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ABSTRACT 

 

This research is quantitative research. The purpose of this study was to determine the effect 

of problem financing and CAR on profitability at Bank Syariah Mandiri for the period 2010-

2015. The population of this research is all branches of Bank Syariah Mandiri in Indonesia 

for the period 2010-2015. Sampling in this study uses the method of documentation in order 

to obtain the company's financial statements that meet the criteria to be sampled. The data 

analysis method used is multiple linear regression analysis using SPSS version 22.  

The results showed that: (1) the significance of the F test was 0.006; (2) the results of the t-

test significance of the CAR variable of 0.270 and NPF variable of 0.003. (3) the results of 

the R2 test significance of 0.966. The conclusion from this study shows that the CAR has a 

negative and significant effect on ROA, the NPF has a significant effect on ROA, while the 

CAR and NPF together have an effect on ROA. Future studies are suggested to test other 

variables by expanding the research period.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh pembiayaan bermasalah dan CAR terhadap profitabilitas pada Bank Syariah 

Mandiri periode 2010-2015. Populasi penelitian ini adalah seluruh cabang Bank Syariah 

Mandiri di Indonesia periode 2010-2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi sehingga diperoleh laporan keuangan perusahaan yang 

memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: (1) hasil signifikansi uji F sebesar 0.006;  (2) hasil 

signifikansi uji t variabel CAR sebesar 0.270 dan variabel NPF sebesar 0.003. (3) hasil 

signifikasi uji R2 sebesar 0,966. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan CAR 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, NPF  berpengaruh signifikan terhadap 

ROA, sedangkan CAR dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. Penelitian 

selanjutnya disarankan untuk menguji variabel lain dengan memperluas periode penelitian.  

Kata kunci : Pembiayaan Bermasalah, CAR, Profitabilitas  
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PENDAHULUAN 

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. 

Salah satu ciri yang paling menonjol pada bank syariah adalah tidak menerima dan 

membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil 

serta imbalan lain sesuai akad-akad yang sesuai dengan konsep dasar Al Qur’an dan Hadist.   

Bank syariah di Indonesia hadir sejak tahun 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah 

Bank Muammalat Indonesia. Namun, pada tahun 1992 hingga 1999 perkembangan Bank 

Muammalat Indonesia tergolong stagnan. Meskipun perkembangan Bank Muammalat 

Indonesia tergolong stagnan pada tahun tersebut, Bank Muammalat mempunyai daya tahan 

dalam melawan krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998.   

Pada tahun 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank 

Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang 

Negara Indonesia yang kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri. Pendirian Bank 

Syariah Mandiri menjadi tonggak awal perkembangan bank syariah (lokal) di Indonesia. Hal 

tersebut dikarenakan bahwa Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang didirikan 

oleh Bank BUMN milik pemerintah. Ternyata perkembangan Bank Syariah Mandiri tumbuh 

dengan sangat cepat dan signifikan. Dengan pertumbuhan Bank Syariah Mandiri, banyak 

menginspirasi tumbuhnya  

pendirian bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.  

Perkembangan bank syariah di Indonesia merupakan tolak ukur perkembangan ekonomi 

syariah saat ini. Oleh karenanya banyak masyarakat yang beralih ke perekonomian syariah. 

Banyaknya fakta riba yang jelas haram dalam hukum islam dan tingginya bunga bank 

konvensional serta tingkat perubahan suku bunga pada bank konvensional yang menjadi 

masalah bagi nasabah pada tiap bulannya.   

Industri perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. 

Faktor yang mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah, seperti konversi yang 

dilakukan beberapa Bank Pembangunan Daerah, implementasi peraturan daerah syariah. 

Meskipun belum ada definisi baku mengenai Peraturan Daerah Syariah namun, dapat 

disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Syariah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah 

sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 (satu) UU 12/2011 mengenai hierarki 

perundang-undangan, yaitu dapat berupa Peraturan Daerah Provinsi ataupun Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota yang muatannya mengatur tentang urusan Agama.  

Selain itu peningkatan tren industri halal adalah beberapa hal yang menjadi faktor 

pertumbuhan perbankan syariah. Selain itu, komitmen pemerintah melalui pembentukan 

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) merupakan angin segar bagi industri perbankan 

syariah. Terlebih lagi dengan diluncurkannya Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 pada 

tanggal 14 Mei 2019 yang diharapkan dapat menambah daya saing untuk mengembangkan 

perekonomian syariah di Indonesia meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan. Pertama, harus ada perbaikan kualitas pembiayaan termasuk Financing at Risk 

(FaR), Kedua, penguatan permodalan, meningkatkan BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) 

berdasarkan modal sehingga bisa meningkatkan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK), 

Ketiga, Perbaikan Informasi Teknologi untuk memperkuat "Transactional Banking" dan 
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"Digital Banking" demi menekan Cost of Funds meningkatkan Current Account and Saving 

Account (CASA), sekaligus meningkatkan fee based income (FBI).  

Industri perbankan masih menghadapi tantangan pada semester pertama 2019. Berdasarkan 

data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio kredit bermasalah naik tipis di Februari. OJK 

melaporkan, Non Performing Loan (NPL) perbankan secara gross pada Februari 2019 

mencapai 2,59%, naik dari bulan sebelumnya yang tercatat 2,56%. Sedangkan NPL secara net 

naik dari 1,13% menjadi 1,17%. Bank dengan NPL tinggi mengakibatkan bank tersebut dapat 

dianggap bank yang tidak sehat. Semakin tinggi NPL/NPF pada suatu bank, mengisyaratkan 

bank tersebut memiliki beberapa kreditur dengan pembiayaan bermasalah (hutang tidak 

tertagih) yang nantinya berimbas pada penurunan laba bank.  

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

kondisi pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) memang jauh lebih tinggi 

dari konvensional. NPF dan NPL hanya merupakan perbedaan istilah kredit bermasalah  pada 

perbankan konvensional atau perbankan syariah  

NPF pada akhir Maret 2019 berada 3,44%, sementara kredit bermasalah perbankan 

konvensional (NPL) berada pada level 2,5%. Pada periode sebelumnya, pembiayaan 

bermasalah perbankan syariah lebih besar lagi. Pada akhir 2017 NPF mencapai 4,76% ataupun 

2016 yang mencapai 4,42%, Hal tersebut berpengaruh terhadap profitabilitas dari perbankan 

syariah yang tercatat hanya Rp 5,12 triliun pada periode 2018. Dengan tingkat aset sebesar Rp 

316,691 triliun, maka Return On Asset (ROA) tercatat hanya 1,28%. Sementara ROA 

perbankan konvensional menyentuh 2,55% pada akhir Desember 2018.   

Dalam penelitian ini menggunakan sampel Bank Syariah Mandiri karena merupakan salah 

satu bank syariah terbesar di Indonesia. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang 

masuk dalam peringkat 5 terbaik bank syariah versi info perbankan (www.infoperbankan.com). 

Saat ini bank Syariah Mandiri berhasil mencatatkan kinerja yang positif sepanjang kuartal I 

2019, pertumbuhan terjadi baik dari sisi pembiayaan korporasi maupun ritel yang memberikan 

kontribusi masing-masing 35% dan 65%. Pembiayaan tersebut terutama ditopang oleh sektor 

pendidikan dan kesehatan. Adapun kualitas aset perseroan mengalami perbaikan dimana rasio 

pembiayaan bermasalah atau Non Performing Finance (NPF) sudah mendekati 3% di triwulan 

I 2019, turun dari level 3,8% pada Desember 2018.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Bank Syariah  

Bank Syariah merupakan badan keuangan yang operasional dan produknya 

berlandaskan Al Qur’an dan Al Hadist. Dengan kata lain, bahwa bank syariah adalah bank 

yang melakukan kegiatan usaha atau beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak 

menggunakan bunga dalam memberikan pembiayaan dan jasa lain pada lalu lintas 

pembayaran. Prinsip syariah adalah sebagai aturan dalam hukum syariah dalam menghimpun 

dana dan menyalurkan dana menggunakan sistem syariah yang meliputi : penyaluran 

menggunakan prinsip bagi hasil (Mudharabah), penyaluran menggunakan prinsip penyertaan 

modal musyarakah), penyaluran pembiayaan melalui akad jual beli (Murabahah), pembiayaan 

barang modal berdasarkan sewa murni (Ijarah) dan atau pembiayaan dengan pemindahan 

pemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah wa Istigna).  
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Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta 

pendiriannya, dan bukan merupakan bagian dari Bank Konvensional. Yang termasuk dalam 

bank umum syariah adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Muammalat Indonesia, Bank Syariah 

Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.  

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah  

Dalam proses kegiatannya, bank konvensional dan bank syariah mempunyai kegiatan 

yang sama dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, hanya saja mempunyai 

perbedaan yang paling mendasar dalam hal imbalan. Bank konvensional masih menggunakan 

sistem bunga sedangkan bank syariah dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah 

islam. Prinsip syariah yang memberikan aturan perjanjian berdasar hukum islam antara bank 

dengan pihak lain untuk menyimpan dana dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan 

lainnya yang dinyatakan sesuai syariah.  

Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak 

nasabah yang membutuhkan dana. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada 

kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Namun, sebelum 

menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan 

yang mendalam.  

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh 

bank konvensional. Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 , pembiayaan 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan 

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di 

dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana 

berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.  

Unsur-unsur pembiayaan yang paling penting adalah kepercayaan dan risiko. Bank 

Syariah memberikan kepercayaan pembiayaan kepada pengguna dana / mitra usaha 

menggunakan dana yang diberikan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk 

mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. 

Bank syariah yang memberikan pembiayaan memiliki risiko bahwa dana yang diberikan tidak 

kembali  (wanprestasi). Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan 

timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali. 

 

METODOLOGI 

Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti laporan keuangan perusahaan serta dokumen lain dalam perusahaan yang 

relevan dengan kepentingan penelitian.  

Prosedur Penelitian 
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Metode ini penulis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk 

mengetahui pengaruh capital adequacy ratio(CAR) dan non performing financing (NPF) 

terhadap return on asset (ROA). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

laporan keuangan Bank Syariah Mandiri periode tahun 2010-2015.  

Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 

analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam perhitungannya 

menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program pengolah data statistik spss versi 

20. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji signifikansi simultan 

(Uji F), koefisien determinasi (R  ), dan Uji t 

  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif 

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

CAR 6 10.60 14.57 13.3433 1.46130 

NPF 6 .95 4.29 2.3350 1.49690 

ROA 

Valid N 

(listwise) 

6 -.04 

 

2.25 

 

1.4100 

 

.94621 

 
6 

         

 Hasil tampilan SPSS menunjukkan jumlah tahun yang di teliti (N) ada 6. Tahun 2010 hingga 

tahun 2015. Dari jumlah tahun tersebut, nilai NPF terkecil adalah 0,95% dan nilai NPF terbesar 

adalah 4,29%. Nilai CAR terkecil adalah 10,60% dan nilai CAR terbesar adalah 14,57%. Nilai 

ROA terkecil adalah 0,04% dan nilai ROA terbesar adalah 2,25%.  

Uji Multikolonieritas 

Tabel 4. 2 Uji Multikolonieritas 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 
4.072 .926 

 
4.398 

.02 

2 
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1 CAR 

NPF 

-.094 .069 -.145 
- 

1.351 

8.923 

.27 

0 

.00 

3 

 

.987 

.987 

1.0 

13 

-.604 .068 -.956 

1.0 

13 

 

Hasil perhitungan nilai toleransi menunjukkan tidak ada variabel independen yang 

memiliki nilai toleransi kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel 

independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) juga menujukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki VIF 

lebih dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel 

independen dalam model regresi.  

Uji Autokorelasi 

Tabel 4. 3 Uji Autokorelasi 

Mode 

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin- 

Watson 

1 .983a .966 .943 .22522 2.429 

 

Dari hasil pengujian durbin watson di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

masalah atau gejala autokorelasi.  

Uji Hekterokedasits 

 
Gambar 4. 3 Uji Heteroskedastisitas   

Dari grafik di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas 

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas pada model regresi.  
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Uji Regresi Berganda 

Tabel 4. 4 Uji Regresi Berganda 

 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 

CAR 
1 

NPF 

4.072 .926 
 

4.398 .022 

-.094 .069 -.145 -1.351 .270 

-.604 .068 -.956 -8.923 .003 

 

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan 

regresi standar adalah sebagai berikut :   

Y = 4,072 + (-0,094) X1 + (-0,604) X2  

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diinterprestasikan sebagai berikut :  

a. Konstanta (a) = 4,072 artinya bahwa jika variabel independen (Capital Adequacy Ratio 

(CAR),dan Non Performing Loan (NPF), maka nilai  Return on Asset (ROA) sebesar 4,072.  

b.Koefisien regresi variabel Capital Adequacy Ratio (X1) = -0,094 artinya bahwa setiap 

kenaikan satu persen variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) dan variabe independen 

lainnya tetap, maka akan berdampak pada penurunan nilai Return on Asset (ROA) sebesar 

0,094.  

c. Koefisien regresi variabel Non Performing Financing (X2) = -0,604 artinya bahwa setiap 

kenaikan satu persen variabel Non Performing Loan dan variabel independen lainnya tetap, 

maka akan berdampak pada penurunan  nilai Return on Asset (ROA) sebesar 0,604.  

 

 

Uji T dan Uji F 

 

Tabel 4.5 Uji F 

 

Model Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 4.324 2 2.162 42.627 .006b 
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1Residual 

Total 

.152 

4.477 

3 .051 

 

 

 

 

5  

 

Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 42,627 dengan 

probablitas 0.006. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari  

0.05 maka model regresi dapat digunakan. Dan dapat diartikan bahwa NPF dan 

CAR secara bersama-sama berpengaruh pada ROA.  

Tabel 4. 6 Uji T 

 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 

CAR 
1 

NPF 

4.072 .926  4.398 .022 

-.094 .069 -.145 
- 

1.351 .270 

-.604 .068 -.956 
- 

8.923 .003 

 

Dari hasil tabel di atas uji t untuk variabel CAR (Capacity Adequacy Ratio) diperoleh nilai 

p-value sebesar 0,270. Karena nilai p-value < 0,05 (0,270 > 0,05) maka dapat diketahui CAR 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, yang artinya hipotesis CAR secara parsial 

berpengaruh positif terhadap ROA pada Bank Syariah Mandiri ditolak.  

Uji t untuk variabel NPF diperoleh nilai p-value sebesar 0,003. Karena nilai p-value < 0,05 

(0,003< 0,05) maka dapat diketahui NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA, yang artinya 

hipotesis NPF secara individu berpengaruh secara negatif terhadap ROA pada Bank Syariah 

Mandiri diterima.  

 

Koefisien Determinasi 

Tabel 4. 7 Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .983a .966 .943 .22522 

 

Dari pengujian koefisien yang telah dilaksanakan diperoleh nilai R2 sebesar 0,966 atau 

96,6%, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan memberikan hasil 

yang baik. Nilai koefisien determinasi bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa 96,6% 
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variasi Return on Asset (ROA) pada Bank Syariah Mandiri 2010-2015 dapat dijelaskan oleh 

variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF). Sedangkan 

sisanya 3,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.  

 

Pembahasan 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua varibel independen yang mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016: 171). Dengan 

pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian peneliti menunjukkan Uji Anova atau 

uji F menggambarkan pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama 

mempengaruhi nilai variabel dependen. Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung 

sebesar 42,627 dengan probablitas 0.006, karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05 maka 

dapat diartikan bahwa NPF dan CAR secara bersama-sama berpengaruh pada ROA.  

Uji t menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial (Ghozali, 2016: 171). Pengujian dilakukan untuk mengukur 

probabilitas signifikansi. Jika, nilai probabilitas signifikansi ≤ 0,05 %, maka hipotesis diterima. 

Dari hasil uji t untuk variabel CAR diperoleh nilai p-value sebesar 0,270. Karena nilai p-value 

≤ 0,05 (0,270 ≥ 0,05) maka dapat diketahui CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, 

yang artinya hipotesis CAR secara parsial berpengaruh positif terhadap ROA pada Bank 

Syariah Mandiri ditolak.Dari hasil uji t untuk variabel NPF diperoleh nilai p value sebesar 

0,003. Karena nilai p-value ≤ 0,05 (0,003 ≥ 0,05) maka dapat diketahui NPF berpengaruh 

signifikan terhadap ROA, yang artinya hipotesis NPF secara individu berpengaruh secara 

negatif terhadap ROA pada Bank Syariah Mandiri diterima.  

Uji R² digunakan untuk menguji seberapa besar variasi independen dan dependen yang 

dapat dijelaskan dalam penelitian dan sisanya bukan merupakan variasi dalam model penelitian 

yang sedang diteliti (Ghozali,2016: 171). Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai 

variabel yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Dari pengujian koefisien yang telah 

dilaksanakan diperoleh nilai R² sebesar 0,966 atau 96,6%, sehingga dapat dikatakan bahwa 

hasil penelitian yang dilakukan memberikan hasil yang baik. Nilai koefisien determinasi 

bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa 96,6% variasi Return on Asset (ROA) pada Bank 

Syariah  

Mandiri 2010-2015 dapat dijelaskan oleh variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 

Non Performing Financing (NPF). Sedangkan sisanya 3,4%  

dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.  

Secara teori yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, kegiatan utama bank adalah 

menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan 

dengan CAR yang cukup atau memenuhi ketentuan, bank dapat beroperasi sehingga terciptalah 

laba. Arah pegaruh yang timbul antara CAR dengan ROA adalah positif, karena semakin tinggi 

nilai CAR semakin baik kinerja suatu bank, penyaluran pembiayaan yang optimal dengan 

asumsi tidak ada pembiayaan bermasalah akan menaikkan pendapatan, hal ini akan menaikkan 

nilai ROA. Berbeda dengan hasil yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan pada Bank 

Syariah Mandiri ini. Dari Uji t yang dilakukan CAR memang berpengaruh signifikan terhadap 

ROA, yaitu dari hasil tabel  uji tuntuk variabel CAR diperoleh nilai p-value sebesar 0,270. 
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Karena nilai p-value > 0,05 (0,270 > 0,05) maka dapat diketahui CAR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. Hal ini didapat dari hasil regresi yang dilakukan. Koefisien CAR 

(b1) dari hasil regresi diperoleh -0,094 yang berarti setiap kenaikan 1 CAR akan berpengaruh 

pada penurunan nilai ROA sebesar 0,094. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini 

nilai CAR berpengaruh secara negatif terhadap nilai ROA.  

Non Performing Financing (NPF) atau pada bank konvensional biasa disebut Non 

Performing Loan merupakan salah satu rasio keuangan yang mencerminkan rasio pembiayaan. 

NPF didefinisikan sebagai pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan atau sering 

disebut kredit macet pada bank syariah(Agustiningrum:2012). Dari pengertian di atas, bisa 

dikatakan NPF menyatakan pembiayaan macet pada bank syariah. Oleh karena itu nilai NPF 

sangat menentukan laba bank syariah. Apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah, 

diharapkan pendapatan akan meningkat sehingga laba yang didapat akan meningkat, namun 

sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat 

akan menurun (Riyadi, 2014). Karena NPF tinggi maka akan berakibat menurunnya 

pendapatan dan akan berpangaruh pada menurunnya ROA yang didapat oleh bank syariah. Dan 

sebaliknya, jika nilai NPF menurun maka akan meningkatnya pendapatan dan akan 

berpengaruh pada peningkatan ROA.  

Dari hasil dari tabeluji t untuk variabel NPF diperoleh nilai p-value sebesar 0,003. Karena 

nilai p-value < 0,05 (0,003 < 0,05) maka dapat diketahui NPF berpengaruh signifikan terhadap 

ROA. Hal ini sangat wajar karena kegiatan usaha bank syariah terletak pada pembiayaan yang 

diberikan, jika terjadi pembiayaan yang macet, maka akan sangat mempengaruhi pendapatan 

yang didapat. Pengaruh NPF terhadap ROA sangat sesuai dengan teori yang di kemukakan. 

Hal ini menunjukkan pada penelitian ini nilai NPF berpengaruh secara negatif terhadap nilai 

ROA.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan yang dilakukan penulis, maka ada beberapa hal 

yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:   

➢ Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Return on Asset (ROA) pada Bank Syariah Mandiri periode 2010-2015.  

➢ Variabel Non Performing Financing (NPF) berpengaruh  signifikan terhadap Return on 

Asset (ROA) pada dan Bank Syariah Mandiri periode 2010-2015.  

➢ Variabel CAR dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA pada Bank 

Syariah Mandiri pada Periode 20102015.  

➢  Untuk mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri, hendaknya 

perbankan lebih hati- hati dalam memeberikan pembiayaan, Selain itu, dituntut agar lebih 

peka terhadap perubahan kondisi ekonomi, sehingga dapat menentukan langkah yang tepat 

dalam mengelola pembiayaan. Dan pembiayaan bermasalah tidak mengalami peningkatan, 

langkah yang dilakukan adalah memantau nasabah dalam menjalankan usahanya agar tidak 

mengalami kerugian.  

➢ Kelemahan dari penelitian ini adalah jumlah variabel yang digunakan masih relatife sedikit. 

Sehingga dianjurkan bagi penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan data yang lebih 

banyak sehingga hasil penelitian lebih sempurna.  
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