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Abstract: This research to determine the effect of variable capital adequacy ratio
(CAR), financing to deposit ratio (FDR), nonperformance financing (NPF) and
operational Efficiency Ratio (BOPO) to the return on equity (ROA). The
population of this research is the whole Islamic Banks in Indonesia, but the
sampled is only Islamic Banks Foreign Exchange because it has the most
complete financial services. Samples that is researched are the financial report of
Islamic Banks foreign Exchange the period 2010 to 2015. The results showed that
(1). Simultaneously variable CAR, FDR, NPF, and ROA significant effect on
ROA. (2).Partially variable CAR, FDR, NPF no significant effect on ROA, while
variable BOPO significant effect on ROA.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel capital
adequacy ratio(CAR), financing to deposit ratio(FDR), non performance
financing(NPF) dan beban operasi terhadap pendapatan operasi(BOPO) terhadap
return on equity(ROA). Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan
populasi adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia, namun yang dijadikan
sampel adalah hanya Bank Umum Syariah Devisa dengan alasan karena memiliki
layanan jasa keuangan paling lengkap. Sampel yang akan di teliti adalah laporan
keuangan Bank Umum Syariah Devisa periode tahun 2010 sampai 2015. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa (1). Secara simultan variabel CAR, FDR,NPF, dan
BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. (2). Secara parsial variabel CAR,
FDR,NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan variable BOPO
berpengaruh signifikan terhadap ROA.
Kata kunci : CAR, FDR, NPF, BOPO, ROA, Bank Umum Syariah Devisa

Latar Belakang
Bank syariah di tanah air mendapatkan
pijakan kokoh setelah adanya deregulasi
sektor perbankan pada tahun 1983, yaitu
diberikannya keleluasaan penentuan tingkat
suku bunga, termasuk nol persen(atau
peniadaan bunga sekaligus), deregulasi ini
menjadi titik awal yang menjadi pintu
terbuka bagi lahirnya bank Syariah di
Indonesia. Wujud dari momentum itu maka
lahirlah Bank Syariah Muamalat sebagai
pelopor perbankan syariah di Indonesia.
Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh

Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta
dukungan ICMI dan beberapa pengusaha
muslim.
selanjutnya UU No.10 tahun 1998
tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992
tentang perbankan, telah memungkinkan
bank syariah beroperasi sebagai Bank Umum
Syariah(BSU) atau dengan membuka Unit
Usaha Syariah(USS). Lahirlah Bank Syariah
Mandiri(konversi dari Bank Susila Bakti)
serta USS Bank IFI.
Jumlah Bank Umum Syariah (BUS)
dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai
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dengan Oktober 2011 tidak mengalami
perubahan, namun demikian jumlah jaringan
kantor meningkat. Dengan demikian
meskipun jumlah BUS maupun UUS
cenderung tetap, namun pelayanan terhadap
kebutuhan masyarakat akan perbankan
syariah semakin meluas yang tercermin dari
bertambahnya Kantor Cabang Pembantu
(KCP) dan Kantor Kas (KK). KCP
bertambah 219 kantor (30,50%) dari 718
menjadi 937, sedangkan KK bertambah 23
kantor (9,50%) yaitu dari 242 menjadi 265.
Secara keseluruhan jumlah kantor perbankan
syariah meningkat dari 1.388 kantor
(Okt’2010) menjadi 1.688 kantor, sedangkan
jumlah layanan syariah (office channeling)
tetap yaitu sebesar 1.277 kantor.
Dalam menilai kinerja perusahaan ada
beberapa indikator yang dapat dijadikan
sebagai alat ukur penilaian, salah satunya
adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan
suatu perusahaan dapat menjadi petunjuk dan
informasi terhadap pertumbuhan potensi
perkembangan yang perusahaan. Informasi
kinerja keuangan dapat dilihat dari laporan
keuangan perusahaan dengan melakukan
perhitungan . Sedangkan laporan keuangan
yang telah dianalisis sangat diperlukan
pemimpin perusahaan atau manajemen untuk
dijadikan
sebagai
alat
pengambilan
keputusan lebih lanjut untuk masa yang akan
datang.
Laporan keuangan merupakan sebuah
media informasi yang mencatat, merangkum
segala akivitas perusahaan dan digunakan
untuk melaporkan keadaan dan posisi
perusahaan pada pihak yang berkepentingan,
terutama pada pihak kreditur, investor, dan
manajemen perusahaan itu sendiri. Untuk
menggali lebih banyak lagi informasi yang

terkandung dalam suatu laporan keuangan
diperlukan suatu analisis laporan keuangan.
Informasi disajikan dengan benar dan akurat
dapat menjadi informasi yang sangat berguna
bagi
perusahaan dalam
pengambilan
keputusan serta untuk menilai kinerja
perusahaan.
Tingkat kesehatan bank dapat dinilai
dari beberapa indikator. Salah satu sumber
utama indikator yang dijadikan dasar
penilaian adalah laporan keuangan bank yang
bersangkutan. Berdasarkan laporan itu akan
dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang
lazim dijadikan dasar penilaian tingkat
kesehatan bank (Nasser dan Aryati, 2000).
Dalam mengukur kinerja keuangan bank, ada
beberapa rasio keuangan yang biasa
digunakan diantaranya Capital Adequacy
Ratio(CAR), Financing to Deposit Ratio
(FDR), Non Performance Financing(NPF),
Beban Operasional Terhadap Pendapatan
Operasional
(BOPO),
Return
On
Equity(ROE), dan berbagai rasio lainnya.
Berdasarkan uraian di atas, penulis
tertarik untuk meneliti kinerja keuangan
perbankan Syariah dengan Judul “Analisis
Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Financing
to Deposit Ratio , Non Performance
Financing, Beban Operasional Terhadap
Pendapatan Operasional, Return On Equity
Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia”.
Berdasarkan
latarbelakang
permasalahan di atas, maka rumusan masalah
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah CAR, FDR, NPF dan BOPO
berpegaruh signifikan secara simultan
terhadap ROE bank umum syariah ?
2. Apakah CAR, FDR, NPF dan BOPO
berpegaruh signifikan secara simultan
terhadap ROE bank umum syariah ?

Tabel 1. Jaringan Kantor Bank Syariah
Kelompok Bank
2009
2010
BUS
6
UUS
25
Jumlah kantor
1001
BUS & UUS
Jumlah layanan syariah
1929
Sumber : Bank Indonesia, 2011

0kt 2011

11
23
1477

11
23
1688

Growth
Nominal
%
0
0
0
0
211
14,28

1277

1277

0

0
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Kajian Literatur
Setiap perusahaan, baik bank maupun
non bank pada suatu waktu (periode tertentu)
akan
melaporkan
semua
kegiatan
keuangannya. Laporan ini bertujuan untuk
memberikan informasi keuangan perusahaan,
baik kepada pemilik, manajemen maupun
pihak luar yang berkepentingan terhadap
laporan tersebut (Kasmir, 2004).
Laporan keuangan bank menunjukkan
kondisi keuangan bank secara keseluruhan.
Dari laporan ini akan terbaca bagaimana
kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk
kelemahan dan kekuatan yang dimiliki.
Laporan ini juga menunjukkan kinerja
manajemen bank selama satu periode.
Kemudian laporan keuangan juga berikan
informasi tentang hasil-hasil usaha yang
diperoleh bank dalam suatu periode tertentu
dan biaya-biaya atau beban yang dikeluarkan
untuk memperoleh hasil tersebut. Informasi
ini akan termuat dalam laporan laba rugi
(Kasmir, 2012).
Laporan keuangan yang disusun
biasanya terdiri dari (Supardi dan
Mastuti,dalam Asmoro, 2010):
1. Neraca yaitu menggambarkan posisi
keuangan perusahaan pada suatu periode
tertentu (aktiva, kewajiban, dan ekuitas).
2. Laporan Rugi Laba yaitu memuat tentang
perubahan posisi keuangan perusahaan
pada
periode
akuntansi
tertentu
(pendapatan dan biaya).
3. Laporan-laporan lain yang bersifat
pelengkap seperti laporan perubahan laba
yang ditahan dan laporan arus kas.
Pengertian rasio keuangan menurut
James C Van Horne dalam Kasmir(2012)
merupakan indek yang menghubungkan dua
angka akuntansi dan diperoleh dengan
membagi satu angka dengan yang lainnya.
Rasio
keuangan
digunakan
untuk
mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja
keuangan perusahaan. Dari hasil rasio
keuangan akan terlihat kondisi kesehatan
perusahaan yang bersangkutan.
Analisis rasio keuangan perusahaan dapat
digolongkan menjadi sebagai berikut :
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.
Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah
rasio yang memperlihatkan seberapa jauh
seluruh aktiva bank yang mengandung resiko
(kredit, penyertaan, serat berharga, tagihan
pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal
sendiri bank di samping memperoleh danadana dari sumber-sumber di luar bank,
seperti dana masyarakat, pinjaman (utang),
dan lain-lain. Dengan kata lain, capital
adequacy ratio adalah rasio kinerja bank
untuk mengukur kecukupan modal yang
dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang
mengandung atau menghasilkan risiko,
misalnya kredit yang diberikan.Merupakan
indikator terhadap kemampuan bank untuk
menutupi penurunan aktivanya sebagai
akibat dari kerugian-kerugian bank yang
disebabkan oleh aktiva yang berisiko
(Dendawijaya, 2009).
Non Performance Financing (NPF) adalah
rasio yang menunjukkan bahwa kemampuan
bank
dalam
mengelola
pembiayaan
bermasalah yang diberikan oleh bank.
pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan
yang diberikan kepada pihak ketiga.
Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan
dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan
macet.
Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah
rasio antara seluruh jumlah pembiayaan yang
diberikan bank dengan simpanan nasabah
yang diterima oleh bank. Rasio ini
menunjukkan salah satu penilaian likuiditas
bank.
Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio biaya operasi adalah
perbandingan antara biaya operasional dan
pendapatan
operasional.
Rasio
ini
dirumuskan sebagai berikut (Dendawijaya,
2009) : Rasio biaya operasional digunakan
untuk mengukur tingkat efisiensi dan
kemampuan bank dalam melakukan kegiatan
operasinya. Mengingat kegiatan utama bank
pada prinsipnya adalah bertindak sebagai
perantara,
yaitu
menghimpun
dan
menyalurkan dana, maka biaya dan
pendapatan operasional bank didomonasi
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oleh biaya bunga dan hasil bunga
(Dendawijaya, 2009).
Menurut
Agus
Sartono,
dalam
Aminatuzzahra (2010), Return on Equity
(ROE) merupakan pengembalian hasil atau
ekuitas yang jumlahnya dinyatakan sebagai
suatu parameter dan diperoleh atas investasi
dalam saham biasa perusahaan untuk suatu
periode waktu tertentu. Besarnya ROE sangat
dipengaruhi oleh besarnya laba yang
diperoleh perusahaan, semakin tinggi laba
yang diperoleh maka akan semakin
meningkatkan ROE. Sedangkan ROE
merupakan rasio antara laba sesudah pajak
terhadap total modal sendiri (ekuitas) yang
berasal dari seroran pemilik, laba tidak dibagi
dan cadangan lain yang dimiliki oleh
perusahaan.
Penelitian terdahulu sebagai referensi
dalam penelitian ini adalah :
1. Aminatuzzahra (2010) judul : Analisis
Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity
Ratio, Total Asset Turnover, Net Profit
Margin Terhadap Return On Equity (Studi
Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Go–
Public di BEI Periode 2005-2009). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara
parsial dan simultan variabel Current
Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Asset
Turnover, Net Profit Margin berpengaruh
signifikan terhadap Return On Equity.
2. Argo, Asmoro (2010) Judul : Analisis
Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap
Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Bank
(Studi Kasus pada Bank Persero dan Bank
Umum Swasta Nasional periode 20042007). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa secara parsial Capital Adequacy,
Return On Asset berpengaruh signifikan
terhadap Kondisi Bermasalah Bank,
sedangkan Non Performance Loan, Bopo,
Loan to Deposit Ratio secara parsial tidak
berpengaruh signifikan.
3. Eka Cahya Rizki (2012) Analisa Rasio
Keuangan
untuk
Menilai
Kinerja
Perusahaan Sektor Pertambangan yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Period 2008-2011. Dalam mengukur
kinerja perusahaan diukur dengan rasio
likuiditas,
rasio
leverage,
rasio
profitabilitas dan rasio pertumbuhan.
Rasio likuiditas meliputi current rasio dan

Quick rasio, rasio profitabilitas meliputi
return on asset, dan return on equity, rasio
leverage meliputi debt to equity ratio, long
term debt to equity ratio dan long term to
fixed asset ratio. Hasil penelitian
menunjukkan perusahaan dengan rasio
likuiditas, rasio profitabilitas, rasio
leverage dan rasio pertumbuhan yang baik
memiliki kinerja yang baik.
Berdasarkan landasan teori dan
penelitian terdahulu di atas, maka kerangka
konseptual penelitian dapat digambarkan
seperti pada Gambar 1.
CAR (X1)
NPF (X2)
FDR (X3)

ROE
(Y)

BOPO (X4)
Gambar 1. Kerangka Konseptual

Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian
kolerasional dengan menggunakan data
sekunder. Data tersebut berupa rasio-rasio
keuangan dalam laporan keuangan masingmasing bank syariah,Devisa di Indonesia.
Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh Bank Syariah yang ada di Indonesia.
Dari populasi tersebut dipilih sampel.
Dimana yang dijadikan sampel adalah bank
umum syariah devisa dengan periode laporan
keuangan tahun 2010-2015.
Variabel- variabel dalam penelitian ini
dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Capital Adequacy Ratio(X1)
Rasio CAR dirumuskan sebagai berikut :

2. Non Performance Ratio (X2)
Rasio NPF dirumuskan sebagai berikut :
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3. Financing to Deposit Ratio(X3)
Rasio FDR dirumuskan sebagai berikut :

4. Beban Operasional dan Pendapatan
Operasional(X4)
Rasio BOPO dirumuskan sebagai berikut:

5. Return On Equity(Y)
Rasio ROE dirumuskan sebagai berikut:

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengujian normalitas dalam penelitian
ini dilakukan dengan uji kolmogoro-smirnov
(goodness of fit). Kriteria dalam pengujian ini
adalah sebagai berikut (Ghozali, 2001).
1. Jika Probabilitas / sig > 0,05 maka
distribusi normal.
2. Jika Probabilitas / sig < 0,05 maka
berdistribusi tidak normal.
Hasil uji normalitas kolmogorov–
smirnov menunjukkan, nilai signifikan yang
dihasilkan sebesar 0,616 > 0,05 maka dapat
disimpulkan
bahwa
data
tergolong
berdistribusi normal.
Selanjutnya untuk memastikan bahwa
model penelitian yang digunakan sudah
berkualitas, maka akan dilakukan uji asumsi
klasik yang meliputi:
1. UJi Heteroskedasitisitas
Deteksi terjadinya heteroskedastisitas
dilakukan dengan melihat ada tidaknya
pola tertentu pada grafik, dimana sumbu
X dan Y yang telah diprediksi, dan sumbu
X adalah residual (Y prediksi – Y
sesungguhnya) yang telah di studentized
(Ghozali, 2006:105). Dasar analisis :
a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik
yang ada membentuk pola tertentu
yang teratur (bergelombang, melebar
kemudian
menyempit),
maka
mengidentifikasikan
telah
terjadi
heteroskedastisitas.
b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta
titik-titik menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka
tidak terjadi heteroskedastisitas.
Hasil grafik scater plot, terlihat bahwa
penyebaran data menyebar di atas dan di
bawah angka 0 dan tidak membentuk pola
tertentu, yang berarti tidak terjadi
heteroskedastisitas.
2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk
menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel independen.
Multikolinearitas dapat dideteksi dengan
nilai tolerance dan nilai Variance Inflation
Factor
(VIF).
Berdasarkan
hasil
perhitungan diketahui bahwa nilai
tolerance untuk CAR (X1) adalah sebesar
0,829 dan nilai VIF sebesar 1,207. Nilai
tolerance pada FDR (X2) adalah sebesar
0,907 dan nilai VIF sebesar 1,103. Nilai
tolerance pada NPF (X3) adalah sebesar
0,492 dan nilai VIF sebesar 2,033. Nilai
tolerance pada BOPO (X4) adalah sebesar
0,446 dan nilai VIF sebesar 2,243
.Berdasarkan hasil tersebut tidak ada nilai
tolerance yang < 0,010 dan tidak ada nilai
VIF yang > 10, maka dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi multikoliearitas antar
variabel bebas dalam model regresi
tersebut.
3. Uji Autokorelasi
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui
apakah dalam model regresi linier ada
korelasi antara kesalahan pengganggu
pada periode waktu t dengan kesalahan
pada periode waktu t-1. Penelitian ini,
pengujian autokorelasi dilakukan dengan
uji Durbin – Watson. Dimana kriteria
Durbin - Watson adalah 1,5 – 2,5 atau >
1,5 dan < 2,5. Adapun hasil uji Durbin –
Watson diperoleh hasil sebesar 1,585 yang
berarti tidak terdapat autokorelasi.
Analisis regresi linear berganda
bertujuan untuk mengetahui pengaruh
variabel CAR, FDR, NPF dan BOPO
terhadap ROE. analisis regresi dalam
penelitian ini menggunakan program SPSS
for window release 16, seperti terlihat pada
tabel 2.
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Tabel 2. Analisis Regresi Berganda
Model

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
1 (Constant)
213.103
40.793
CAR
-.894
.603
FDR
-.089
.341
NPF
1.817
2.158
BOPO
-2.048
.464
a. Dependent Variable: ROE

Standardized
Coefficients
Beta
-.206
-.035
.151
-.834

Berdasarkan Tabel 2, dapat ditulis
persamaan model regresi penelitian ini
sebagai berikut:
Y = 213,103 – 0,894(X1) – 0,089 (X2) +
1,817 (X3) -2,048(X4)
Berdasarkan
hasil
perhitungan
besarnya koefesien korelasi berganda(R²)
sebesar 0,697. Hal ini berarti 69,70% variasi
ROE dapat dijelaskan oleh variabel
independen CAR, FDR, NPF dan BOPO.
Sedangkan sisanya 30,03% dijelaskan oleh
sebab-sebab lain diluar variabel penelitian.
Uji F digunakan untuk mengetahui
pengaruh secara bersama-sama variabel
CAR, FDR, NPF dan BOPO terhadap ROE.
Dari uji ANOVA atau F test didapat F hitung
sebesar 10,948 dengan probabilitas 0.000.
Karena probabilitas jauh lebih kecil dari
0.05, maka dapat dikatakan bahwa CAR,
FDR, NPF dan BOPO secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap ROE.
Uji t digunakan untuk mengetahui
pengaruh secara parsial variabel CAR, FDR,
NPF dan BOPO terhadap ROE. Hasil uji
signifikansi adalah sebagai berikut :
1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa
CAR berpengaruh signifikan terhadap
ROE. Hipotesis ini ditolak karena t hitung
= signifikan 0,154 > 0,05. Hal ini berarti
bahwa variabel CAR tidak berpengaruh
signifikan terhadap ROE.
2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa FDR
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
nasabah. Hipotesis ini ditolak karena t
hitung = signifikan 0,797 > 0,05. Hal ini
berarti bahwa variabel FDR tidak
berpengaruh signifikan terhadap ROE.
3. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa NPF
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan ROE. Hipotesis ini ditolak

t

Sig.

Collinearity Statistics
Tolerance

5.224
-1.483
-.261
.842
-4.411

.000
.154
.797
.410
.000

.829
.907
.492
.446

VIF
1.207
1.103
2.033
2.243

karena t hitung = signifikan 0,410 > 0,05.
Hal ini berarti bahwa variabel NPF Tidak
berpengaruh signifikan terhadap ROE.
4. Hipotesis keempat menyatakan bahwa
BOPO berpengaruh signifikan terhadap
ROE. Hipotesis ini diterima karena t
hitung = signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini
berarti bahwa variabel BOPO berpengaruh
signifikan terhadap ROE.
Berdasarkan hasil uji secara parsial,
diketahui bahwa variabel BOPO mempunyai
pengaruh yang paling dominan terhadap
ROE, karena mempunyai nilai koefesien
regresi terbesar yaitu -2,048.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka
dapat disimpulkan pengaruh variabelvariabel independen terhadap Return on
Equity (ROE) sebagai berikut :
1. Variabel CAR, FDR, NPF dan BOPO
secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap keputusan ROE.
2. Variabel CAR, FDR, NPF, secara parsial
tidak berpengaruh signifikan terhadap
ROE.
Sedangkan
variabel
BOPO
berpengaruh signifikan terhadap ROE.
3. Dari keempat variabel tersebut variable
BOPO mempunyai pengaruh yang paling
dominan terhadap ROE.
Berdasarkan
kesimpulan
hasil
penelitian diatas maka saran dalam penelitian
ini sebagai berikut:
1. Perusahaan harus meningkatkan BOPO
melalui peningkatan biaya operasional
yang berarti berupaya terus memperbesar
pendanan atau pengucuran kredit kepada
nasabah, karena semakin besar pendanaan
untuk BOPO maka akan dapat
meningkatkan pengembalian modal Bank.
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2. Bagi peneliti berikutnya hendaknya
menggunakan sampel yang lebih luas,
tidak hanya sampel pada Bank Umum
Syariah Devisa saja, tetapi juga Bank
Umum Syariah Non Devisa.
3. penelitian yang akan datang hendaknya
mempertimbangkan
variabel-varaibel
rasio keuangan lainya di luar model ini,
karena variabel penelitiannya memiliki
hubungan yang tidak terlalu kuat dalam
menjelaskan faktor yang mempengaruhi
ROE.
4. Penelitian ini hanya menggunakan ROE
untuk menilai kinerja perusahaan. Untuk
selanjutnya
diharapkan
dapat
mengembangkan penelitian ini dengan
menilai rasio keuangan lainya yang dapat
digunakan
untuk
menilai
kinerja
perusahaan seperti ROA, ROI, EPS,
deviden, dll
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