariah.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor
12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin
usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan
UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer
dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana
pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah
sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan
Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi

yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008
tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun
2008

tentang

Perbankan

Syariah.

Disamping

itu,

komitmen

Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin
kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah
juga semakin meningkat.
Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor
Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil
Layanan Gerak dan 20 Payment Point.
5. BRI Syariah
Sejarah pendirian PT Bank BRIsyariah Tbk tidak lepas dari akuisisi
yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank
Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari
Bank Indonesia melalui surat no. 10/67/Kep.GBI/ DPG/2008 pada 16
Oktober 2008 BRIsyariah resmi beroperasi pada 17 November 2008
dengan nama PT Bank BRIsyariah dan seluruh kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip syariah Islam.
Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah.
Proses spin off tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009
dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje
Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRISyariah.
BRIsyariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah.
Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan
pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, Bank berkomitmen untuk
produk serta layanan terbaik yang menenteramkan, BRIsyariah terus
tumbuh secara positif.

BRIsyariah fokus membidik berbagai segmen di masyarakat. Basis
nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia
menunjukkan bahwa BRIsyariah memiliki kapabilitas tinggi sebagai bank
ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan
nasabah.
BRIsyariah terus mengasah diri dalam menghadirkan yang terbaik
bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. BRIsyariah juga
senantiasa memastikan terpenuhinya prinsip- prinsip syariah serta
Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, BRIsyariah
dapat terus melaju menjadi bank syariah terdepan dengan jangkauan
termudah untuk kehidupan lebih bermakna.
Pada tahun 2018, BRIsyariah mengambil langkah lebih pasti lagi
dengan melaksanakan Initial Public Offering pada tanggal 9 Mei 2018 di
Bursa Efek Indonesia. IPO ini menjadikan BRIsyariah sebagai anak usaha
BUMN di bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum
saham perdana.
6. Bank Syariah Bukopin
PT BANK SYARIAH BUKOPIN (selanjutnya disebut Perseroan)
sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula
masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank
Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank
Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak
2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang
sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di
Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29
Juli 1990 merupakan bank umum yang memperolah Surat Keputusan
Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember
1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan
Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank

Swansarindo

Internasional

yang

memperoleh

kegiatan

operasi

berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr
tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan
Pemindahan Kantor Bank.
Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh
Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank
Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia
yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003
tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109
Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank
Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT
Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperolah izin
kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah
melalui

Surat

Keputusan

Gubernur

Bank

Indonesia

nomor

10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian
Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank
Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi
PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi
tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi
dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia
periode 2004 -2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan
memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11
(sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat)
Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam)
Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB
dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian
1. Pemilihan Model Regresi Data Panel
Regresi yang menggunakan data panel disebut dengan regresi
data panel. Data panel memiliki gabungan karakteristik yaitu data yang
terdiri atas beberapa objek dan runtutan waktu167. Data semacam ini
memiliki keunggulan terutama karena bersifat robust (kuat) terhadap
beberapa tipe

pelanggaran yakni heterokedastisitas dan normalitas.

Disamping itu, dengan perlakuan tertentu struktur data seperti ini dapat
diharapkan untuk memberikan informasi yang lebih banyak (high
informational content)168.
Regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga model analisis
yaitu dengan common, fixed, dan random effect. Masing-masing model
memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan model
tergantung pada asumsi yang dipakai peneliti dan pemenuhan syaratsyarat

pengolahan

data

statistik

yang

benar,

sehingga

dapat

dipertanggungjawabkan secara statistik. Oleh karena itu pertama-tama
yang harus dilakukan adalah memilih model yang tepat dari ketiga model
yang ada. Data panel dalam penelitian yang telah dikumpulkan, diolah
menggunakan model common effect, fixed effect dan random effect
seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

167

W.W Winarno. Analisis Ekonometrika dan Statistika. (Yogyakarta: UPP STIMYKPN,

2011), h.91
168

M.D Ariefianto. Ekonometrika Eesensi dan Aplikasi dengan Menggunakan EVIEWS.
(Jakarta: Airlangga, 2012), h.148

Tabel 4.1
Hasil Regresi Data Panel Model Common Effect
Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 09/30/19 Time: 10:45
Sample: 2013Q1 2018Q4
Periods included: 24
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 144

Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

9.009222

0.345782

26.05465

0.0000

CAR

0.000432

0.002661

0.162330

0.8713

NPF

-0.004293 0.015170

-0.282986

0.7776

FDR

-0.000967 0.001827

-0.529036

0.5976

BOPO

-0.088504 0.003579

-24.73179

0.0000

Root MSE

0.170054

R-squared

0.878715

Mean dependent var 0.841458

Adjusted R-squared

0.875225

S.D. dependent var

0.490001

S.E. of regression

0.173086

Akaike info criterion

-0.635955

Sum squared resid

4.164251

Schwarz criterion

-0.532837

Log likelihood

50.78878

Hannan-Quinn criter. -0.594054

F-statistic

251.7649

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.000000

0.550239

Sumber: Data diolah (E-Views8)

Tabel 4.2
Hasil Regresi Data Panel Model Fixed Effect
Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 09/30/19 Time: 10:46
Sample: 2013Q1 2018Q4
Periods included: 24
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 144
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
CAR
NPF
FDR
BOPO

7.736235
0.007640
-0.017725
0.003356
-0.079829

18.68753
2.088708
-0.873409
1.712419
-20.65843

0.0000
0.0386
0.3840
0.0891
0.0000

0.413978
0.003658
0.020294
0.001960
0.003864

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
Root MSE
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.154861
0.841458
0.490001
-0.753695
-0.547458
-0.669892
0.604620

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.899419
0.892664
0.160535
3.453376
64.26605
133.1405
0.000000

Sumber: Data diolah (E-Views8)
Setelah hasil regresi dengan menggunakan model common effect
dan fixed effect didapat maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji
untuk menentukan model estimasi mana yang lebih tepat antara model
common effect atau fixed effect. Dalam menentukan diantara kedua model
tersebut maka digunakanlah uji Chow sebagai uji pemilihan model regresi
data panel.

Uji Chow adalah pengujian untuk menentukan antara model fixed
effect

atau

common

effect

yang

lebih

tepat

digunakan

dalam

mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji Chow dalam penelitian ini
adalah:
Ho : Common Effect
H1 : Fixed Effect
Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan
membandingkan perhitungan F hitung dengan F tabel. Perbandingan yang
dipakai apabila hasil F hitung lebih besar dari F tabel, maka Ho ditolak
yang berarti model yang lebih tepat digunakan adalah fixed effect model.
Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka Ho
diterima dan model yang lebih tepat digunakan dalam penelitian adalah
common effect. Langkah pertama yang dilakukan sebelum melakukan uji
chow adalah melakukan regresi dengan menggunakan model common
effect dan fixed effect.
Setelah hasil dari model common effect dan fixed effect diperoleh
maka selanjutnya dilakukan uji chow dengan melakukan uji likelihood ratio
menggunakan Eviews. Hasil dari uji likelihood ratio atau uji chow dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.3
Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

d.f.

Prob.

Cross-section F
Cross-section Chi-square

5.516765
26.954532

(5,134)
5

0.0001
0.0001

Sumber: Data diolah (E-Views8)

Hasil dari uji chow pada tabel diatas menunjukan bahwa
probabilitas cross section F adalah sebesar 0.0001 dengan kata lain nilai
probabilitas pada tabel di atas berada diatas nilai 0.05 sehingga dengan
tingkat keyakinan sebesar 95% maka dapat disimpulkan Ho ditolak
dengan kata lain model yang lebih sesuai digunakan dalam penelitian ini
adalah model fixed effect, maka perlu dilakukan uji signifikansi random
effect.
Tabel 4.4
Hasil Regresi Data Panel Model Random Effect
Dependent Variable: ROA
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 09/30/19 Time: 10:50
Sample: 2013Q1 2018Q4
Periods included: 24
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 144
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
CAR
NPF
FDR
BOPO

9.009222
0.000432
-0.004293
-0.000967
-0.088504

28.09161
0.175021
-0.305110
-0.570397
-26.66533

0.0000
0.8613
0.7607
0.5693
0.0000

S.D.

Rho

0.000000
0.160535

0.0000
1.0000

0.320709
0.002468
0.014070
0.001695
0.003319

Effects Specification

Cross-section random
Idiosyncratic random
Weighted Statistics
Root MSE
Mean dependent var
S.D. dependent var

0.170054
0.841458
0.490001

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression

0.878715
0.875225
0.173086

Sum squared resid
Durbin-Watson stat

4.164251
0.550239

F-statistic
Prob(F-statistic)

251.7649
0.000000

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.878715
4.164251

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

0.841458
0.550239

Sumber: Data diolah (E-Views8)
Setelah hasil regresi dengan menggunakan model random effect
didapat maka kita harus melakukan Uji Hausman untuk menentukan
model manakah yang tepat digunakan, apakah Fixed Effect ataukah
Random Effect. Dengan menggunakan hipotesis:
Ho : Random Effect
H1 : Fixed Effect
Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan melihat
F hitung. Jika nilai probabilita lebih besar dari 0.05 atau tidak signifikan
maka Ho diterima yang berarti model yang lebih tepat digunakan adalah
random effect model. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari
signifikansi 0.05, maka Ho ditolak dan model yang lebih tepat digunakan
dalam penelitian adalah fixed effect. Langkah pertama yang dilakukan
sebelum melakukan Uji Hausman adalah melakukan regresi dengan
menggunakan model fixed effect dan random effect. Berikut hasil Uji
Hausman:

Tabel 4.5
Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

Cross-section random

27.577615

4

0.0000

Sumber: Data diolah (E-Views8)
Hasil dari uji Hausman diatas menunjukan bahwa probabilitas cross
section adalah sebesar 0.0000 dengan kata lain nilai probabilitas pada
tabel diatas berada di bawah nilai 0.05 sehingga dengan tingkat keyakinan
sebesar 95% dapat disimpulkan Ho ditolak dengan kata lain model yang
lebih sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect.
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah
distribusi data normal atau tidak, ada dua cara untuk mendeteksinya, yaitu
dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik merupakan cara
yang termudah untuk melihat normalitas residual dengan melihat grafik
histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi
yang mendekati distribusi normal.
Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai
residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji
statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk
mengetahui normalitas residual adalah melalui analisis grafik (Histogram

dan Normal P-Plot), dan analisis statistik (Kolmogorov – Smirnov). Analisis
grafik, yaitu dengan melihat grafik Histogram dan grafik P-Plot yang
membandingkan

distribusi

komulatif

dari

distribusi

normal,

dasar

pengambilan keputusan:
1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah
garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi
normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti
arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola
distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
Apabila ditemukan data yang tidak berdistribusi normal, maka data
perlu ditransformasi agar data terdistribusi normal. Untuk menormalkan
data sebelumnya harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana bentuk
histogram dari data yang ada. Berikut ini bentuk-bentuk histogram yang
akan dijadikan acuan sebelum menentukan jenis transformasi data yang
tepat.

Gambar 4.1
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Dari grafik di atas dapat dilihat menunjukkan pola distribusi normal
dan Pada aplikasi eviews ini, uji normalitas yang bisa kita lakukan adalah
menggunakan metode jarque bera dengan hipotesis:
H0 = Data berdistirbusi normal
H1 = data tidak berdistribusi normal
Probabilitas < Alpha (0,05), H0 ditolak, H1 diterima
Probabilitas > Alpha (0,05), H1 ditolak, H0 diterima
Dimana hasil uji normalitas residual di atas adalah: nilai jarque bera
sebesar 3.243286 dengan p value sebesar 0,197574 dimana > 0,05
sehingga terima H0 atau yang berarti residual berdistribusi normal.
b. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau
tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas yaitu adanya
ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model
regresi

adalah

ada

atau

tidaknya

gejala

heterokedastisitas.

Uji

heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varian dari satu residual datu pengamatan ke
pengamatan lain. Jika variansi dari satu residual satu dari satu
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas
dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik
adalah yang homokedastisitas atau yang tidak terjadi heterokedastisitas.
Untuk menguji masalah heteroskedastisitas, peneliti menggunakan
Uji Glesjer, yaitu dengan membuat persamaan regresi dengan cara
mengganti variabel dependen dengan residual nilai absolut. Apabila
probabilitas yang ada bernilai diatas 0.05 yang berarti tidak signifikan,
maka

model

regresi

diasumsikan

terbebas

dari

masalah

heteroskedastisitas atau model regresi bersifat homokedastisitas. Berikut
ini adalah hasil uji glesjer yang dilakukan pada model regresi dalam
penelitian ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji glesjer
Dependent Variable: RESABS
Method: Panel Least Squares
Date: 10/23/19 Time: 13:10
Sample: 2013Q1 2018Q4
Periods included: 24
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 144
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
CAR
NPF
FDR
BOPO

0.004231
-0.001097
-0.002165
0.000657
4.31E-05

0.048833
-1.432568
-0.509727
1.601490
0.053300

0.9611
0.1543
0.6111
0.1116
0.9576

0.086633
0.000766
0.004247
0.000410
0.000809

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.184688
0.129928
0.033595
0.151237
289.5007
3.372693
0.000933

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.041478
0.036016
-3.881954
-3.675717
-3.798151
1.716092

Sumber: Data diolah (E-Views8)
Berdasarkan hasil uji glesjer diatas dapat dilihat bahwa variabel
bebas yang digunakan dalam penelitian ini berada pada tingkat
probabilitas diatas 0.05 dengan rincian variabel CAR memiliki probabilitas
sebesar 0.1543, probabilitas NPF sebesar 0.6111, probabilitas FDR
sebesar 0.1116 dan probabilitas BOPO sebesar 0.9576. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel dalam penelitian ini
tebebas dari masalah heterokedastisitas.

c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi
antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Dengan kata lain
model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi antara
observasi dengan data observasi sebelumnya. Hal ini disebebkan karena
error pada individu cenderung mempengaruhi individu yang sama pada
periode berikutnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi
yang terdapat dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai
Durbin-Watson statistik dengan batas bawah (d1) dan batas atas (du)
pada tabel Durbin Watson. Berdasarkan hasil regresi model fixed effect
terdapat nilai Durbin-Watson statistik sebesar 0,6046 yang artinya tidak
dapat disimpulkan atau masih terdapat masalah autokorelasi pada data
model fixed effect model yang ada.
Tabel 4.7
Nilai Durbin Watson
Root MSE
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.154861
0.841458
0.490001
-0.753695
-0.547458
-0.669892
0.604620

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.899419
0.892664
0.160535
3.453376
64.26605
133.1405
0.000000

Sumber: Data diolah (E-Views8)
Berdasarkan hasil uji regresi diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar
0,6046. Sedangkan pada tabel Durbin Watson pada a=5%, n=144 dan
k=4, maka dieroleh nilai dL = 1.6710 dan nilai dU = 1.785. Angka Durbin
Watson masih terlalu jauh dengan nilai dL dan dU. Dapat disimpulkan
bahwa pada model regresi ini masih terjadi autokerelasi. Namun hal ini
dapat diobati dengan mengubah method yang digunakan menjadi panel

EGLS yang nantinya akan memperbaiki data dan meningkatkan nilai
Durbin Watson.

d. Uji Mutikolinearitas
Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam
model

regresi

panel

ditemukan

adanya

korelasi

antar

variabel

independen. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi
antar variabel independennya.
Multikolinearitas muncul jika diantara variabel independen memiliki
korelasi yang tinggi dan membuat kita sulit untuk memisahkan efek suatu
variabel independen terhadap variabel dependen dari efek variabel
lainnya. Hal ini disebabkan perubahan suatu variabel akan menyebabkan
perubahan variabel pasangannya karena korelasi yang tinggi.
Beberapa indikator dalam menditeksi adanya multikolinearitas,
diantaranya :
1.

Nilai R2 yang terlampau tinggi, (lebih dari 0,8) tetapi tidak ada

atau sedikit t-statistik yang signifikan.
2.

Nilai F-statistik yang signifikan, namun t-statistik dari masing-

masing variabel bebas tidak signifikan.
Untuk menguji masalah multikolinearitas dapat melihat matriks
korelasi dari variabel bebas, jika terjadi koefisien korelasi lebih dari 0,80
maka terdapat multikolinearitas.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas
CAR

NPF

CAR
1.000000
-0.545836
NPF
-0.545836
1.000000
FDR
-0.064750
-0.174683
BOPO
-0.117745
0.574290
Sumber: Data diolah (E-Views8)

FDR

BOPO

-0.064750
-0.174683
1.000000
-0.133960

-0.117745
0.574290
-0.133960
1.000000

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai koefisien korelasinya antar
variabel independen dibawah 0,80 dengan demikian data dalam penelitian
ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.
3. Uji Signifikansi
a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas
yang digunakan dalam penelitian mempunyai pengaruh secara simultan
terhadap

variabel

dependennya.

Pengujian

dilakukan

dengan

membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Jika hasil statistik pada Fhitung > F-tabel berarti Ho ditolak atau semua variabel bebas yang
digunakan dalam model regresi secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap variabel bebasnya. Tetapi sebaliknya jika F-hitung < F-tabel itu
berarti Ho Diterima atau dengan kata lain semua variabel bebas tidak
berpengaruh secara simultan terhadap variabel bebasnya. Nilai F-hitung
diperoleh dari hasil nilai F-statistik yang diperoleh dari uji model regresi
data panel yang terpilih.
Dengan ditemukannya autokorelasi pada data fixed model pada uji
asumsi klasik maka data perlu diobati dengan mentransform data menjadi
EGLS. Pada penelitian ini yang paling baik nilainya adalah padel EGLS
(Cross-section SUR) yang akan digunakan sebagai model yang regresi
fixed effect yang terpilih.

Tabel 4.9
Hasil Uji F dengan Fixed Effect Model
Dependent Variable: ROA
Method: Panel EGLS (Cross-section SUR)
Date: 06/12/20 Time: 21:41
Sample: 2013Q1 2018Q4
Periods included: 24
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 144
Linear estimation after one-step weighting matrix
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
CAR
NPF
FDR
BOPO

7.827449
0.000633
-0.019281
0.004747
-0.080758

0.222839
0.002174
0.009505
0.001184
0.002229

35.12601
0.291271
-2.028442
4.010197
-36.23492

0.0000
0.7713
0.0445
0.0001
0.0000

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.961664
0.959089
0.991740
373.4853
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

3.778628
6.279172
131.7956
1.222604

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.895129
3.600672

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

0.841458
0.590750

Sumber: Data diolah (E-Views8)
Berdasarkan transformasi data Fixed Effect Model didapatkan nilai
Durbin Watson 1,2226 yang mana nilai ini sudah terbebas dari
autokorelasi negatif yaitu 4-DW > dU, 4-1,2226 = 2,7774 > 1,7851. Artinya
data yang ditransform sudah terbebas dari autokorelasi negatif.

Berdasarkan hasil F statistik yang diperoleh dari model yaitu F
hitung sebesar 373.4853. Sementara dengan n = 144 dan k = 4, nilai pada
F-tabel diperoleh nilai 2.67. Dengan demikian F-hitung 373.4853 > F-tabel
2.67. dengan signifikansi 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima
yang berarti nilai koefisien regresi tidak sama dengan nol, maka dapat
disimpulkan

bahwa

variabel

bebasnya

secara

bersamaan

dapat

menerangkan variabel terikatnya.
b. Uji signifikansi Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara
variabel bebas yang dipakai dalam model regresi terhadap variabel
depedennya. Uji-t dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan
t-tabel. Jika t-hitung > t-tabel, berarti Ho ditolak, artinya variabel Xi
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika Thitung < T-tabel berarti Ho diterima atau variabel Xi tidak berpengaruh
terhadap variabel dependen. Uji-t yang dilakukan menggunakan uji satu
sisi (one tail test), dengan k = 5, n = 144 dan dengan a = 5%, maka
diperoleh nilai df sebesar 1.97718.
Selain membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel, untuk
mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen juga dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas
variabel independennnya terhadap tingkat signifikansi yang digunakan
yaitu 5% atau 0.05. jika nilai probabilita variabel independennya bernilai
dibawah 5% (0.05) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh
signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Sebaliknya
jika nilai probabilitas variabel bebas lebih besar dari tingkat signifikansi
0.05 berarti variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel
terikat.

Tabel 4.10
Hasil Uji t dengan Model Fixed Effect
Dependent Variable: ROA
Method: Panel EGLS (Cross-section SUR)
Date: 06/12/20 Time: 21:41
Sample: 2013Q1 2018Q4
Periods included: 24
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 144
Linear estimation after one-step weighting matrix
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
CAR
NPF
FDR
BOPO

7.827449
0.000633
-0.019281
0.004747
-0.080758

0.222839
0.002174
0.009505
0.001184
0.002229

35.12601
0.291271
-2.028442
4.010197
-36.23492

0.0000
0.7713
0.0445
0.0001
0.0000

Sumber: Data diolah (E-Views8)
Dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel nya dan
melihat nilai probabilitas masing-masing variabel independen, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1) Variabel Independen yang Paling Dominan Terhadap ROA
Untuk

mengatahui

variabel

bebas

manakah

yang

paling

berpengaruh terhadap ROA, dapat dilihat pada tabel 4.10 pada nilai hasil
uji t-hitung masing-masing variabel bebasnya. Nilai t hitung dari variabel
CAR sebesar 0.291271, NPF sebesar -0.2.028442, FDR sebesar
4.010197, dan BOPO sebesar -36.23492. Berdasarkan nilai tersebut
maka dapat disimpulkan bahwa variabel BOPO yang mempunyai nilai thitung

paling

besar diantara

variabel

lainnya

dan

dengan

nilai

probabilitasnya 0.0000 yang artinya BOPO memiliki pengaruh paling
dominan terhadap kinerja profitabilitas yang diproksikan kedalam ROA.

2) Uji t terhadap variabel CAR
Hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukan hasil uji thitung untuk variabel CAR sebesar 0.291271, sementara nilai t-tabel
dengan a = 5% dan df (n-k) 144-5 = 139 adalah sebesar 1.97718 yang
berarti bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel (0.291271 <
1.97718). sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0.7713 yang berarti
lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 (0.7713<0.05). Berdasarkan hasil
tersebut maka Ho diterima sehingga disimpulkan bahwa variabel CAR
secara

independen

tidak

berpengaruh signifikan

terhadap kinerja

profitabilitas Bank Syariah yang diproksikan pada ROA.
3) Uji t terhadap variabel NPF
Hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukan hasil uji thitung untuk variabel NPF sebesar -2.028442, sementara nilai t-tabel
dengan a = 5% dan df (n-k) 144-5 = 139 adalah sebesar 1.97718 yang
berarti bahwaa nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel (2.028442 >
1.97718). Sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0.0445 yang berarti
lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05 (0.0445 > 0.05). Berdasarkan hasil
tersebut maka Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel NPF
berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja profitabilitas yang di
proksikan ke ROA.
4) Uji t terhadap variabel FDR
Hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukan hasil uji thitung untuk variabel FDR sebesar 4.010197, sementara nilai t-tabel
dengan a = 5% dan df (n-k) 144-5 = 139 adalah sebesar 1.97718 yang
berarti bahwaa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel (4.010197 >
1.97718), sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0.0001 yang berarti
lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan 0.05 (0.0001 < 0.05).
Berdasarkan hasil tersebut maka Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan

bahwa variabel FDR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas
yang diproksikan pada ROA.
5) Uji t terhadap variabel BOPO
Hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukan hasil uji thitung untuk variabel BOPO sebesar -36.23492, sementara nilai t-tabel
dengan a = 5% dan df (n-k) 144-5 = 139 adalah sebesar 1.97718 yang
berarti bahwaa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel (20.65843 >
1.97718), sedangkan nilai probabilitas BOPO sebesar 0.0000 yang berarti
lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05 (0.0000< 0.05). Berdasarkan hasil
tersebut maka Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel
BOPO berpengaruh signifikan pada profitabilitas yang diproksikan pada
variabel ROA.
6) Penjelasan Ekonomi
Dari hasil uji t diketahui bahwa terdapat 3 variabel yang memiliki
pengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan 1 variabel yang tidak
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Variabel pembiayaan
bermasalah, Likuiditas dan efisiensi operasional menunjukkan pengaruh
signifikan dengan masing masing nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel
dan nilai probabilitas lebih kecil dari pada 0,05.
Dari sisi pembiayaan bermasalah, dengan pengaruh negatif
signifikan yang ditunjukkan pada hasil penelitian menunjukkan bagaimana
bank dapat menekan resiko kerugian yang datang dari pembiayaan yang
memliki kemungkinan tidak dapat dikembalikan oleh nasabah, hal ini
didukung juga dengan hasil nilai rata-rata NPF selama penelitian (data
pada lampiran) yang menunjukkan bahwa nilai NPF Bank-bank dalam
penelitian menunjukkan angka 2,47% yang mana nilai ini adalah nilai yang
berada sedikit di atas nilai terbaik untuk NPF menurut BI yaitu 2%. Namun
nilai 2,47% masih dapat dikategorikan cukup baik karena merupakan

termasuk peringkat 2 terbaik menurut BI yaitu berada antara 2%-5% yang
artinya kemampuan perbankan dalam menekan resiko kerugian sudah
cukup baik namun masih terdapat beberapa kekurangan kecil yang bisa
disebabkan pada beberapa bank yang masih berani mengambil resiko
sedikit tinggi dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih tinggi pula
dari pembiayaan yang diberikannya. Hal tersebut juga dapat terlihat dari
beberapa bank yang memiliki nilai rata-rata NPF yang cukup tinggi di atas
2% seperti BSM 3,14%, Muamalat 2,9%, BRI Syariah 3,67% dan Bukopin
Syariah 3,35%. Perbedaan kebijakan resiko pembiayaan ini disebabkan
sebagian bank yang menginginkan return yang lebih tinggi dengan
mengambil resiko yang lebih besar pula, namun angka rata-rata dari bankbank ini masih dapat dikatakan aman. Hasil inilah yang menyebabkan
pengaruh dari besar kecilnya pembiayaan bermasalah berpengaruh
langsung dengan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini
didukung

dengan

hasil

penelitian

yang

dilakukan

Melinda

yang

mendukung teori semakin rendah NPF maka semakin besar pula ROA.
Yang disebabkan semakin meningkatnya kemungkinan pembiayaan yang
tidak dapat dikembalikan oleh nasabah semakin berpengaruh kerugian
yang ditanggung sehingga profitabilitas akan menurun.
Dan dari sisi likuiditas, hasil penelitian menunjukkan adanya
pengaruh positif signifikan antara likuiditas terhadap profitabilitas, hal ini
dapat

berhubungan

erat

dengan

kemampuan

perbankan

untuk

mempergunakan dana pihak ketiga dengan baik sehingga meminimalkan
jumlah dana yang menanggur pada bank. Terlihat pada nilai rata-rata FDR
Bank Umum Syariah (data pada lampiran) yang menunjukkan cukup
baiknya nilai FDR yaitu 88,93% uang mana sedikit di bawah nilai optimal
95%-98% yang artinya dari seluruh dana pihak ketiga yang dimiliki bank
88,93% dapat dimanfaatkan bank untuk pembiyaan, namun hal ini
belumlah optimal dengan masih 7%-10% dana yang masih menganggur.
Adanya hubungan dengan resiko pembiayaan bermasalah yang dihadapi

beberapa bank pada penelitian ini yang jika diperhatikan nilai rata-rata dari
rasio NPF selama periode penelitan adalah sebesar 2,47% lebih besar
dari nilai optimal menurut BI sebesar 2%. Dengan adanya resiko ini sedikit
mengurangi kepercayaan diri bank untuk menggunakan deluruh dana
pihak ketiga sebagai sumber pembiayaan, karena jika sewaktu-waktu
nasabah ingin menarik dananya dengan resiko pembiayaan bermasalah
yang ada kemungkinan bank akan kesulitan untuk mengembalikan dana
tersebut, sehigga hal ini menjadikan bank tidak berani mengoptimalkan
penggunaan dana pihak ketiga yang dimiliki. Sementara menurut teori
pemanfaatan dana pihak ketiga dapat digunakan sebaik mungkin sampai
batas maksimal 110%. Hasil ini didukung dengan hasil penelitian
Maharani yang sejalan dengan teori fungsi Bank yaitu menyalurkan dana
atau pembiayaan. Semakin besar rasio FDR menandakan semakin bagus
likuiditas suatu bank, sebaliknya semakin kecil rasio FDR maka semakin
banyak idle fund (dana menganggur). Artinya semakin banyak dana yang
disalurkan untuk pembiayaan maka semakin besar pula laba yang
dihasilkan.
Efesiensi opersional (BOPO) menunjukkan adanya pengaruh
negatif

signifikan

tehadapt

profitabilitas

(ROA)

dengan

demikian

kemampuan Bank-bank Umum Syariah Indonesia mengendalikan biaya
operasional sangat mempengaruhi kemampuan labanya, kemampuan
dalam mengoptimalkan biaya yang dikeluarkan memang akan selalu
berhubungan dengan seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan
suatu usaha termasuk bank, dengan menekan beban biaya operasional
yang harus dikeluarkan tentu bank akan dapat dana mempergunakan
tersebut untuk kebutuhan lain yang akan membantu bank mendorong
pendapatan bank. Sementara untuk nilai rata-rata BOPO Bank-bank
Umum Syariah Indonesia selama periode penelitian (data pada lampiran)
adalah 91,28% yang mana angka ini hanya sedikit di atas standar BOPO
yaitu 83% namun masih berada diambang optimal karena belum

menyentuh angka 100% yang artinya biaya operasi yang dikeluarkan
masih lebih kecil jumlahnya dari pada pendapatan sehingga bank dari segi
operasional masih menghasilkan keuntungan. Dengan demikian dapat
dikatakan meskipun BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
dengan pengaruh paling dominan dari variabel lain, namun nilainya masih
belum baik hal ini ditunjukkan dengan adanya bank yang bank yang
sempat mencapai BOPO 99,9% yang artinya hampir tidak ada
keuntungan yang didapat oleh bank dengan besarnya biaya operasional
pada saat tersebut, ini yang harus menjadi perhatian bagi bank
bagaimana

pentingnya

efisiensi

operasional

dalam

mempengaruhi

profitabilitas. Hasil ini sesuai dengan penelitian Mahardani yang
menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.
Sementara terdapat 1 variabel yang tidak berpengaruh signifikan
terhadap profitabilitas yaitu kecukupan modal yang mana nilai t-hitung dari
variabel ini berada dibawah t-tabel penelitian, dan nilai probabilitas
masing-masing variabel juga berada di atas 0,05 sedingga dapat
disimpulkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari variabel.
Variabel kecukupan modal dari hasil penelitian menunjukkan tidak
adanya pengaruh signifikan, mengartikan bahwa modal yang dimiliki
perbankan tidaklah terlalu besar penggunaannya pada usaha Bank Umum
Syariah di Indonesia untuk mendapatkan profitnya keadaan tersebut dapat
disebabkan beberapa hal, Seperti baiknya manajemen perbankan dalam
mengoptimal

penggunaan

dana

pihak ketiga

dalam

menjalankan

operasional bank terlihat dari adanya pengaruh cukup besar dari likuiditas
(FDR) terhadap profitabilitas yang diperkuat dari hasil penelitian. Hal ini
tentu baik bagi perbankan dengan demikian modal yang ada dapat
dipergunakan sebagai cadangan atau antisipasi kebutuhan dana pada
saat tertentu. Namun dari hasil penelitian juga dapat simpulkan dengan
nilai rata-rata CAR Bank Umum Syariah periode penelitian (data pada
lampiran) yang sebesar 18,015% menunjukkan bank memiliki modal yang

jauh lebih besar dari pada aktiva tertimbang dimana nilai optimal > 12%
artinya CAR sudah sangat baik nilainya, namun dengan modal yang besar
tidak selalu dipergunakan untuk kegiatan operasional perbankan, karna
modal juga dapat dijadikan cadangan saja bagi perbankan untuk menjaga
jika suatu waktu membutuhkan dana yang bersifat darurat dengan melihat
resiko pembiayaan yang ada. Hasil temuan ini didukung hasil penelitian
dari M Aditya dan penelitian Sarifudin yang menunjukkan bahwa Capital
Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap Return On Asset
(ROA).
c. Uji Koefisien Determinasi
Tabel 4.11
Hasil Uji Determinasi dengan Model Fixed Effect
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.961664
0.959089
0.991740
373.4853
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

3.778628
6.279172
131.7956
1.222604

Sumber: Data diolah (E-Views8)
Berdasarkan hasil uji rergresi diatas dapat diperoleh nilai Adjusted
R-Squared sebesar 0.961664. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan
variabel independen (CAR, NPF, FDR, BOPO) dalam menjelaskan
variabel dependen (ROA) sebesar 96.17%. Sisanya sebesar 3.83%
dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukan dalam model
penelitian ini.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari penelitian ini diharapkan dapat melihat bagaimana pengaruh
kecukupan modal (CAR), pembiayaan bermasalah (NPF), likuiditas (FDR)
dan efisiensi operasional (BOPO) terhadap profitabilitas (ROA). Dari hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel bebasnya secara bersamaan
dapat menerangkan variabel terikatnya. Namun tidak secara parsian
karena berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terdapat variabelvariabel yang berpengaruh signifikan dan adapula yang tidak berpengaruh
signifikan. Adapun hasil analisis adalah sebagai berikut:
Kecukupan modal tidak berpengaruh positif signifikan terhadap
profitabilitas. Menunjukkan bahwa peran permodalan dalam hal ini
kecukupan modal dalam menjalankan kegiatan pokok bank tidaklah
berdampak langsung terhadapat hasil akhir yang diharapkan bank yaitu
kemampuan laba atau profitabilitasnya. Dengan terpenuhi kecukupan
modal bank belum tentunya dapat dimanfaatkan bank dengan optimal,
seperti dipergunakan untuk kegiatan operasional sehingga kegiatan yang
dilakukan akan berjalan secara efisien dan pada akhirnya akan membantu
meningkatkan laba yang diperoleh bank tersebut. Hal ini dapat dilihat dari
hasil penelitian dengan nilai rata-rata CAR Bank Umum Syariah periode
penelitian sebesar 18,015% menunjukkan bank memiliki modal yang jauh
lebih besar dari pada aktiva tertimbang dimana nilai optimal > 12% artinya
CAR sudah sangat baik nilainya, namun dengan modal yang besar tidak
selalu dipergunakan untuk kegiatan operasional perbankan, karna modal
juga dapat dijadikan cadangan saja bagi perbankan untuk menjaga jika
suatu waktu bank membutuhkan dana yang bersifat darurat dengan
melihat resiko pembiayaan yang ada sehingga tidak memiliki pengaruh
langsung terhadap profitabilitas.

Pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif signifikan terhadap
profitabilitas, hasil penelitian menunjukkan bagaimana bank dapat
menekan resiko kerugian yang datang dari pembiayaan yang memliki
kemungkinan tidak dapat dikembalikan oleh nasabah, hal ini didukung
juga dengan hasil nilai rata-rata NPF selama penelitian menunjukkan
angka 2,47% yang mana nilai ini adalah nilai yang berada sedikit di atas
nilai terbaik untuk NPF menurut BI yaitu <2%. Namun nilai 2,47% masih
dapat dikategorikan cukup baik karena merupakan termasuk peringkat 2
terbaik menurut BI yaitu berada antara 2%-5% yang artinya Bank-bank
dalam penelitian ini tergolong baik dan mampu mengatasi menekan resiko
pembiayaan di tengah kondisi perekonomian namun bank masih memiliki
kelemahan-kelemahan minor yang masih dapat diatasi. Untuk itu bank
harus lebih selektif dalam memilih pembiayaan yang akan diberikan untuk
mengurangi kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari
pembiayaan yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan
berpengaruh buruk bagi profitabilitas.
Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas hal
ini berhubungan dengan kemampuan perbankan untuk mempergunakan
dana pihak ketiga dengan optimal sehingga meminimalkan jumlah dana
yang menanggur pada bank. Terlihat pada nilai rata-rata FDR Bank
Umum Syariah (data pada lampiran) yang menunjukkan cukup baiknya
nilai FDR yaitu 88,93% yang mana sedikit di bawah nilai optimal 95%-98%
yang artinya dari seluruh dana pihak ketiga yang dimiliki bank 88,93%
dapat dimanfaatkan bank untuk pembiayaan, sehingga bank dapat
menutupi jika suatu waktu pihak ketiga ingin menarik dananya, yang mana
dana tersebut dapat ditutupi dari keuntungan dari hasil pembiayaan yang
dikeluarkan. Untuk itu perlu bagi bank mengoptimalkan nilai rasio FDR
karena FDR yang tinggi menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas
bank, sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas
bank dalam menyalurkan pembiayaan.

Efisiensi operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap
profitabilitas, dengan menekan beban biaya operasional yang harus
dikeluarkan tentu bank akan dapat mempergunakan dana tersebut untuk
kebutuhan lain yang akan membantu bank mendorong pendapatan bank.
Sementara untuk nilai rata-rata BOPO Bank-bank Umum Syariah
Indonesia selama periode penelitian adalah 91,28% yang mana angka ini
hanya sedikit di atas standar BOPO yaitu 90% namun masih berada
diambang optimal. Dengan kemampuan bank-bank umum syariah
mengefisienkan

penggunaan

biaya

mempengaruhi

profitabilitasnya.

operasi

Untuk

itu

tentu

akan

sangat

untuk

meningkatkan

profitabilitas bank memerlukan pengelolaan biaya operasional yang baik
yang dapat menekan biaya namun tidak mengganggu produktifitas bank.
Dari hasil penelitian juga diketahui efisiensi operasional merupakan
variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap profitabilitas Bank
Umum Syariah Indonesia Periode 2013-2018.
B. Implikasi
Analisis regresi yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui
pengaruh

CAR, NPF, FDR dan BOPO terhadap profitabilitas yang

diproksikan kedalam ROA. Berdasarkan model estimasi yang terpilih
(Fixed Effect), maka persamaan regresi yang terbentuk adalah:
ROA = 7.827449 + 0.000633CAR – 0.019281NPF

+ 0.004747FDR –

0.080758BOPO + e
Berikut ini adalah hasil uji signifikansi dan analisis hipotesis
hubungan setiap variabel independen yang signifikan dengan variabel
profitabilitas (ROA):
1. Konstanta

Berdasarkan persamaan regresi data panel diatas diperoleh nilai
konstanta sebesar 7.827449. Hal ini mengindikasikan bahwa jika keempat
variabel independen bernilai = 0 maka variabel ROA bernilai sebesar
7.827449.
2. Pembiayaan bermasalah yang diproksikan dengan NPF
Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data panel pada uji
parsial dan signifikansi variabel NPF, hasilnya adalah Ho diterima, artinya
NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROA).
Nilai koefisien pada variabel NPF sebesar -0,019281 dapat
dinterpretasikan bahwa jika variabel NPF mengalami penurunan sebesar
1% maka menyebabkan peningkatan pada nilai ROA sebesar 1,93%
dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Melinda yang
mendukung teori semakin rendah NPF maka semakin besar pula ROA.
Yang disebabkan semakin meningkatnya kemungkinan pembiayaan yang
tidak dapat dikembalikan oleh nasabah semakin berpengaruh kerugian
yang ditanggung sehingga profitabilitas akan menurun.
3. Likuiditas yang diproksikan dengan FDR
Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data panel pada uji
parsial dan signifikansi variabel FDR, hasilnya adalah Ho ditolak, artinya
FDR berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA). Nilai
koefisien pada variabel FDR sebesar 0.004747 dapat dinterpretasikan
bahwa jika variabel BOPO mengalami kenaikan sebesar 1% maka
menyebabkan penurunan pada nilai ROA sebesar 0.47%.
Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Maharani yang sejalan
dengan teori fungsi Bank yaitu menyalurkan dana atau pembiayaan.
Semakin besar rasio FDR menandakan semakin bagus likuiditas suatu

bank, sebaliknya semakin kecil rasio FDR maka semakin banyak idle fund
(dana menganggur). Artinya semakin banyak dana yang disalurkan untuk
pembiayaan maka semakin besar pula laba yang dihasilkan.
4. Efisieni Operasional yang diproksikan dengan BOPO
Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data panel pada uji
parsial dan signifikansi variabel BOPO, hasilnya adalah Ho ditolak, artinya
BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROA). Nilai
koefisien pada variabel BOPO sebesar -0.080758 dapat dinterpretasikan
bahwa jika variabel BOPO mengalami kenaikan sebesar 1% maka
menyebabkan penurunan pada nilai ROA sebesar 8.07%.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Mahardani
yang mendukung teori bahwa variabel ini berpengaruh pada tingkat
efisiensi bank syariah. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya
operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan sehingga
pendapatan yang diperoleh bank semakin besar dan kemungkinan suatu
bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Semakin rendah biaya
operasional yang dikeluarkan maka semakin efisien pengguanaan biaya
operasional, yang mendorong semakin besar kemampuan laba (ROA)
yang diperoleh oleh sebuah Bank Syariah, begitu juga sebaliknya.
Berikut ini adalah hasil uji signifikansi dan analisis hipotesis
hubungan variabel independen yang tidak berpengaruh signifikan dengan
variabel profitabilitas (ROA):
hasil penelitian menunjukkan CAR memiliki pengaruh signifikan,
mengartikan bahwa modal yang dimiliki perbankan tidaklah terlalu besar
penggunaannya pada usaha Bank Umum Syariah di Indonesia untuk
mendapatkan profitnya keadaan tersebut dapat disebabkan beberapa hal,
Seperti baiknya manajemen perbankan dalam mengoptimal penggunaan
dana pihak ketiga dalam menjalankan operasional bank. Dari hasil

penelitian juga dapat simpulkan dengan nilai rata-rata CAR Bank Umum
Syariah periode penelitian (data pada lampiran) yang sebesar 18,015%
menunjukkan bank memiliki modal yang jauh lebih besar dari pada aktiva
tertimbang dimana nilai optimal > 12% artinya CAR sudah sangat baik
nilainya, namun dengan modal yang besar tidak selalu dipergunakan
untuk kegiatan operasional perbankan, karna modal juga dapat dijadikan
cadangan saja bagi perbankan untuk menjaga jika suatu waktu
membutuhkan dana yang bersifat darurat dengan melihat resiko
pembiayaan yang ada.
C. Keterbatasan Penelitian
1. Sampel perusahaan yang digunakan pada penelitian ini relatif sedikit
(hanya 6 bank), karena sampel yang diambil hanya pada Bank Umum
Syariah yang terdaftar di OJK.
2. Periode pengamatan yang digunakan didalam penelitian ini relatif
singkat yakni hanya 6 tahun, yaitu dari 2013 hingga 2018.
D. Saran
1. Bagi bank-bank syariah yang diteliti dalam penelitian ini
diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja keuangannya, dengan
memperhatikan

faktor

apa

saja

yang

dapat

memperngaruhi

profitabilitasnya, karena dengan semakin baik kinerja sebuah bank syariah
maka semakin sehat perbankan syariah Indonesia sehingga dapat
bersaing dengan perbankan konvensional.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan variabel-variabelnya
lebih bervariasi agar model yang diformulasikan lebih baik lagi.
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Lampiran 1.

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

ROA
0.841458
0.810000
2.560000
0.020000
0.490001
0.298008
2.804046

CAR
NPF
FDR
BOPO
18.01500 2.472431 88.93903 91.28361
15.44000 2.495000 89.42500 91.55000
43.20000 4.970000 106.5000 99.90000
10.16000 0.000000 68.70000 69.24000
6.898642 1.473858 8.201193 5.155529
1.684005 -0.122444 -0.065396 -0.599840
5.268442 1.784456 2.432899 3.908862

Jarque-Bera
Probability

2.361805
0.307002

98.93596
0.000000

9.225112
0.009926

2.032257
0.361994

13.59157
0.001118

Sum
Sum Sq. Dev

121.1700
34.33439

2594.160
6805.550

356.0300
310.6328

12807.22
9618.118

13144.84
3800.866

Observation
s

144

144

144

144

144

Rata-rata Rasio masing-masing Bank
rata
BSM
MUAMALAT
BNI
BCA
BRI
BUKOPIN

ROA
0,874167
0,550417
1,369167
0,9525
0,782917
0,519583

CAR
14,41583
13,36125
16,78875
30,47083
17,57292
15,48042

NPF Net
3,145
2,95375
1,472083
0,234167
3,67625
3,353333

FDR
83,04167
93,39958
87,42708
90,9
86,82167
92,04417

BOPO
91,14667
94,01583
86,56833
89,62167
92,01667
94,3325

Lampiran 4 Input Data Rasio Keuangan
Bank
BSM

Tahun
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bank
Muamalat

2013

2014

2015

2016

Periode
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2

ROA CAR
NPF Net
FDR
BOPO
2,56 15,23
1,55
95,61
69,24
1,79 14,16
1,1
94,22
81,63
1,51 14,33
1,59
91,29
87,53
1,53 14,12
2,29
89,37
84,03
1,77 14,83
2,65
90,34
81,99
0,66 14,86
3,9
89,91
93,03
0,8 15,53
4,23
85,68
93,02
0,17 14,81
4,29
82,13
98,46
0,44 11,35
4,44
81,45
95,92
0,55 11,97
4,7
85,01
96,16
0,42 11,84
4,34
84,49
97,41
0,56 12,85
4,05
81,99
94,78
0,56 13,39
4,32
80,16
94,44
0,62 13,69
3,74
82,31
93,76
0,6
13,5
3,63
80,4
93,93
0,59 14,01
3,13
79,19
94,12
0,6
14,4
3,16
77,75
93,82
0,59 14,37
3,23
80,03
93,89
0,56 14,92
3,12
78,29
94,22
0,59 15,89
2,71
77,66
94,44
0,79 15,59
2,49
73,92
91,2
0,89 15,62
2,75
75,47
90,09
0,95 16,46
2,51
79,08
89,73
0,88 18,26
1,56
77,25
90,68
1,72
12,1
1,76
102,02
82,02
1,69 12,41
1,86
106,5
82,37
1,68 12,75
1,84
103,4
82,67
1,37 14,05
0,78
99,99
85,12
1,44 17,61
1,56
105,4
85,55
1,03 16,31
3,18
96,78
89,11
0,1 14,72
4,74
98,81
98,32
0,17 14,15
4,76
84,14
97,33
0,63 13,82
4,76
94,63
96,71
0,51
13,8
3,81
99,05
94,84
0,36 13,71
3,49
96,09
96,26
0,2
12
4,2
90,3
97,41
0,25
12,1
4,33
97,3
97,32
0,15 12,78
4,61
99,11
99,9

2017

2018

BNI
Syariah

2013

2014

2015

2016

2017

2018

BCA
Syariah

2013

2014

Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3

0,13
0,22
0,12
0,15
0,11
0,11
0,15
0,49
0,35
0,08
1,62
1,24
1,22
1,37
1,22
1,11
1,11
1,27
1,2
1,3
1,32
1,43
1,65
1,59
1,53
1,44
1,4
1,48
1,44
1,31
1,35
1,42
1,42
1,42
0,92
0,97
0,99
1,01
0,86
0,69
0,67

12,75
12,74
12,83
12,94
12,94
13,62
10,16
15,92
12,12
12,34
18,68
18,9
16,63
16,23
15,67
14,53
19,35
18,42
15,4
15,11
15,38
15,48
15,85
15,56
15,82
14,92
14,44
14,33
14,9
20,14
19,42
19,24
19,22
19,31
30,7
27,93
24,75
22,35
21,68
21,83
35,18

1,92
1,4
2,92
3,74
3,07
2,75
3,45
0,88
2,5
2,58
0,97
1,54
1,49
1,13
1,27
1,35
1,51
1,04
1,3
1,38
1,33
1,46
1,59
1,5
1,41
1,64
1,63
1,76
1,72
1,5
1,67
1,76
1,86
1,52
0
0
0
0
0,05
0,04
0,05

96,47
96,13
90,93
89
86,14
84,41
88,41
84,37
79,03
73,18
80,11
92,13
96,37
97,86
96,67
98,96
94,29
92,58
90,1
96,65
89,65
91,94
86,26
86,92
85,79
84,57
82,32
84,44
81,4
80,21
71,96
77,42
80,03
79,62
86,35
85,86
88,98
83,48
89,53
85,31
93,02

98,89
97,76
98,19
97,4
98,1
97,68
98,03
92,78
94,38
98,24
82,95
84,44
84,06
83,94
84,51
88,32
85,85
85,03
89,87
90,39
91,6
89,63
85,37
85,88
86,28
87,67
87,29
86,5
87,62
87,62
86,53
85,43
85,49
85,37
88,75
88,36
87,46
86,91
85,37
88,95
88,95

2015

2016

2017

2018

BRI
Syariah

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4

0,76
0,71
0,78
0,9
0,96
0,76
0,9
1
1,13
0,99
1,05
1,12
1,17
1,1
1,13
1,12
1,17
1,71
1,41
1,36
1,15
0,46
0,03
0,2
0,06
0,53
0,78
0,8
0,77
0,99
1,03
0,89
0,95
0,65
0,71
0,82
0,51
0,86
0,92
0,77
0,43

29,57
26,42
27,29
43,2
40
39,16
37,93
37,1
36,78
35,26
30,99
31,99
29,39
27,73
25
24,8
24,27
11,81
15
14,66
14,49
14,15
13,99
13,86
12,89
13,21
11,03
13,82
13,94
14,66
14,06
14,3
20,63
21,14
20,38
20,98
20,29
23,64
29,31
29,79
29,72

0,1
0,88
0,49
0,5
0,52
0,4
0,47
0,3
0,21
0,17
0,18
0,2
0,04
0,14
0,31
0,29
0,28
2,01
1,94
2,14
3,26
3,36
3,61
4,19
3,65
3,96
4,38
3,86
3,89
3,9
3,83
3,89
3,19
3,33
3,5
4,02
4,72
4,1
4,23
4,3
4,97

91,17
100,11
94,13
102,1
91,41
92,76
99,6
97,6
90,12
83,44
91,51
88,7
88,49
88,36
91,15
89,43
88,99
100,9
103,67
105,61
102,7
102,13
95,14
94,85
93,9
88,24
92,05
86,61
84,16
82,73
87,92
83,98
81,42
77,56
76,79
73,12
71,87
68,7
77,78
76,4
75,49

88,11
90,62
93,33
94,6
92,48
94,07
92,87
92,9
92,18
89,64
88,79
87,76
87,2
88,39
87,84
87,96
87,43
85,54
87,55
80,8
83,23
92,43
99,84
97,35
99,14
96,13
93,84
93,97
93,79
90,7
90,41
90,99
91,33
93,67
92,78
92,19
95,24
90,75
89,92
91,49
95,32

Bukopin
Syariah

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4

1,08
1,04
0,79
0,69
0,22
0,27
0,23
0,27
0,35
0,49
0,66
0,79
1,13
1
0,99
0,76
0,53
0,39
0,27
0,02
0,09
0,18
0,21
0,02

12,63
11,84
11,18
11,1
11,24
10,74
16,15
15,85
14,5
14,1
16,26
16,31
15,62
14,82
15,06
17
16,71
16,41
18,68
19,2
19,25
19,65
17,92
19,31

4,28
4,03
3,86
3,68
3,97
3,86
3,81
3,34
3,95
2,47
2,45
2,74
2,34
2,37
2,05
2,72
1,69
2,25
3,1
4,18
3,86
4,94
4,89
3,65

87,8
92,43
95,15
100,29
97,14
102,84
103,66
92,89
95,12
93,82
91,82
90,56
92,14
92,25
87,95
88,18
91,58
89,42
84,24
82,44
82,93
89,53
91,48
93,4

88,67
88,82
91,5
92,29
97,33
96,83
97,08
96,73
96,1
94,78
93,14
91,99
88,95
89,88
89,74
91,76
94,12
95,44
96,54
99,2
98,81
97,61
97,22
99,45

Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 06/12/20 Time: 21:48
Sample: 2013Q1 2018Q4
Periods included: 24
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 144
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
CAR
NPF
FDR
BOPO

7.736235
0.007640
-0.017725
0.003356
-0.079829

0.413978
0.003658
0.020294
0.001960
0.003864

18.68753
2.088708
-0.873409
1.712419
-20.65843

0.0000
0.0386
0.3840
0.0891
0.0000

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.899419
0.892664
0.160535
3.453376
64.26605
133.1405
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.841458
0.490001
-0.753695
-0.547458
-0.669892
0.647292

Dependent Variable: ROA
Method: Panel EGLS (Cross-section SUR)
Date: 06/12/20 Time: 21:41
Sample: 2013Q1 2018Q4
Periods included: 24
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 144
Linear estimation after one-step weighting matrix
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
CAR
NPF
FDR
BOPO

7.827449
0.000633
-0.019281
0.004747
-0.080758

0.222839
0.002174
0.009505
0.001184
0.002229

35.12601
0.291271
-2.028442
4.010197
-36.23492

0.0000
0.7713
0.0445
0.0001
0.0000

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.961664
0.959089
0.991740
373.4853
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

3.778628
6.279172
131.7956
1.222604

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.895129
3.600672

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

0.841458
0.590750
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