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ABSTRAK

Fitriani Nasra. 2019. Pengaruh l;'irzancing tu Deposit Ratio (t;DR) dan Non
Perlbnning };'inance Terhadap Profitabilitas pada Bank tlmum Syariah Yang
Tercatat di Bursa Efek Indonesia, dibirnbing olelr Abdul Khalik.

Tujuan dari peneiitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisrs
pengaruh l|inancittg to Deprssit {F-D}l) dan r\br l,er{orming t','inancing {NpF)
terhadap protitabilitas pada beberapa perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa
r=f-ek Indonesia. Untuk mengetahui dan rnenganalisis pengaruh i;inoncing to
Depr;sit llatio {f,"f}R} dan Non Per.fitrmtng F'incttt:ing NpF'; berpengaruh sirnultan
terhadap profitabilitas pada beberapa perusahaan perbankan vang tercatat di Bursa
Et'ek Tndonesia.

Teknik pengurnpular data rnelalui dokumentasi, sedangkan teknik analisis
data dengan menggunakan analisis kuantitati{, uji asurnsi klasik, analisis regresi
linier berganda, sefia pengujian hipotesis, dan koetisien determinasi.

Hasil dari penelitian ini adalah ada pengaruh positif dan signifikan antara
FDR terhadap prot-rtabilitas yang artinya semakin tinggi FDR akan peberikan
pengaruh yang n;,-ata dalarn peningkatan profitabilitas. NPF berpengaruh gegatif
terhadap profitatrilitas dan signilikan yang artinya bahrva semakin tinggi NpF
maka akan memberikan pengaruh yang berarti dalam peningkatan profitabilitas.

Kata kunci: I;ilR, NPit, dan R{o,4

INJDONESIA INSTITI

/

ilt



ABSTRACT

Fitriani Nnsra" 2019. l'he Ef{bct of"Finuncing to Deposit Ratio 6,'n$i ancl ltion-
!'erfonnittg fiinrsrtce ].tsv,ard I'ra/it*bi/i4, ut Shrtria {lonunercictl Banks il,w{ ore
i t.sted at the lndonesia Stock F)xchange, superv-ised hy Abdut Khatik.

Tlte purpose {{'this study ty-a,\ to det'enntne *nd unaly:e tke ffict of
!:tnuncing to lleposit {FDN unt{ Non Perfisrming }';'inancing 0{p!1 tou,arcl
nrofitahility in severill bunking conzp*nies listed *t tlw lnclonesia Stock iixchange
:tnd to .fint{ out and anclv:e ilte afJbct of' * itzuttcing ks Depo"-it Rutits {t,'DI?) and
'ion Per.fbnning ?-inttncing (!{P?) ,rimultaneousfi, towurtl profitubilin, rn ,severctf
nunking ctsmpanies /isted ut the lntktncsiu Stock l:,xclzange.

'l'his stutfu teclutique o/'callecting ckx* through doczrrnentatirsrz, whi{e the
!tita unalvsis tec:hniqu€ uses quantitative anulvsi,s, clus.tic ussur.nplkn te,sts,

'nulriple linertr regres.siog *nnhtsis, and hypothesis testing, antl tlrc cofficienf c{'
,irterminalion.

I'he result r:f tlzi,t stuclf is rltut there is n ytrssitive aml significant e.ffict
hetv'een l:'l)iL tot*'tsrd pr*fituhilfu,-, which t??ean.s that the lzigher tke I;i-l|l u,ill give
u real e.ffect in incre*sing l:rofirahi/i4.,. NPF h*tt a *egath:e ellbd towartl
prr4ituhrlity, antl is signi{icant, which tne&fts thu( the higher Npf; y;ili ha,-e il
' 
!,tn i.ficunf efib* on inryessing prrsfi|tthi\i4'.

Keywords: ltDll, NPf;', und j"lOA
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1  MOTTO  Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan Jangan terlalu memikirkan masa lalu karena telah pergi dan selesai, Karena jika melakukan yang terbaik dihari ini maka hari esok akan lebih baik.    
 

 



2  PERSEMBAHAN  Kupersambahkan Skripsi ini khusus untuk :  
� Tuhanku, Allah SWT atas ridho yang diberikan 
� Kedua orang tua tercinta, sebagai wujud jawaban atas kepercayaannya yang telah diamanatkan kepadaku serta atas kesabaran dan dukungannya. Terima kasih untuk segala curahan kasih sayang yang tulus dan ikhlas serta segala pengorbanan dan doa yang tiada henti kepada ananda 
� Semua keluarga, saudara dan sahabat yang selalu membantuku dalam segala hal.                   



3  ABSTRAK  Fitriani Nasra. 2015211841. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dibimbing oleh Abdul Khalik. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas pada beberapa perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Financing to 

Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh simultan terhadap profitabilitas pada beberapa perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.  Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan analisis kuantitatif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis, dan koefisien determinasi. Temuan dari penelitian ini adalah ada pengaruh positif dan signifikan antara FDR terhadap profitabilitas yang artinya semakin tinggi FDR akan memberikan pengaruh yang nyata dalam peningkatan profitabilitas. NPF berpengaruh negatif tehadap profitabilitas dan signifikan yang artinya bahwa semakin tinggi NPF maka akan memberikan pengaruh yang berarti dalam peningkatan profitabilitas.  Kata Kunci : FDR, NPF, dan ROA             
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1  BAB I PENDAHULUAN  1.1 Latar Belakang Masalah Bisnis perbankan merupakan bisnis jasa yang saat ini berada dalam persaingan yang sangat ketat. Oleh karena itu, untuk unggul dan bertahan dalam persaingan, maka setiap Bank baik Bank Umum maupun Bank Syariah harus memelihara kepercayaan masyarakat dengan cara senantiasa menjaga kinerja kesehatannya dengan baik dan dapat memenuhi ketentuan prudential banking 

regulation dengan baik. Dalam hal ini, Bank Indonesia menilai tingkat kinerja bank atau tingkat kesehatan bank berdasarkan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi suatu bank.  Di Indonesia saat ini organisasi bisnis islam yang berkembang salah satunya adalah bank syariah. Pada perbankan syariah, bank berperan sebagai manajer investasi dari pemilik dana atas investasi yang disimpan di bank. Hubungan antara bank syariah dengan nasabah dalam praktek perbankan syariah bersifat kemitraan. Salah satu penyebab yang menjadikan bank syariah terus mengalami peningkatan adalah mekanisme pembagian keuntungannya yang berdasarkan bagi hasil.   Mengingat begitu pesatnya pertumbuhan dan ketatnya persaingan perbankan syariah di Indonesia, maka pihak bank Syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar dapat menarik investor dan nasabah, serta dapat tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Salah satu indikator yang sering digunakan oleh suatu bank dalam menilai kinerja keuangan suatu bank adalah dengan melihat dari tingkat profitabilitas yang dicapai oleh suatu perbankan.   1 



2  Siswoyo (2013:45) menyatakan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan mencetak laba. Profitabilitas adalah merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan atau memperoleh laba dalam kegiatan operasinya. Rasio ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas bank yang diukur dari asset, yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat.  Untuk meningkatkan profitabilitas, maka banyak faktor yang perlu diperhatikan dimana dalam penelitian ini difokuskan pada rasio financing to deposit 

ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF). Rasio financing to deposit ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam membayar penarikan dana dari hasil yang diterima bank dengan perputaran pembiayaan (Sholehah, 2016). Semakin tinggi rasio financing to deposit ratio (FDR) maka akan semakin tinggi dana pihak ketiga (DPK) yang disalurkan. Dengan penyaluran dana pihak ketiga yang tinggi maka pendapatan bank akan semakin meningkat sehingga mempengaruhi ROA (Sholehah, 2016). Selain Financing to deposit ratio, maka non performing financing mempengaruhi return on asset, hal ini karena rasio non performing financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur pembiayaan bermasalah pada suatu bank. Pembiayaan bermasalah di sini adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Non performing financing (NPF) dijadikan variabel yang mempengaruhi profitabilitas karena besarnya kredit bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan kesempatan untuk memperoleh 



3  pendapatan dari  kredit yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan berpengaruh negatif pada profitabilitas bank. Semakin tinggi non performing financing (NPF) maka semakin kecil return on asset (ROA) karena pendapatan laba perusahaan kecil.  Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka obyek penelitian ini adalah pada beberapa Perusahaan Perbankan Umum Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sebagai lembaga keuangan perbankan maka perlunya memperhatikan mengenai masalah profitabilitas untuk menjamin kelangsungan hidup bank. Karena fenomena yang terjadi selama ini bahwa profitabilitas bank mengalami penurunan, sehingga perlunya diperhatikan masalah financing to deposit ratio dan non 

performing financing. Alasannya karena kedua variabel ini sangat mempengaruhi peningkatan atau penurunan profitabilitas perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema ini dengan memilih judul :  Pengaruh Financing to Deposit Ratio dan Non 

Performing Financing Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia.      1.2 Rumusan Masalah  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah :  



4  1. Apakah Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing 

(NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas pada beberapa perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 2. Apakah Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing 

(NPF) berpengaruh simultan terhadap profitabilitas pada beberapa perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia  1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Financing to Deposit Ratio 

(FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas pada beberapa perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Financing to Deposit Ratio 

(FDR) dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh simultan terhadap profitabilitas pada beberapa perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia           1.4 Manfaat Penelitian  Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, diantaranya :  



5  1. Sebagai sumbangan dan masukan pada Bursa Efek untuk memberikan kinerja FDR dan NPF di masa mendatang. 2. Sebagai persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi pada STIE Nobel Indonesia Makassar. 3. Sebagai referensi bagi teman-teman untuk membuat proposal penelitian dalam rangka penyelesaian studi pada STIE Nobel Indonesia Makassar.        



6  BAB II TINJAUAN PUSTAKA  2.1 Pengertian Manajemen Keuangan Manajemen Keuangan (financial management) merupakan manajemen yang mengelola masalah keuangan perusahaan, di mana manajemen keuangan sangat berperan dalam keberhasilan suatu perusahaan. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen keuangan yang efektif dan efisien sangat menunjang dalam mencapai sasaran jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang perusahaan yaitu perolehan keuntungan, pertumbuhan dan perluasan usaha, karena manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Manajemen Keuangan adalah salah satu bagian utami pada ilmu Manajemen. Pengertian Manajemen keungan adalah segala aktivitas mengenai bisnis (organisasi) didalam kerangka penggunaan serta pengalokasian suatu dana entitas bisnis (perusahaan) secara efisien. Pengertian ini telah mengalami segala macam perkembangan berawal dari adanya pengertia yang hanya sekedar untuk mengutamakan kegiatan dalam memperoleh atau mendapatkan dana saja meliputi kegiatan mendapatkan dan penggunaan dana sampai pada pengelolaan atas aset atau aktiva. Kamaluddin dan Indriani (2012 : 1) mengatakan bahwa manajemen keuangan, yaitu masalah investasi sebagai pengelolaan dana, masalah bagaimana memperoleh dana, dan bagaimana pengelolaan dana agar dapat menciptakan dan meningkatkan nilai manfaat bagi perusahaan.    6 



7  Husnan dan Astuti (2012:4) Manajemen Keuangan adalah pengaturan kegiatan keuangan. Jadi Manajemen Keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan. Mereka melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut sebagai manajer keuangan. Meskipun demikian, kegiatan keuangan tidaklah terbatas dilakukan oleh mereka yang menduduki jabatan seperti direktur keuangan, manajer keuangan, kepala bagian keuangan dan sebagainya. Sunyoto (2013 : 19) mengemukakan bahwa manajemen keuangan adalah bidang yang terluas dari ketiga bidang yang telah disebutkan sebelumnya, dan yang paling banyak memiliki peluang pekerjaan. Manajemen keuangan memiliki arti penting di semua bisnis, termasuk perbankan dan institusi-institusi keuangan lainnya.   Berdasarkan definisi manajemen tersebut, maka manajemen keuangan dapat disimpulkan sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian keuangan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan manajemen keuangan yang terpenting adalah memaksimumkan kekayaan atau kemakmuran pemegang saham atau pemiliknya. Dari pengertian ini, secara ringkas, manajemen keuangan memfokuskan aktivitasnya sebagaimana suatu organisasi dapat menciptakan dan menjaga nilai perusahaan. Margaretha (2014:2) mengemukakan bahwa manajemen keuangan adalah proses pengambilan keputusan tentang aset, pembiayaan dari aset tersebut dan pendistribusian dari seluruh cash flow yang potensial yang dihasilkan  dari aset. Oleh karena itu, manajemen keuangan melibatkan tiga keputusan utama tadi dan 



8  semuanya berpengaruh pada bermacam-macam departemen pada suatu hospitality 

organization.  Hery (2016 : 3) mengatakan bahwa manajemen merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengiktisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterprestasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya. Manajemen keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.   Kasmir (2016 : 7) mengemukakan bahwa : ” Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (untuk laportan laba rugi) ”. Biasanya laporan keuangan dibuat per periode misalnya tiga bulan, atau enam bulan untuk mempertimbangkan internal perusahaan. Sementara itu, laporan lebih luas dilakukan satu tahun sekali. Di samping itu, dengan adanya laporan keuangan, dapat diketahui posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan tersebut dianalisis.     2.2 Pengertian Bank Syariah 



9  Perkembangan bank syariah yang cukup pesat hingga saat ini dimulai pada tahun 1992. Dengan dikeluarkannya UU No.10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan sistem dual system banking, bank-bank konvensional yang mendominasi pasar mulai tertarik dan membuka unit syariah. Kalangan praktisi perbankan semakin gencar melakukan upaya sosialisasi dan edukasi dengan sasaran untuk mengubah paradigma berfikir masyarakat yang telah lama terbiasa dengan bank konvensional. Berbagai upaya promosi juga dilakukan oleh pelaku perbankan syariah guna memperkenalkan sistem perbankan syariah. Sistem operasional pada bank syariah menerapkan sistem free rate interest 

banking, sistem ini diperkenalkan untuk pertama kali oleh umat Islam, dengan kata lain adalah sistem perbankan yang tata cara operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam sistem operasional ini pada hakikatnya nasabah yang mengadakan transaksi dengan bank yang bersangkutan sama dengan melakukan investasi dengan imbalan bagi hasil yang sesuai dengan keadaan yang benar-benar terjadi dan nominal simpanan nasabah, tetapi simpanan tersebut akan diperlakukan sebagai modal dan nasabah yang bersangkutan sebagai shareholder akan mendapat bagian keuntungan sebesar prosentase yang telah disepakati bersama. Demikian pula perlakuan yang sama akan diterapkan  pada kredit yang diberikan oleh bank. Bank Indonesia selaku otoritas perbankan saat ini menilai bahwa sebagian dari sistem perbankan nasional, bank-bank syariah perlu diatur dan diawasi agar kepentingan masyarakat pengguna jasa perbankan tersebut dapat terlindungi dengan baik. Sehingga terjadi persaingan sehat antar bank dan agar bank-bank 



10  syariah dapat berkembang dengan sehat serta berperan optimal dalam pembangunan nasional. Bank syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menurut Siamat (2014:413). Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa bank syariah merupakan bank yang tidak menggunakan riba atau bunga dalam menjalankan kegiatan usahanya dan sebagai ganti digunakan instrumen bagi hasil. Dalam struktur organisasinya bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang tugasnya melakukan pengawasan atas operasional bank dan produk-produknya dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah ini harus membuat pernyataan secara berkala bahwa yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. laporan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bank yang bersangkutan.   Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau dengan kata lain bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Undang-Undang No.10 tahun 1992 tentang Perubahan Undang-



11  Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan). Kegiatan usaha bank syariah antara lain: 1. Mudharabah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. 2. Musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan. 3. Murabahah, yaitu jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. 4. Ijarah, yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa. Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum islam yang tercantum di dalam Al-Qur’an dan Hadist. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga, bank syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual beli yang tidak menggunakan sistem riba sama sekali. Ningsih (2012 : 4) Secara resmi, sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam  bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Istilah Syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti “Jalan menuju sumber kehidupan”, yang secara hukum Islam diartikan sebagai hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana yang terkandung didalam Al-Qur’an dan diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk sunnah (hadis).   



12  2.3 Pengertian Laporan Keuangan Laporan perhitungan laba-rugi adalah suatu laporan ikhtisar tentang pengaruh keuangan yang terdiri atas pendapatan dan beban-beban perusahaan selama jangka waktu tertentu. Laporan laba-rugi mengukur kesuksesan yang dicapai dan kegagalan yang dialami oleh perusahaan selama periode akuntansi dalam menjalankan usahanya. Laporan laba-rugi pada hakikatnya meliputi dua macam/unsur yang berkepentingan yaitu unsur membentuk laba dan unsur membentuk rugi, laba terjadi apabila pendapatan perusahaan dalam satu periode melampaui beban perusahaan. Begitu pula halnya dengan kerugian yang timbul bilamana pendapatan perusahaan dalam satu periode lebih kecil dibandingkan dengan beban-beban yang dikeluarkan perusahaan. Berikut ini dikemukakan definisi laporan keuangan sebagaimana dikemukakan oleh Rodoni dan Ali (2014 : 13) mengatakan bahwa laporan keuangan adalah sebuah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk para pemegang sahamnya. Laporan ini memuat laporan keuangan dasar dan juga analisis manajemen atas operasi tahun lalu dan pendapat mengenai prospek-prospek perusahaan di masa mendatang. Syahrial dan Purba (2011 :1) mengatakan bahwa laporan keuangan (financial statement analysis) adalah aplikasi dari alat dan teknik analisis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis suatu bisnis. 



13  Dalam pengertian yang sederhana laporan keuangan dikemukakan oleh Kasmir (2016 : 66) mengemukakan bahwa : ” Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (untuk laportan laba rugi) ”. Sitanggang (2013 : 3), mengemukakan pengertian laporan keuangan perusahaan yang menggambarkan posisi keuangan pada suatu waktu tertentu (one 

point in time). Posisi keuangan memuat komposisi aset atau aktiva dan komposisi utang atau kewajiban dan modal sendiri.  Dari definisi yang telah dikemukakan di atas maka maksud laporan keuangan menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi saat ini. Kondisi perusahaan saat ini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan, atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, laporan lebih luas dilakukan satu tahun sekali. Disamping itu, dengan adanya laporan keuangan, dapat dilakukan posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan tersebuat dianalisis. Selanjutnya pengertian laporan keuangan dikemukakan oleh Margaretha (2014 : 5) mengatakan bahwa : ”Laporan keuangan adalah laporan yang memberikan gambaran akuntansi atas operasi dan posisi keuangan         perusahaan”. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka beberapa ahli memberikan definisi-definisi yang dapat membantu dalam pemahamannya.  



14  Pengertian yang sederhana laporan keuangan dikemukakan oleh Fahmi            (2012 : 21) mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Maksud laporan keuangan menunjukkan kondisi perusahaan saat ini. Kondisi perusahaan saat ini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi).  2.4 Pengertian Pembiayaan Pembiayaan merupakan salah satu jenis pelayanan jasa suatu bank baik bank konvensional ataupun bank syariah yang mana bank memberikan jasa peminjaman uang kepada masyarakat pada bank konvensional atau bank membiayai pembelian sesuatu dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat pada bank yang berbasis syariah. Setiap bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah tidak jauh beda dengan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Adapun dalam penyaluran dana perbankan syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi, dan skema sewa. Skema-skema tersebut lebih sering dikenal dengan pembiayaan. Menurut Danupranata (2013:103) mengemukakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana 



15  untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana. Kasmir (2016:113) pengertian pembiayaan adalah  penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak bank kepada pihak lain atau nasabah untuk membantu kebutuhan nasabah dalam bentuk konsumtif atau investasi melalui akad yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.   2.5 Pengertian Dana Pihak Ketiga Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasal dari pihak lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan, deposit serta sumber dana lainnya. Menurut Kasmir (2016:53) dana pihak ketiga adalah dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjagka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Selanjutnya definisi dana pihak ketiga menurut Dendawijaya (2009:24)  merupakan dana yang bersumber dari masyarakat, sumber dana terbesar yang 



16  paling diandalkan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan, yaitu dengan menyalurkan dana. Bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh bank, berarti semakin besar pula kesempatan bank dalam menghasilkan keuntungan sehingga bank akan semakin tertarik dalam meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dana pihak ketiga adalah dana yang disimpan oleh masyarakat yang berupa giro, deposito berjangka sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, ditandai dengan kesepakatan atau perjanjian kemudian dana tersebut dihimpun oleh bank.  2.6 Pengertian Financing To Deposit Ratio (FDR) Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangnya. Laporan keuangan bank berupa neraca memberikan informasi kepada pihak di luar bank, misalnya bank sentral, masyarakat umum, dan investor, mengenai gambaran posisi keuangannya, yang lebih jauh dapat digunakan pihak eksternal untuk menilai besarnya resiko yang ada pada suatu bank. Laporan laba rugi memberikan gambaran mengenai perkembangan bank yang bersangkutan. Pengukuran tingkat kesehatan bank harus dilakukan oleh semua bank baik bank konvensional maupun bank syariah karena terkait dengan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank, dan pihak lainnya. Informasi mengenai kondisi suatu bank dapat 



17  digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan ketentuan yang berlaku dan manajemen resiko. Perkembangan metedologi penilaian kondisi bank senantiasa bersifat dinamis sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan bank perlu di-review secara periodik untuk menyesuaikan kondisi terkini. Tujuannya adalah agar lebih mencerminkan kondisi bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Dalam konteks inilah Bank Indonesia senantiasa melakukan perbaikan kembali terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan yang meliputi penyempurnaan pendekatan penilaian kualitatif dan kuantitatif dan penambahan faktor penilaian. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang. Sedangkan bagi Bank Indonesia, antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank. FDR (financing to deposit ratio) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Financing to deposit 

ratio ditentukkan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. Financing to deposit ratio tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. 



18  
Financing deposit ratio (FDR) atau yang lebih dikenal sebagai loan deposit 

ratio (FDR) dalam bank konvensional adalah rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini. Prastanto (2013:78) menyatakan bahwa FDR menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah.               Total Pembiayaan FDR =                Dana Pihak Ketiga  Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah dengan menggunakan Financing to deposit ratio (FDR) yaitu seberapa besar dana bank diberikan sebagai pembiayaan/kredit. Ketentuan Bank Indonesia tentang FDR yaitu perhi tungan rasio 80% hingga dibawah 110%. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditannya sehinggga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya.  2.7 Pengertian 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 Luh Gede Meydianawathi (2017 : 138) menyatakan bahwa, non performing loans (NPL) menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. NPL mempunyai hubungan negatif dengan penawaran kredit. Oleh 



19  kebanyakan bank sentral, kredit bermasalah dikategorikan sebagai aktiva produktif bank yang diragukan kolektabilitasnya. Untuk menjaga keamanan dana para deposan, bank sentral mewajibkan bank umum menyediakan cadangan penghapusan kredit bermasalah. Dengan demikian, semakin besar jumlah saldo kredit bermasalah yang dimiliki bank, akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus segera disediakan,  serta semakin besar pula biaya yang harus mereka tanggung untuk mengadakan dana cadangan itu. Sudah barang tentu hal ini mempengaruhi profitabilitas usaha bank yang bersangkutan. Sedangkan menurut Darmawan (2014 : 21) “non perfoming financing (NPF) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank mengcover risiko kegagalan pengembalian pembiayaan oleh debitur”. Rasio ini menunjukan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan/kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Non performing financing (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan/kredit, semakin kecil non performing financing (NPF), maka semakin kecil pula resiko pembiayaan/kredit yang ditanggung pihak bank. Oleh karena itu tingkat atau persentase NPF harus kecil karena akan mencerminkan kinerja penyaluran pembiayaan bank. Dalam menyalurkan pembiayaan tentu ada resiko yang harus diambil yaitu resiko kredit/pembiayaan. Risiko kredit merupakan risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Karena berbagai hal, debitur mungkin saja menjadi tidak memenuhi kewajibannya kepada bank seperti pembayaran pokok pinjaman, pembayaran bunga dan lain-lain. Tidak terpenuhinya kewajiban nasabah 



20  kepada bank menyebabkan bank menderita kerugian dengan tidak diterimanya penerimaan yang sebelumnya sudah diperkirakan. Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang operasinya memberikan pembiayaan/kredit, karena makin besar piutang akan semakin besar resikonya. NPF sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan juga terhadap kebijakan pembiayaan yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Semakin tinggi NPF yang dimiliki makan bank akan lebih berhati-hati untuk melakukan penyaluran dana sehingga jumlah pembiayaan bisa menjadi turun. Besarnya NPF dapat dirumuskan sebagai berikut :                       Total Pembiayaan Bermasalah         NPF =                                Total Pembiayaan   2.8 Pengertian Profitabilitas Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, di samping hal-hal lainnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas. 



21  Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini  ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.  Siswoyo (2013 : 45) mengemukakan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan mencetak laba. Selanjutnya pengertian yang sama menurut Tampubolon (2013 : 43) menyatakan bahwa rasio profitabilitas tergantung dari informasi akuntansi yang diambil dari laporan keuangan. Oleh karena itu profitabilitas dalam konteks analisis rasio, untuk mengukur pendapatan menurut laporan rugi laba dengan nilai buku investasi.” Rasio profitabilitas kemudian dapat dibandingkan dengan rasio yang sama dengan rasio korporasi lainnya pada tahun-tahun sebelumnya, atau sering disebut sebagai rasio rata-rata industry. Sugiono (2011 : 78) bahwa rasio profitabilitas adalah mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada imbalan atas hasil investasi melalui kegiatan perusahaan dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi dalam pengelolaan kewajiban dan modal. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin. 



22  Kelebihan dari rasio profitabilitas dibanding rasio keuangan lainnya        adalah :  1. Analisis rasio lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. 2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi laporan keuangan yang rinci dan rumit. 3. Dapat memberikan informasi tentang posisi perusahaan ditengah industri lain. 4. Lebih mudah untuk melihat perkembangan secara periodik atau time series. 5. Lebih mudah melihat trend perusahaan dan melakukan prediksi di masa mendatang. Sedangkan kelemahan dari rasio ini adalah : 1. Hasil analisis tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diperbandingkan dengan rasio perusahaan sejenis yang mempunyai tingkat risiko yang hampir sama serta diadakan analisis kecenderungan dari setiap rasio tahun sebelumnya. 2. Dalam kondisi inflasi, rasio tidak dapat menunjukkan keadaan yang sesungguhnya dan tidak dapat diperbandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. 



23  Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan ini harus diselidiki dimana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.  2.9 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai. Artinya pengetahuan tentang kondisi dan posisi profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna. 



24  Menurut Fahmi (2012 : 136) mengemukakan bahwa rasio profitabilitas secara umum ada 4 (empat) yaitu : 1. Gross profit margin 2. Net profit margin,         3. Return on investment/asset (ROI/ROA), 4. Return on equity (ROE) Berdasarkan keempat rasio profitabilitas diatas, maka akan diuraikan mengenai keempat rasio tersebut, sebagai berikut : 1. Gross Profit Margin Rasio gross profit margin merupakan margin laba kotor. Mengenai margin laba kotor, yang menperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat penjualan kepada pelanggan. Persentase dari sisa penjualan setelah sebuah perusahaan membayar barangnya; juga disebut margin keuntungan kotor (gross profit margin). Adapun rumus rasio gross profit margin adalah :                                         Penjualan – Harga Pokok Penjualan  
Gross Profit Margin =                                                                Penjualan                                          Selain margin laba kotor, ada baiknya jika menghitung juga persentase dari laba usaha, yaitu sebagai berikut :              Laba Usaha        =                Penjualan Untuk kondisi normal, laba kotor seharusnya positif, karena perusahaan menjual barang di atas harga pokoknya. Namun, dalam beberapa situasi biasanya gross profit margin adalah negatif yang mungkin disebabkan oleh salah satu faktor di bawah ini : 



25  a. Perusahaan baru beroperasi sehingga belum mencapai skala ekonomis yang berdampak terhadap tingginya biaya tetap pada overhead pabrik. b. Perusahaan memberikan harga jual yang murah untuk melakukan penetrasi pasar. Hal ini merupakan suatu kebijakan harga. Dalam masa pengenalan produk, sering perusahaan memberikan potongan harga untuk merebut pangsa pasar. c. Terjadi perang harga di pasaran. Hal ini dapat membahayakan perusahaan jika terjadi terus-menerus karena pada akhirnya perusahaan yang betul-betul kuat yang dapat terus bertahan. 2. Net Profit Margin 

Rasio net profit margin disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. Margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Ini menunjukkan kestabilan kesatuan untuk menghasilkan perolehan pada tingkat penjualan khusus. Dengan memeriksa margin laba dan norma industry sebuah perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya, kita dapat menilai efisiensi operasi dan strategi penetapan harga status persaingan perusahaan dengan perusahaan lain dalam industry tersebut. Sedangkan margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi laba bersih. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapat hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan. Adapun rumus rasio net profit margin adalah :                                    Laba Setelah Pajak     
Net Profit Margin =                                           Penjualan 



26  Jika perusahaan mempunyai rasio 3,33%, hal itu berarti bahwa dari penjualan sebesar Rp.1,00 perusahaan memperoleh laba bersih sebesar Rp.0,03. Besarnya persentase keuntungan baik laba kotor maupun laba bersih bergantung pada jenis usaha perusahaan. Perusahaan perdagangan biasanya mempunyai persentase laba yang lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase laba perusahaan manufaktur. Hal ini disebabkan oleh faktor risiko. Perusahaan perdagangan mempunyai risiko yang lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur.  3. Return on Investment/Asset (ROI/ROA) Rasio return on investment (ROI) atau pengembalian investasi, bahwa di beberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan return on total asset (ROA). Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Adapun rumus investment (ROI) adalah :                                                                          Laba Setelah Pajak 
Return on Investment/Asset (ROI/ROA) =                                                                               Total Asset Dalam perusahaan, perhitungan ROA adalah semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan. Return on asset atau return on investment menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Rata-rata ROA industri adalah 9%. ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen asset/aktiva. Rendahnya rasio ini diakibatkan oleh rendahnya basic earning power (BEP) perusahaan, dan 



27  tingginya biaya bunga karena penggunaan kewajiban di atas rata-rata yang menyebabkan laba bersih relatif rendah. 4. Return on Equity (ROE) Rasio return on equity (ROE) disebut juga dengan laba atas equity. Di beberapa referensi disebut juga dengan rasio total asset turnover atau perputaran total asset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus return on equity (ROE) adalah :                                                Laba Setelah Pajak  
Return on Equity (ROE)  =                                                       Modal Sendiri   Profitabilitas modal sendiri atau sering disebut dengan rentabilitas usaha atau 
return on equity (ROE) adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak atau dengan kata lain profitabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan. ROE Dipengaruhi oleh ROA dan tingkat penggunaan utang. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang semakin besar maka rasio ini juga akan semakin besar. Rasio atau pedoman yang baik adalah antara 20% - 40%.  2.10 Penelitian Terdahulu Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya : 



28  Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu No Nama Peneliti  Judul Alat Analisis Hasil Penelitian 1 Dewi (2015) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Regresi Linear Berganda Dari hasil uji hipotesis Capital 
Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh sig-nifikan terhadap 
Return on Asset (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia, 
Financing to Deposit 
Ratio (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Return on Asset (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia, 
Non Performing 
Financing (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap Return on 
Asset (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia, Rasio Efisiensi Opera-sional (REO) berpengaruh signify-kan negatif terhadap 
Return on Asset (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia. 2 Adyani (2011) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas (Return on asset) Regresi Linear Berganda Berdasarkan hasil uji hipotesis     secara simultan  (uji F) dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Capital Adquacy 
Ratio (CAR), Non 
Performing Finan-
cing (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), dan 
Financing to deposit 
ratio (FDR) secara bersama-sama 



29  berpengaruh terhadap profita-bilitas bank. Hal ini ditunjukkan dari nilai F hitung sebesar 48.856 dimana F hitung lebih besar dari F tabel (0.254) dengan probabilitas 0.000. 3 Yuliani Lia (2014) Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non performing Financing (npf) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2008 – 2012) Regresi Linear Berganda Hasil analisis data atau hasil regresi menunjukkan bahwa secara parsial Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang di ukur dengan Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). Kemudian secara parsial, Non Performing Finan-cing (NPF) ber-pengaruh signifikan terhadap profita-bilitas yang di ukur dengan Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). Sedangkan secara simultan Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signi-fikan terhadap profitabilitas yang di ukur dengan Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE).  4 Barus (2013) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas pada Perusahaan Regresi Linear Berganda Berdasarkan hasil penelitian secara simultan  diketahui bahwa Current ratio (CR), Total asset 



30  Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Turnover (TATO), 
Debt to Equity ratio (DER),  Pertumbu-han Penjualan dan Ukuran Perusahaan berpengaruh sig-nifykan terhadap profitabilitas peru-sahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2008-2011. Namun secara parsial, hanya Total 
Asset Turnover (TATO), dan Ukur-an perusahaan yang berpengaruh terha-dap profitabilitas perusahaan, sedang-kan current ratio  (CR), Debt to Equity 
Ratio (DER) dan Pertumbuhan Pen-ualan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas 5 Jannah (2012) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Regresi Linear Berganda Dari hasil uji hipotesis secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa 
Capital Adequacy 
Ratio (CAR), Non 
Performing Finan-
cing (NPF), Finan-
cing to Depo-sit Ratio (FDR), Biaya Operasional dan Pendapatan Ope-rasional (BOPO) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profita-bilitas perbankan syariah di Indonesia, dengan tingkat signifikansi 0,000  



31  2.11 Kerangka Pikir  Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian dapat dilihat melalui gambar berikut ini :                Gambar 2.1 Kerangka Pikir    Financing To 
Deposit Ratio (FDR) (X1) Non Performing 

Financing   (X2) Profitabilitas  (Y)  Bursa Efek Indonesia  Bank Umum Syariah Analisis Regresi Berhanda  Rekomendasi 



32  2.12 Hipotesis Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai jawaban sementara atas masalah yang telah dikemukakan, hipotesa yang dikemukakan adalah : 1. Diduga bahwa Financing to deposit ratio (FDR) dan non performing financing 

(NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada beberapa perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 2. Diduga pula bahwa financing to deposit ratio (FDR) dan non performing 

financing (NPF) berpengaruh simultan terhadap profitabilitas pada beberapa perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.   



33  BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menentukan obyek penelitian yaitu pada Perusahaan Bank Umum Komersil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang berlokasi di Jalan Dr. Sam Ratulangi Makassar No.124. Sedangkan waktu yang diperlukan selama melakukan penelitian adalah selama satu bulan dimulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari tahun 2019.  3.2 Metode Pengumpulan Data Untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan dan penyusunan hasil penelitian, maka peneliti mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data-data melalui penelitian sebagai berikut : 1. Observasi yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung, di mana penulis langsung mendatangi perusahaan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. 2. Interview yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pimpinan dan karyawan yang berkaitan dengan penelitian ini. 3. Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber yang terpercaya, atau arsip-arsip yang ada kaitannya dengan financing to deposit ratio (FDR) dan non performing financing (NPF)) terhadap profitabilitas.  33 



34  3.3 Jenis dan Sumber Data 3.3.1 Jenis Data a. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan tertulis yang mendukung  penelitian ini.   b. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang dapat dihitung, serta data-data numerik lainnya baik yang telah diolah maupun belum diolah. 3.3.2 Sumber Data  a. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara dengan berbagai pihak yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan data yang diperlukan.  b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian ini, hasil kuesioner yang dilakukan serta data lainnya yang dapat mendukung pokok pembahasan.  3.4 Metode Analisis Data Agar data yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan, maka data tersebut diolah, dianalisis terlebih dahulu sehingga nantinya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : 1. Metode analisis deskriptif adalah analisis yang menguraikan perhitungan 
financing to deposit ratio (FDR) dan non performing financing (NPF)) terhadap profitabilitas pada perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. Regresi linier berganda yaitu suatu model linier regresi yang variabel dependennya merupakan fungsi linier dari beberapa variabel bebas. Regresi 



35  linier berganda sangat bermanfaat untuk meneliti pengaruh financing to deposit 

ratio (FDR) dan non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas, adapun persamaan regresi yang dikemukakan oleh Sujarweni (2016:108) sebagai berikut : Y = a + β1X1 + β2X2 + e Keterangan:          Y  =  Profitabilitas    X1   =  Financing to Deposit Ratio (FDR)    X2   =   Non Performing Financing (NPF))        βo =  Konstanta                  β1, β2,  =  Koefisien regres dari tiap-tiap variabel independen                         a   =  Intercep                         e  =  Tingkat kesalahan 4. Uji Hipotesis 1. Uji Hipotesis a. Pengujian secara parsial (uji t) Menurut Kuncoro (2012 : 238) uji statistik t menunjukkan seberapa jauh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hipotesis yang akan diuji adalah : 1) H0 : bi = 0, maka X1, X2, tidak berpengaruh terhadap Y. 2) Ha : bi ≠ 0, maka X1, X2, berpengaruh terhadap Y. Kriteria pengujian : 



36  - Jika nilai signifikasi > 0,05, berarti  tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. - Jika nilai signifikasi < 0,05, berarti ada pengaruh antara variabel bebas rhadap variabel terikat. b. Pengujian secara simultan (uji F) Menurut Kuncoro (2012 : 239) uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model analisis mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut : 1) Ho : bi = 0, maka variabel bebas (Xi) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Y. 2) Ha : bi ≠ 0, maka variabel bebas (Xi) secara simultan berpengaruh terhadap Y. Menurut Ghozali (2014 : 84) bahwa kriteria pengujian : - Jika nilai signifikasi Fhitung > 0,05, yang artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. - Jika nilai signifikasi Fhitung < 0,05, yang artinya bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. 5. Koefisien Determinasi (R2) Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai koefisien 



37  determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. (Ghozali, 2014).  3.5 Populasi dan Sampel   3.5.1 Populasi Populasi dalam penelitian ini mencakup Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah terdaftar di Bank Indonesia sebagai Bank Umum Syariah periode tahun 2015 s/d 2017. Menurut data bank Indonesia bahwa Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia meliputi : Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Maybank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. 3.5.2 Sampel Dari populasi yang ada, maka adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah ditentukan sebanyak 10 perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dengan periode pengamatan dari tahun 2015 s/d tahun 2017, sehingga diperoleh jumlah sampel secara keseluruhan yakni sebanyak 30 sampel penelitian. Sedangkan kedua bank yang tidak dijadikan sampel yaitu Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Pensiunan Nasional Syariah, karena kedua bank tersebut 



38  tidak mempublikasikan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir. Adapun ke 10 bank yang dijadikan sampel penelitian, yaitu : Tabel 3.1. Sampel Penelitian No Nama Bank Syariah 1 Bank Central Asia Syariah 2 Bank Negara Indonesia Syariah 3 Bank Mandiri Syariah  4 Bank Bukopin Syariah  5 Bank Muamalat Indonesia 6 Bank Rakyat Indonesia Syariah 7 Bank Viktoria syariah  8 Bank Mega Syariah  9 Maybank Syariah  10 Panin Bank Syariah  Sumber : Bank Indonesia  3.5.3 Teknik Penarikan Sampel Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling yaitu metode dimana pemilihan sampel pada pemilihan populasi yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan kriteria yaitu sebagai berikut: 1) Bank Syariah merupakan bank umum syariah (BUS) 2) Bank Syariah tersebut membuat laporan keuangan Triwulan pada periode 2015 s/d 2017 dan telah dipublikasikan di Bank Indonesia. 3) Data yang dibutuhkan terkait variabel yang akan digunakan untuk penelitian selama periode 2015 s/d 2017.   3.6 Definisi Operasional Variabel 



39  Definisi operasional menunjukkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel-variabel secara terperinci. Dalam hal ini definisi operasionalnya adalah sebagai berikut : Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel No. Variabel Definisi Pengukuran 1. FDR Financing to Deposit Ratio  menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah             Total Pembiayaan FDR =             Dana pihak ketiga 2. NPF Non Perfoming Financing (NPF) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank mengver risiko kegagalan pengembalian pembiayaan oleh debitur             Total Pembiayaan              Bermasalah NPF =             Dana pihak ketiga 3. Profitabilitas Rasio profitabilitas kemudi-an dapat dibanding-kan dengan rasio yang sama dengan rasio korporasi lainnya pada tahun-tahun sebelumnya, atau sering disebut sebagai rasio rata-rata industry    EBIT ROA  =                 Total Aktiva        BAB IV  



40  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 4.1.1 Bank Central Asia Syariah PT. Bank Bank Central Asia Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah  setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan surat Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/ DpG/2010 pada tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. Bank BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul dalam bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah perseorangan, baik mikro, kecil maupun menengah. Masyarakat yang menginginkan produk dan  jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari Bank BCA Syariah. 4.1.2 Bank Negara Indonesia Syariah Dari tahun ke tahun BNI selalu menunjukkan kekuatannya dalam industri perbankan dan kepercayaan masyarakat pun terbangun dalam memilih Bank Negara Indonesia sebagai pilihan tempat penyimpanan segala alat kekayaan yang terpercaya. Permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah  pun mulai bermunculan yang pada akhirnya BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk 40 



41  membuka layanan syariah, diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah  di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan ijin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI.  4.1.3 Bank Syariah Mandiri Sejarah Berdirinya Bank Mandiri Syariah (BSM) 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 dido minasi oleh bank–bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. 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/ Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1 420H 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.  4.1.4 Bank Syariah Bukopin  



42  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. 4.1.5 Bank Muamalat Indonesia 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 



43  Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.  4.1.6 Bank Rakyat Indonesia Syariah Berawal dari akuisisi perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan syariah Islam. Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses-spin-off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah. 4.1.7 Bank Viktoria Syahriah PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertaman kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Angggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 



44  JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62.  Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dimana  keduanya telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keutusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/8/KEP.GBI/DpG/ 2010 tertanggal 10 Februari 2010. Dimana Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99% 4.1.8 Bank Mega Syariah  Sejarah Bank Mega Syariah berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 tersebut diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT 



45  Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, bank ini berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah. 4.1.9  Maybank Syariah Bank Maybank Syariah Indonesia adalah lembaga keuangan berjenis perbankan di Indonesia. Bank ini dahulu bernama Bank Maybank Indocorp merupakan bank joint venture antara Maybank dengan Bank Nusa Nasional. Sejak 2010, berubah menjadi bank syariah. PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah) adalah bank umum syariah yang beroperasi di jantung kota Jakarta sejak 11 Oktober 2010 melalui konversi PT Bank Maybank Indocorp menjadi bank syariah.  PT Bank Maybank Indocorp merupakan bank patungan Malaysia Indonesia pertama yang didirikan tahun 1995. Pemegang 99% saham kepemilikan Maybank Syariah adalah Malayan Banking Berhad (Maybank Group), penyedia jasa keuangan terbesar di Malaysia dengan total aset lebih dari USD 160 milyar sekaligus korporasi dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Saham Malaysia. Maybank Group melalui anak perusahaannya Maybank Islamic Berhad merupakan bank umum syariah terbesar di Asia Pasifik termasuk dalam Top 20 institusi keuangan syariah dunia. Maybank Syariah membawa serta kemampuan dan keahlian Maybank Group dan juga pengalaman selama 18 tahun di Indonesia dalam menyediakan solusi keuangan yang terbaik untuk para nasabah.  4.1.10 Panin Bank Syariah Panin Bank Syariah (PNBS) memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia tanggal 6 Oktober 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 02 Desember 2009. Bank Panin Dubai Syariah Tbk juga telah 



46  mendapat persetujuan menjadi bank devisa dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 08 Desember 2015. Induk usaha PNBS adalah Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) (PNBN), sedangkan induk usaha terakhir adalah PT Panin Investment. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Panin Dubai Syariah Tbk, yaitu: Bank Panin (induk usaha) (50,22%) dan Dubai Islamic Bank (38,25%).   4.2 Hasil Penyajian Data 4.2.1 Deskripsi Variabel Penelitian Deskripsi variabel penelitian yaitu memberikan gambaran mengenai variabel yang akan diteliti, dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti yaitu 
financing to deposit ratio (FDR), non performing finance (NPF) dan return on asset (ROA). Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Analisis Financing to Deposit Ratio (FDR) Analisis financing to deposit ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rumus financing to deposit ratio (FDR)  yaitu :                        Pembiayaan  FDR (%) =  -------------------- x 100%                              DPK Berdasarkan lampiran 1 yaitu hasil perhitung FDR pada beberapa bank syariah yang tercatat di BEI dengan periode pengamatan 2015-2017 maka dapat disimpulkan hasil perhitungan FDR untuk 3 tahun terakhir yang dapat dilihat melalui tabel 4.1 yaittu sebagai berikut : 



47  Tabel 4.1. Hasil Perhitungan Financing to Deposit Ratio (FDR) Pada Beberapa Bank Syariah Tercatat di BEI Tahun 2015-2017  No Nama Bank Syariah Tahun  Rata  2015 2016 2017 Rata  1 Bank Central Asia Syariah 91,41 89,11 94,48 91,67 2 Bank Negara Indonesia Syariah 91,94 112,60 98,42 100,98 3 Bank Mandiri Syariah  82,25 62,33 89,37 77,99 4 Bank Bukopin Syariah 90,56 98,87 102,01 97,15 5 Bank Muamalat Indonesia 91,52 95,44 48,60 78,52 6 Bank Rakyat Indonesia Syariah 31,24 30,70 25,80 29,24 7 Bank Viktoria Syariah 10,29 30,66 93,57 44,84 8 Bank Mega Syariah 96,42 122,57 96,94 105,31 9 Maybank Syariah 40,53 24,73 105,94 57,07 10 Panin Bank Syariah 96,42 72,00 26,95 65,12 Sumber : Lampiran 1 Berdasarkan hasil perhitungan financing to deposit ratio (FDR) yaitu beberapa bank syariah dengan periode pengamatan 3 tahun (2015-2017). Dari hasil perhitungan FDR, nampak bahwa untuk Bank Bukopin Syariah, Bank Viktoria Syariah dan Maybank Syariah untuk tahun 2015-2017 mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh adanya penurunan pembiayaan kepada nasabah. Kemudian FDR tahun 2016 mengalami penurunan yaitu Bank BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Syariah sebab total pembiayaan yang dijalankan kepada nasabah mengalami penurunan. Begitupun dengan Bank Central Asia Syariah pada tahun 2017 mengalami peningkatan, Bank Bukopin Syariah, Bank Viktoria Syariah, Maybank Syariah mengalami peningkatan. 2. Analisis Non Performing Financing (NPF) Analisis non performing financing (NPF) merupakan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank 



48  sampai lunas. Besar kecilnya NPF ini merupakan kinerja suatu bank dalam mengelola dana yang dijalankan, sehingga rumus yang digunakan dalam menghitung NPF yaitu :                 Pembiayaan Bermasalah NPF =  ------------------------------------ x 100%                       Total Pembiayaan Berdasarkan lampiran 2 yaitu hasil perhitungan non performing financing (NPF) maka dapat dilihat melalui tabel 2 yaitu : Tabel 4.2. Hasil Perhitungan Non Performing Financing (NPF) Pada Beberapa Bank Syariah yang Tercatat di BEI Periode 2015-2017  No Nama Bank Syariah Tahun  Rata  2015 2016 2017 Rata  1 Bank Central Asia Syariah 0,70 0,20 0,30 0,40 2 Bank Negara Indonesia Syariah 1,43 0,24 0,29 0,65 3 Bank Mandiri Syariah  6,06 2,92 2,53 3,84 4 Bank Bukopin Syariah 2,99 7,63 0,85 3,82 5 Bank Muamalat Indonesia 6,55 4,69 3,89 5,04 6 Bank Rakyat Indonesia Syariah 3,89 1,19 1,22 2,10 7 Bank Viktoria Syariah 3,10 6,49 0,70 3,43 8 Bank Mega Syariah 2,95 1,30 4,26 2,84 9 Maybank Syariah 6,93 7,60 1,25 5,26 10 Panin Bank Syariah 0,70 0,10 5,10 1,97 Sumber : Lampiran 2 Tabel 4.2 yaitu hasil perhitungan non performing financing pada beberapa bank syariah tercatat di BEI selama 3 tahun terakhir (2015-2017) nampak bahwa NPF dalam tahun 2016 menurun yaitu BCA Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, dan Bank Mega Syariah dan Bank Panin Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembalian kredit bermasalah yang dilakukan oleh kelima bank sudah berjalan dengan baik. Kemudian rasio NPF yang meningkat di tahun 2015 yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Viktoria 



49  Syariah dan Maybank Syariah. Adanya kenaikan NPF yang terjadi selama tahun 2016 menunjukkan bahwa total pembiayaan kredit bermasalah meningkat. Kemudian perhitungan NPF untuk tahun 2017, nampak bahwa NPF menurun yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Viktoria Syariah, dan Maybank Syariah yang disebabkan karena total pembiayaan bermasalah meningkat. Sedangkan NPF untuk tahun 2017 meningkat yaitu BCA Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Panin Syariah. Faktor yang menyebabkan adanya kenaikan NPF yang disebabkan karena adanya peningkatan total pembiayaan bermasalah.  3. Analisis Return on Asset (ROA) Analisis return on asset (ROA) yaitu suatu rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba bersih sebelum pajak dengan total asset bank. Rasio ini  menunjukkan tingkat efesiensi pengembalian aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan, rumus ROA adalah sebagai berikut :                  Laba Bersih Sebelum Pajak ROA =  -------------------------------------- x 100%                               Total Asset Berdasarkan lampiran 3 yaitu hasil perhitungan ROA pada Bank Syariah untuk tahun 2015-2017 yang dapat dilihat melalui tabel 4.3 yaitu sebagai berikut : Tabel 4.3. Hasil Perhitungan Return on Asset Pada Beberapa Bank Syariah Tahun 2015-2017 No Nama Bank Syariah Tahun  Rata  2015 2016 2017 Rata  1 Bank Central Asia Syariah 0,73 0,98 1,04 0,92 2 Bank Negara Indonesia Syariah 1,34 1,91 2,78 2,01 3 Bank Mandiri Syariah  0,53 0,56 1,53 0,87 4 Bank Bukopin Syariah 0,70 -1,01 0,02 -0,10 5 Bank Muamalat Indonesia 0,19 0,16 0,45 0,26 



50  6 Bank Rakyat Indonesia Syariah 0,70 0,86 0,48 0,68 7 Bank Viktoria Syariah -2,32 -1,72 1,35 -0,90 8 Bank Mega Syariah 2,12 1,25 1,29 1,56 9 Maybank Syariah -22,45 -10,75 15,60 -5,87 10 Panin Bank Syariah 3,75 0,22 -11,30 -2,44 Sumber : Lampiran 3 Tabel 4.3 yaitu hasil perhitungan return on asset (ROA) selama 3 tahun terakhir (2015-2017) yang meningkat ROA pada Bank Bukopin Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Viktoria Syariah, Bank Mega Syariah, Maybank Syariah dan Panin Bank Syariah. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan laba bersih yang terjadi selama ini. Kemudian dalam tahun 2017 untuk BRI Syariah dan Panin Bank Syariah mengalami penurunan.  4.2.2 Statistik Deskriptif   Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai nilai rata-rata (mean), nilai terendah (min) dan nilai tertinggi (max) dari setiap variabel yang akan diteliti. Dari lampiran 4 akan dapat disajikan statistik deskriptif yang diolah dengan SPSS, dapat dilihat pada tabel 4.4 yaitu :  Tabel 4.4. Statistik Deskriptif  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation FDR 30 10.29 122.57 74.7890 32.10596 NPF 30 .10 7.63 2.9090 2.46138 ROA 30 -22.45 15.60 -.3003 5.99374 Valid N (listwise) 30     Sumber : Data diolah dengan SPSS 



51  Tabel 4.4 yaitu statistik deskriptif yang diolah dengan SPSS nampak bahwa nilai rata-rata (mean) dari variabel FDR pada beberapa bank syariah tercatat di BEI yaitu sebesar 74,78%, sedangkan dari 30 sampel yang dianalisis Nampak bahwa nilai FDR terendah adalah 10,29% dan tertiinggi sebesar 122,57%. Kemudian untuk variabel NPF memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 2,90%, sedangkan nilai NPF yang terendah sebesar 0,10% dan terendah sebesar 7,63%. Begitupun dengan tingkat ROA memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar -0,030%, sedangkan nilai terendah (minimum) sebesar -22,45% dan tertinggi sebesar 15,60%.  4.2.3 Uji Asumsi Klasik Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan software SPSS for Windows 24. Penggunaan metode analisis dalam pengujian hipotesis terlebih dahulu diuji apakah model tersebut telah memenuhi asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolineritas, uji autokorelasi dan uji heterokesdastisitas, yang dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut :   1. Uji Normalitas Menurut Ghozali (2014:29) bahwa uji normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Uji Normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable independent (financing to deposit ratio dan non performing financing) dan variable dependen (return on asset) keduanya mempunyai distribusi normal       atau tidak.  



52  Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistika melalui pengujian One Sample Kolmogorov-Smirnov yaitu dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Adapun hasil pengujian One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan program SPSS release 24 ditunjukkan dalam tabel  multikolineritas berikut ini: Tabel 4.5. One Sample Kolmogorov Smirnov Tests  Standardized Residual N 30 Normal Parametersa,b Mean 0E-7 Std. Deviation .96490128 Most Extreme Differences Absolute .154 Positive .114 Negative -.154 Test Statistic .154 Asymp. Sig. (2-tailed) .068c a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.  Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode one sample kolmogorov smirnov test dengan menggunakan program SPSS release 20 dengan jumlah sampel sebanyak 30 tahun pengamatan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka dengan nilai signifikan sebesar 0,068 > 0,05 berarti data Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan ROA pada Bank umum Syariah yang terdaftar di BEI. sudah berdistribusi normal. 2. Uji Multikolinieritas Pengujian asumsi multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang sangat kuat atau pasti, sehingga dalam pengujian asumsi 



53  multikolineritas digunakan metode tolerance value atau nilai inflation factor (VIF). Dimana dalam pengujian asumsi multikolinieritas digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah: a. Apabila tolerance value di atas 0,01 atau nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi multikolineritas. b. Apakah tolerence value di atas 0,01 atau nilai di atas 10 maka terjadi multikolineritas. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan melalui tabel hasil uji multikolinieritas yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini : Tabel 4.6. Hasil Olahan Data Mutikolinieritas Statistics Variabel Colinieritas Statics VIF Standar  Tollerance VIF FDR 0,840 1.191 10 Tidak ada gejala multikolineritas NPF 0,840 1.191 10 Tidak ada gejala multikolineritas Sumber : Hasil olahan data Berdasarkan hasil olahan data statistic multikolinearitas terlihat bahwa nilai Tollerance untuk variabel FDR sebesar 0,840 dengan VIF sebesar 1,191, kemudian untuk variabel NPF sebesar 0,840 dengan VIF sebesar 1,191. Karena nilai Tollerance dari kedua variabel dependen tersebut  lebih dari 0,1 dan  nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas. 3. Uji Heteroskedastisitas      Uji heterokesdastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi memiliki ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan 



54  ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini dengan menggunakan uji Glejser. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini dengan nilai standar. Jika signifikan < 0,05  maka disimpulkan model regresi mengandung adanya heteroskedastisitas, jika sebaliknya nilai signifikansi > 0,05 maka terjadi homokedastisitas. Adapun hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.7. Hasi Uji Heterokedastisitas No. Variabel Sign. Keterangan 1. Financing to Deposit Ratio (FDR) 0,469 Tidak ada heterokedastisitas 2. Non Performing Financing (NPF) 0,237 Tidak ada heterokedastisitas Sumber : Hasil olahan data Dari tabel hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji glejser maka dapat diketahui bahwa kedua variabel independen yaitu Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulkan bahwa data tidak ada masalah heterokedastisitas pada model regresi. 4. Uji Autokorelasi  Autokorelasi adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin Watson (uji DW) dengan ketentuan menurut  Ghozali (2014 : 61) adalah sebagai berikut : 



55  a) Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4 – du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi. b) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif. c) Bila DW lebih besar daripada (4 – dl), maka koefisien autokorelasi lebih daripada nol, berarti hasil temuan bahwa ada autokorelasi negatif. d) Bila DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah (dl)  atau DW terletak antara (4 – du) dan (4 – dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. Untuk lebih jelasnya akan disajikan data mengenai hasil uji autokorelasi yang diperoleh dari hasil olahan data SPSS release 24 yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :   Tabel 4.8. Hasil Uji Autokorelasi R R Square Adjusted R Square Durbin-Watson Nilai dL Nilai dU .641 .411 .368 1,721 1,284 1,567 Sumber : Hasil olahan data Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS release 24 maka diperoleh nilai DW sebesar 1,721, sedangkan dari tabel DW dengan tingkat signifikan 0,05 dan jumlah data (n) sebanyak 30 tahun pengamatan, serta K = 2 yakni (financing to deposit ratio dan non performing financing), maka diperoleh nilai dL sebesar 1,284 dan dU = 1,567, karena nilai dU = 1,567 < 1,721 < 2,433                  (4 - 1,567) hal ini menunjukkan bahwa data regresi tidak memiliki autokorelasi. 



56   4.2.4 Analisis Regresi dan Korelasi 4.2.4.1 Analisis Regresi Analisis regresi dan korelasi berkenaan dengan studi ketergantungan variabel tidak bebas (dependent variable) pada suatu variabel bebas (independent 

variable) dengan maksud untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Pada penelitian ini maka digunakan model regresi berganda dengan variabel dependen yakni berupa : rasio Financing to Deposit Ratio dan Non Performing 

Financing  terhadap profitabilitas yang diukur dengan rasio return on asset (ROA) pada beberapa Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :  Y = β0 + β1X1 + β2X2 + e Dari hasil persamaan regresi di atas, maka untuk lebih jelasnya akan disajikan hasil regresi atas Financing to Deposit Ratio dan Non Performing 

Financing dalam kaitannya dengan profitabilitas yang diolah dengan menggunakan sistem komputerisasi program SPSS release 24, yang hasil selengkapnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini : Tabel 4.9. Hasil Olahan Data Regresi Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -2.457 3.030  -.811 .424 



57  FDR .067 .030 .360 2.235 .034 NPF -.987 .392 -.405 -2.516 .018 Sumber : Hasil olahan data Berdasarkan tabel hasil olahan data regresi, maka selanjutnya persamaan regresi dapat dijabarkan sebagai berikut :  Y =   -2,457bo + 0,067X2  - 0,987X3      Untuk lebih jelasnya hasil persamaan regresi dapat diberikan penjelasan regresi sebagai berikut : 1) Konstan (bo) sebesar -2,457 menyatakan Financing to Deposit Ratio dan Non 

Performing Financing konstan (nyata) maka profitabilitas (ROA) sebesar             -2,457%. 2) Koefisien regresi untuk variabel Financing to Deposit Ratio (b1) sebesar 0,067, hal ini diartikan bahwa Financing to Deposit Ratio mempunyai pengaruh positif terhadap Return on Asset, dimana semakin tinggi Financing to Deposit 

Ratio maka profitabilitas akan meningkat sebesar 0,067%. 3) Koefisien regresi untuk variabel NPF (b2) sebesar -0,987, hal ini diartikan bahwa Non Performing Financing mempunyai pengaruh negatif terhadap 
Return on Asset, dimana semakin tinggi rasio Non Performing Financing maka profitabilitas akan menurun sebesar -0,987%.  4.2.4.2 Uji Korelasi dan Determinasi (R2) Uji korelasi dan koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (variabel bebas) secara serentak terhadap variabel dependen (variabel terikat). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi pengaruh rasio Financing to Deposit Ratio, dan 



58  
Non Performing Financing yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel profitabilitas (Return on Asset) pada beberapa Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI. Dari hasil pengujian korelasi dan koefisien determinasi maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini : Tabel 4.10. Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .641a .411 .368 4.76672 1.721 a. Predictors: (Constant), NPF, FDR b. Dependent Variable: ROA  Dari tabel tersebut di atas, maka diperoleh nilai R = 0,641 yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang kuat antara rasio 
Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing terhadap profitabilitas (Return on Asset) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI, alasannya karena nilai R mendekati 1. Sedangkan koefisien determinasi R2 = 0,411 yang diartikan bahwa variasi pengaruh profitabilitas (Return on Asset) dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independent yakni : Financing to Deposit Ratio dan 
Non Performing Financing, sedangkan sisanya sebesar 58,9% dapat dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya apabila nilai adjusted R2 sama dengan nol, maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai  adjusted R2 sama dengan 1, maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.   4.2.4.3 Pengujian Hipotesis 



59  1. Uji Parsial (Uji t) Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial atau masing-masing berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini uji t bertujuan untuk menguji hipotesis yang dibuat, yakni dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas dengan nilai standar, dimana hasil uji parsial (uji t) dapat diuraikan sebagai berikut :   a. Pengujian parsial rasio Financing to Deposit Ratio terhadap Return on Asset Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS release 24 antara Financing to Deposit Ratio dengan profitabilitas (Return on Asset) maka diperoleh nilai probabilitas untuk Financing to Deposit Ratio sebesar  0,034 < 0,05 berarti dapat disimpulkan bahwa Financing to Deposit Ratio berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI. b. Pengujian parsial rasio Non Performing Financing terhadap Return on Asset Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS release 24 antara Non Performing Financing dengan profitabilitas (Return on Asset) maka diperoleh nilai probabilitas untuk Non Performing Financing sebesar 0,018 < 0,05 berarti dapat disimpulkan bahwa Non Performing Financing berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI. 2. Uji Serempak (Uji F) 



60  Uji serempak (uji f) bertujuan untuk mengukur pengaruh secara bersama-sama (simultan) antara rasio, financing to deposit ratio dan non performing 

financing terhadap profitabilitas (return on asset) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI, dimana dari hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS release 24 maka hasil selengkapnya  dapat dilihat melalui tabel berikut ini :    Tabel 4.11.  Hasil Pengujian Simultan (Uji F) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 428.336 2 214.168 9.426 .001b Residual 613.485 27 22.722   Total 1041.821 29    a. Dependent Variable: ROA b. Predictors: (Constant), NPF, FDR Berdasarkan hasil pengujian secara serempak maka diperoleh nilai nilai sig = 0,001 < 0,05 berarti dapat disimpulkan bahwa Financing to Deposit Ratio dan Non 

Performing Financing terdapat hubungan yang simultan atau serempak terhadap profitabilitas (Return on Asset) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI.  4.3 Pembahasan  Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan pada beberapa Bank Syariah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 2015-2017. Dimana dati hasil analisis yaitu FDR dan NPF dan pengaruhnya terhadap profitabilitas Nampak bahwa FDR berpengaruuh positif terhadap profitabilitas dan 



61  NPF tidak berpengaruh negatif terhadap profitabilitas khususnya pada beberapa bank syariah tercatat di BEI. Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas maka akan disajikan pembahasan dari hasil penelitian ini yang dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut :   1. Pengaruh FRD terhadap ROA Hasil pengamatan yang telah dilakukan yaitu melalui pengujian regresi Nampak bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA, hal ini dapat dikatakan bahwa secara empiris menunjukkan bahwa FDR dapat meningkatkan ROA yang artinya semakin tinggi FDR yang dihasilkan oleh Bank Syariah yang dijadikan pengamatan maka akan memberikan dampak dalam meningkatkan profitabilitas yang diukur dengan ROA. Kemudian dari hasil uji parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara empiris memberikan bukti ada pengaruh signifikan antara FDR dengan ROA pada beberapa bank syariah yang tercatat di BEI dengan periode pengamatan tahun 2015-2017. Dengan kata lain bahwa FDR memberikan pengaruh yang berarti dalam meningkatkan profitabilitas (ROA).  Penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2012) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan Dewi (2015) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sehingga dalam penelitian ini mendukung dari penelitian yang 



62  dilakukan oleh Jannah (2012) dan tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015). 2. Pengaruh NPF terhadap ROA Hasil analisis mengenai pengaruh NPF dengan ROA pada beberapa Bank Syariah yang tercatat di BEI dengan periode pengamatan tahun 2015-2017 yang memberikan hasil bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi NPF maka akan mempengaruhi pencapaian profitabilitas. Sedangkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial dapat dikatakan ada pengaruh secara signifikan dan negatif antara NPF dengan ROA. Dengan kata lain bahwa NPF yang tinggi akan memberikan pengaruh berarti/ nyata terhadap rendahnya profitabilitas pada Bank Syariah tercatat di BEI. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015) menemukan ada pengaruh negatif antara NPF terhadap ROA, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lia (2014) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh tehadap ROA. Selain itu Jannah (2012) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh secara signifikan tehadap profitabilitas. Sehingga dalam penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015), Lia (2014), dan Jannah (2012).         



63         BAB V PENUTUP  5.1 Kesimpulan  Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1. Hasil analisis mengenai pengaruh FDR terhadap profitabilitas (ROA) pada beberapa bank syariah yang tercatat di BEI maka dalam penelitian ini menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara FDR terhadap profitabilitas yang artinya semakin tinggi FDR akan memberikan pengaruh yang nyata dalam peningkatan profitabilitas. 2. Pengaruh NPF dengan profitabilitas diperoleh temuan dalam penelitian ini bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dan signifikan, dimana semakin tinggi penanganan kredit bermasalah (diragukan, kurang lancar, dan macet) maka laba yang akan dicapai menurun, yang artinya bahwa semakin 



64  tinggi NPF maka akan memberikan pengaruh yang berarti dalam peningkatan profitabilitas.  5.2 Saran Adapun saran-saran dalam penelitian ini yang dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Sebaiknya Bank Syariah lebih meningkatkan pembiayaan kepada nasabah dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian sehingga tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang lebih banyak di masa yang akan datang. 2. Disarankan agar Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI untuk menjaga agar nilai non performing financing tetap rendah, karena dengan nilai non 

performing financing yang tinggi, mengindikasikan tingginya pembiayaan non lancar (kredit macet) sehingga akan mempengaruhi pada profitabilitas perusahaan.          64 
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