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ABSTRACT 

 
The development of Islamic banks provides an indication that the preferences of the Indonesian people 

are increasingly towards sharia transactions. Bank performance is very important, because the banking 

business is a business of trust, banks must be able to show their credibility, one of which is through 

increasing their profitability. The study used a quantitative approach and empirical analysis used time 

series data and quarterly cross sections. The results showed that the NPF and BOPO variables had a 

significant negative effect on the ROA of Islamic banks, while the FDR variable had a significant 

positive effect on the ROA of Islamic banks. 
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ABSTRAK 

Perkembangan bank syariah memberikan indikasi bahwa preferensi masyarakat Indonesia semakin 

mengarah ke arah transaksi syariah. Kinerja bank merupakan hal yang sangat penting, karena bisnis 

perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukan kredibilitasnya, salah 

satunya melalui peningkatan profitabilitasnya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

Analisis empiris menggunakan data time series dan cross section triwulanan.  Hasil penelitian 

menunjukan bahwa variabel NPF dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA bank 

syariah, sedangkan variabel FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA bank syariah.  

 

Kata Kunci: NPF, BOPO, FDR, Profitability, ROA 

 

 

PENDAHULUAN 

Lembaga perbankan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian suatu 

negara karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi. Permasalahan yang muncul adalah 

bank menghadapi negatif spread yakni suku bunga tabungan lebih besar dari pada suku bunga 

pinjaman, hal ini menyebabkan bank sulit memperoleh keuntungan (Yuliani, 2007).  Bank 

syariah membuktikan sebagai lembaga keuangan yang dapat bertahan ditengah krisis 
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perekonomian yang semakin parah. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan 

terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,9% pada 2008 menjadi 2,2% pada 

tahun 2009.  

Kinerja bank merupakan hal yang sangat penting, karena bisnis perbankan adalah 

bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan 

semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut, salah satunya melalui 

peningkatan profitabilitas.  

 Non Performing Financing (NPF) merupakan istilah yang digunakan untuk rasio 

pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah. NPF lebih dikenal dengan nama Non 

Performing Loan (NPL) di dalam bank konvensional. Karena pada bank syariah tidak 

mengenal adanya pinjaman namun menggunakan istilah pembiayaan. NPL mencerminkan 

risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak 

bank. Menurut hasil penelitian (Ponco, 2008) menunjukkan Non PerfomingLoan (NPL) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA).Sedangkan hasil 

penelitian (Mahardian, 2008), menunjukkan Non Perfoming Loan (NPL) berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Dengan adanya research gap dari 

penelitian, (Ponco, 2008; Mahardian, 2008). 

BOPO (Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional) yang merupakan 

perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Semakin besar BOPO 

maka semakin kecil ROA bank, karena laba yangdiperoleh bank kecil. Semakin kecil BOPO 

menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Bank yang sehat 

rasio BOPO nya kurang dari 1 sebaliknya bank yang kurang sehat rasio BOPO-nya lebih dari 

1. Semakin tinggi biaya pendapatan bank berarti kegiatan operasionalnya semakin tidak 

efisien sehingga pendapatanya juga semakin kecil. Dengan kata lain BOPO berhubungan 

negatif terhadap profitabilitas bank. Teori ini didukung oleh (Yuliani, 2007) yang 

menyatakan bahwa BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Sedangkan dalam 

penelitian (Fitriani, 2010) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Dengan adanya research gap dari penelitian ini maka perlu dilakukan penelitian lanjutan 

pengaruh BOPO terhadap ROA. 

Rasio pembiayaan Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah seberapa besar dana pihak 

ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan (Dwi Swiknyo, 2010). Semakin tinggi 

FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga. Dengan penyaluran 

dana pihak ketiga yang besar maka semakin besar ROA bank. Artinya, pembiayaan FDR 

akan meningkatkan profitabilitas ROA. Sedangkan dalam penelitian (Ponco, 2008) juga 

menunjukkan bahwaFDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dengan adanya 

research gap penelitian dari (Ponco, 2008), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan 

pengaruh FDR terhadap ROA. 

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Bank Syariah 

Menurut Undang-undang No.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 Undang-Undang No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang 
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menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

 

Kinerja Keuangan Perbankan 

Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran keberhasilan kegiatan finansial yang 

dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode satu tahun. Unsur yang berkaitan secara 

langsung dengan pengukuran kinerja keuangan adalah informasi keuangan, selain digunakan 

pihak intern juga digunakan oleh pihak luar perusahaan. Informasi keuangan yang 

ditunjukkan ke pihak luar perusahaan umumnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan 

(Parju, h. 6). 

 

Profitabilitas  

 Profitabilitas adalah hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen. Rasio 

keuntungan untuk mengukur seberapabesar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik 

manajemendalam mengelola perusahaan (Sutrisno, 2009). Profitabilitas suatu perusahaan 

dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan 

diperbandingkan satu dengan lainnya. 

 

Return On Asset 

Return on Asset (ROA) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan 

(Robbet Ang, 1997). Return onAsset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin besar 

Return On Asset (ROA), semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut 

dan menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. Return On Asset (ROA) dipilih 

sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena Return On Asset (ROA) 

digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.  

 

Non Performing Financing (NPF) 

Non Performing Loan(NPL) atau Non Performing Financing (NPF) adalah kredit 

bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. 

Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah. Kredit 

dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dan tidak termasuk kredit 

kepada bank lain. Sedangkan kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, 

diragukan, dan macet.  

 

Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO) 

Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio perbandingan 

antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan 

untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi. 

Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya 

perasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan 

semakin besar (Yeni Vestal Falaasifah, 2014).  

 

Financing to Deposit Rasio (FDR) 
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Financing to Deposit Ratio (FDR) mencerminkan kemampuan bank dalam 

menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan modal (Thyas Rafelia, 2008). Rasio ini 

digunakan untuk mengukurtingkat likuiditas bank yang menunjukan kekmampuan bank 

untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank.  

 

Pengaruh NPF terhadap ROA  

NPF mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko kredit 

yang ditanggung pihak bank. Menurut hasil penelitian (Ponco, 2008), menunjukkan Non 

Perfoming Loan (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 

Sedangkan hasil penelitian (Mahardian, 2008), menunjukkan Non Perfoming Loan (NPL) 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Maka uraian 

tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 

H1 : NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap ROA bank syariah. 

 

Pengaruh BOPO terhadap ROA  

BOPO yang merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan 

operasional. Semakin besar BOPO maka semakin kecil ROA bank, karena laba yang 

diperoleh bank kecil. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam 

menjalankan aktivitas usahanya. Bank yang sehat rasio BOPO nya kurang dari 1 sebaliknya 

bank yang kurang sehat rasio BOPO-nya lebih dari 1. Semakin tinggi biaya pendapatan bank 

berarti kegiatan operasionalnya semakin tidak efisien sehingga pendapatanya juga semakin 

kecil. Dengan kata lain BOPO berhubungan negatif terhadap profitabilitas bank. Teori ini 

didukung oleh (Yuliani, 2007) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh signifikan 

negatif terhadap ROA. Sedangkan dalam penelitian (Fitriani, 2010) menunjukkan bahwa 

BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

 

H2 : BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada bank 

syariah.  

 

Pengaruh FDR terhadap ROA  

FDR adalah seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk 

pembiayaan (Dwi Swiknyo, 2010). Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang 

disalurkan ke dana pihak ketiga. Dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka 

semakin besar ROA bank. Artinya, pembiayaan FDR akan meningkatkan profitabilitas ROA. 

Sedangkan dalam penelitian (Ponco, 2008) juga menunjukkan bahwaFDR berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ROA.  

 

H3 : FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada bank 

syariah.  

 

METODOLOGI  
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Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif 

yang menekankan pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metoda statistika 

inferensial (melakukan analisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis 

(Saifuddin Azwar, 2001). Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif, 

yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Sedangkan menurut dimensi waktunya menggunakan data 

pooling ,yaitu kombinasi antara data runtut waktu (time series) yaitu data yang secara 

kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu dan data cross section yaitu 

data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu (Mudrajat Kuntjoro, 2003).  Data sekunder 

dalam penelitian ini terdiri dari 1 (satu) variabel dependen dan 3 (tiga) variabel independen. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah rasio Return On Asset (ROA). Sedangkan 

variabel independen dalam penelitian ini adalah rasio, Non Performing Financing (NPF),  

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Financing to Deposit Ratio (FDR). 

Data sekunder tersebut bersumber dari publikasi laporan keuangan triwulan Bank BNI 

Syariah, Bank BCA Syariah dan Bank Mandiri Syariah.   

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di 

Indonesia yang menyediakan Laporan Keuangan Triwulan periode tahun 2012 sampai 2016. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi 

(documentation) yaitu mengumpulkan beberapa informasi tentang data dan fakta yang 

berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang 

dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, website dan lain-lain. 

Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam perhitungannya 

menggunakan metode statistik. Metode-metode yang digunakan adalah analisis statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis. Adapun 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji F) dan 

penyajian data secara simultan (uji T). 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian secara statistik menemukan bahwa Non Performing Financing 

berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Non Performing Financing (NPF) 

adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan 

oleh bank syariah. Semakin rendah nilai NPF semakin baik profitabilitas suatu perbankan.  

Peningkatan NPF maka kecenderuangan dapat mempengaruhi besaran keuntungan 

perusahaan. Dengan meningkatnya kredit bermasalah pada perbankan syariah, maka akan 

berdampak pada tingginya risiko kredit yang disalurkan termasuk potensi tidak tertagih. Hal 

ini dapat mempengaruhi besaran keuntungan yang akan diterima oleh perbankan tersebut. 

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ponco (2008) dan Mahardian 

(2008) yang menyimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 

 

Pengaruh Biaya Operasional per Pendapatan Opersional Terhadap Profitabilitas Bank 

Umum Syariah 

Hasil statistik menemukan bahwa Biaya Operasional per Pendapatan Operasional 

berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Rasio Biaya Operasional 
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terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.  

Nilai koefisien negatif dan tingkat signifikansi yang kurang dari 0,05 yaitu 0,000, 

menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Syariah. Nilai negatif yang ditunjukkan BOPO menunjukkan bahwa semakin kecil 

BOPO berarti semakin efisien bank dalam menjalankan aktifitas usahanya, BOPO yang kecil 

menunjukkan bahwa biaya operasional bank lebih kecil dari pendapatan operasionalnya 

sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen bank sangat efisien dalam 

menjalankan aktivitas operasionalnya. Hal ini berarti tingkat efisiensi bank dalam 

menjalankan operasinya, berpengaruh terhadap tingkat pendapatan atau profitabilitas yang 

dihasilkan oleh bank tersebut. Jika kegiatan operasional dilakukan dengan efisien (nilai rasio 

BOPO rendah) maka pendapatan yang dihasilkan bank tersebut akan naik. Hasil penelitian ini 

senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2007) dan Fitriani (2010) yang 

menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA Berdasarkan uraian 

tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 

Pengaruh Financing to Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 

Hasil statistik menunjukkan bahwa Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas bank syariah. Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana 

yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank 

terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Penelitian ini sesuai dengan penelitian  Ponco (2008) 

yang  menyimpulkan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 

 

Pengaruh Variable X1  X2 dan X3 terhadap Y pada Bank Umum Syariah     

,,,,,,,,,,,Variabel X1 dan X2 serta X3 secara bersama-sama dikatakan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai p-value (sig) lebih kecil dari alpha 

(confidence interval). Dari hasil uji F di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 

7,861 dan F tabel sebesar 2,77.  Karena F hitung lebih besar daripada F tabel, dan nilai p-

value adalah 0.000 (sig) lebih kecil dari alpha 0.05 (confidence interval), maka dapat 

disimpulkan bahwa koefisien regresi secara keseluruhan adalah signifikan pada tingkat 5%, 

dimana Ho ditolak dan H1 diterima.  Ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara 

bersama-sama antara variabel X1 dan X2  serta X3 terhadap Y.  

 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Non Performing Financing berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas 

bank syariah. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ponco 

(2008) dan Mahardian (2008)  

2. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional berpengaruh negatif signifikan 

terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Yuliani (2007) dan Fitriani (2010)  

3. Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas 

bank syariah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian  Ponco (2008).   
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4. Non Performing Financing, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional dan 

Financing to Deposit Ratio berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap 

profitabilitas bank syariah.  

 

Daftar Pustaka 
 

Budi Ponco, “Analisis Pengaruh CAR, NPL, BOPO, NIM, dan LDR Terhadap ROA (Studi Kasus Pada 

Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2007)”, 

(Semarang: Universutas Diponegoro, 2008), hlm 22 

Dwi Swiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 

148 

Mahardian, Pandu, “Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, NPL, NIM, dan LDR terhadap Kinerja 

Keuangan Perbankan (Studi Kasus Perusahaan Perbankan yang Tercatat di BEJ periode 

Juni 2002-Juni 2007)”, 2008,  Tesis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen 

Universitas Diponegoro. http.//eprints.undip.ac.id. 

Mudrajat Kuntjoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Jakarta : Erlangga, 2003, h 124-125. 

Parju, Manajemen Keuangan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 

Robbet Ang, Buku Pintar: Pasar Modal Indonesia, Jakarta : Media Soft Indonesia, 1997, h. 18 

Sutrisno, Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi, Cetakan Ketujuh, Ekoisia, Yogyakarta, 

2009. h.222. 

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h 5-6 

Thyas Rafelia, Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO Terhadap Roe Bank Syariah Mandiri Periode 

Desember 2008-Agustus 2012, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/ accounting. 

Yuliani, Hubungan Efisiensi Operasional dengan Kinerja Profitabilitas pada sektor Perbankan yang 

go public di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, 2007, Vol.5 (10). 

Yeni Vestal Falaasifah, Pengaruh CAR, FDR, BOPO Pada Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia 

Periode Tahun 2010-2013, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Walisong 

Semarang Tahun 2014, h. 24 

 

 

 

 

 

 

 

http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/

