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 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Variabel Penelitian BUS di Indonesia 

Variabel pada penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel dependennya adalah profitabilitas 

BUS di Indonesia, sedangkan variabel independennya merupakan faktor-faktor 

yang mempengaruhi profitabilitas tersebut, yaitu bank-specific (asset size, 

likuiditas dan operational efficiency) dan makroekonomi yang terdiri dari inflasi 

dan gross domestic product. Adapun perkembangan variabel-variabel 

profitabilitas, asset size, likuiditas, operational efficiency pada Bank Muamalat 

Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mega 

Syariah dan  variabel inflasi dan  gross domestic product pada tahun 2009 

kuartal pertama hingga 2013 kuarlat keempat dapat dijelaskan sebagai berikut. 

4.1.1 Profitabilitas BUS di Indonesia 

Profitabilitas merupakan rasio yang dapat menggambarkan kemampuan 

bank mendapatkan profit dengan sumberdaya yang dimilikinya. ROA (return on 

asset) adalah salah satu rasio profitabilitas tersebut yang digunakan dalam 

penelitian ini. Berikut ditampilkan grafik keadaan profitabilitas yang terproksikan 

dengan ROA pada 4 Bank Umum Syariah selama tahun 2009 hingga 2013. 
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Grafik 4.1 : Perkembangan ROA BUS di Indonesia 

 
Sumber : Bank Muamalat Indonesia; Bank Syariah Mandiri ; Bank Mega Syariah dan 

Bank Rakyat Indonesia Syariah, 2013 (Diolah). 
  

Jika dilihat trend perkembangan ROA BUS yang menjadi sampel, Bank 

Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) memiliki trend 

perkembangan ROA yang stabil, berbeda dengan   Bank Rakyat Indonesia 

Syariah (BRIS) dan Bank Mega Syariah (BMS) yang terlihat sangat fluktuatif 

mulai dari awal tahun 2009 hingga tahun 2013. BSM merupakan bank dengan 

trend pergerakan profitabilitas  paling stabil diantara 4 bank lain mulai dari tahun 

2009 hingga 2013. 

Selama rentan waktu penelitian tahun 2009 hingga 2013, rata-rata 

profitabilitas keempat BUS adalah 1,78 persen dengan nilai tertinggi diperoleh 

Bank Mega Syariah (BMS) pada tahun yang sama di kuartal ke 2 sebesar 4,13 

persen dan nilai profitabilitas terendah diperoleh Bank Rakyat Indonesia Syariah 

(BRIS) di tahun 2012 kuartal 1 sebesar 0,17 persen.  

4.1.2 Asset Size BUS di Indonesia 

Asset size menggambarkan aktiva yang dimiliki Bank Umum Syariah 

(BUS), juga menggambarkan ukuran suatu bank, yaitu kontribusi sistem 

perbankan syariah pada sistem perbankan secara nasional. Berikut ditampilkan 
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grafik keadaan asset size  pada 4 Bank Umum Syariah selama tahun 2009 

hingga 2013. 

Grafik 4.2 : Perkembangan aset BUS 

 
Sumber : Bank Muamalat Indonesia; Bank Syariah Mandiri ; Bank Mega Syariah dan 
Bank Rakyat Indonesia Syariah, 2013 (Diolah). 

 
Asset size pada ke empat bank umum syariah menunjukkan trend yang 

terus berkembang dari waktu ke waktu dengan rata-rata 20,9 triliun rupiah. Bank 

Syariah  Mandiri (BSM) memiliki asset size yang paling tinggi dengan 

perkembangan yang tinggi pula diantara 3 bank umum syariah lain, selanjutnya 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) gap jarak yang cukup jauh antara BMI dan BSM 

dengan BRIS dan BMS dalam hal kepemilikan aset. Angka terendah pada asset 

size menunjukkan angka 1,51 triliun dimiliki BRIS tahun 2009 kuartal pertama, 

sedangkan yang tertinggi sebesar 63,9 triliun dimiliki Bank Syariah Mandiri tahun 

2013 kuartal keempat. 

4.1.3 Likuiditas BUS di Indonesia 

Likuiditas pada penelitian ini adalah rasio antara pembiayaan yang 

dikeluarkan BUS terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)nya, atau dapat pula disebut 

financing to deposit ratio (FDR). Berikut ditampilkan grafik keadaan likuiditas  

pada 4 Bank Umum Syariah selama tahun 2009 hingga 2013. 
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Grafik 4.3: Perkembangan likuiditas BUS 

 
Sumber : Bank Muamalat Indonesia; Bank Syariah Mandiri ; Bank Mega Syariah dan 

Bank Rakyat Indonesia Syariah, 2013(Diolah). 

 

 Perkembangan likuiditas yang terlihat pada grafik di atas menunjukkan 

trend yang stabil dari ke 4 bank yang menjadi sampel dengan rata-rata likuiditas 

sebesar 95,6 persen. Di tahun 2009 kuartal ke dua, Bank Rakyat Indonesia 

Syariah (BRIS), pernah mengalami pembiayaan hampir 2 kali lipat lebih besar 

dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki, yaitu sebesar 183.25 persen,  

sedangkan likuiditas terendah pada angka 78.17 persen dimiliki oleh BMS kuartal 

keempat tahun 2010.  

4.1.4 Operational Efficiency BUS di Indonesia 

Operational efficiency merupakan risiko operasional yang mana semakin 

efisien resiko tersebut menandakan semakin baik manajemen bank tersebut. 

Operational efficiency melihat perbandingan antara biaya operasional pada 

pendapatan operasional. Semakin kecil rasio tersebut, menandakan semakin 

efisien kegiatan operasional sehari-hari BUS. Berikut ditampilkan grafik keadaan 

Operational efficiency  pada 4 Bank Umum Syariah selama tahun 2009 hingga 

2013. 

 

 

 



54 

 

 

 

Grafik 4.4: Perkembangan operational efficiency BUS 

 
Sumber : Bank Muamalat Indonesia; Bank Syariah Mandiri ; Bank Mega Syariah dan 

Bank Rakyat Indonesia Syariah, 2013 (diolah). 

 

Selama tahun 2009 hingga tahun 2013, operational efficiency 4 Bank 

Umum Syariah yang menjadi sampel memiliki rata-rata sebesar 84,60 persen. 

Operational efficiency tertinggi sebesar 101.38 persen oleh BRIS  tahun 2011 

kuartal pertama yang menunjukkan BRIS merupakan bank yang pernah 

mengalami pembengkakan biaya operasional terbesar diantara semua bank 

pada rentan tahun 2009 hingga 2013, sedangkan operational efficiency  terendah 

menunjukkan angka 69.24 persen pada Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2013 

kuartal pertama, hal ini menunjukkan BSM merupakan bank yang mampu 

mereduksi biaya-biaya operasional paling minim diantara ke 3 bank lain selama 

tahun 2009-2013.  

4.1.5 Inflasi di Indonesia 

Inflasi mengukur seberapa besar harga meningkat. Di Indonesia sendiri, 

inflasi tergambarkan dari Index Harga Konsumen (IHK). Berikut ditampilkan grafik 

keadaan inflasi tahunan selama tahun 2009 hingga 2013. 
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Grafik 4.5 : Inflasi di Indonesia 

 
Sumber : Bank Indonesia, 2010, 2011, 2012, 2013(Diolah). 

 

Laporan Perekonomian Bank Indonesia (2009) menjelaskan bahwa krisis 

perekonomian global yang mencapai puncaknya pada akhir tahun 2008 

memberikan dampak pada perekonomian Indonesia di tahun 2009. inflasi terjaga 

pada angka 2.78 persen, lebih rendah dari sasaran inflasi tahun 2009 sebesar 

1±4,5 persen yang merupakan tingkat inflasi terendah selama tahun 2009 hingga 

2013 dan yang tertinggi adalah sebesar 8.4 persen. ―Hal ini diakibatkan karena 

pada tahun 2013 inflasi banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan akibat 

kebijakan pembatasan impor produk holtikultura dan anomaly cuaca‖ (Laporan 

Perekonomian Bank Indonesia, 2009). Tekanan inflasi menjadi semakin kuat 

setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi di bulan Juni untuk 

menjaga ketahanan fiskal. Pada saat bersamaan, inflasi volatile food pada bulan 

Juni sampai Agustus 2013 juga meningkat akibat dampak lanjutan kenaikan 

harga BBM bersubsidi dan gangguan produksi dalam negeri akibat masa panen 

yang mundur. 

4.1.6 GDP di Indonesia 

Real Gross Domestic Product (RGDP) merupakan perhitungan GDP 

dengan harga konstan. GDP sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja 

perekonomian suatu negara. Berikut ditampilkan grafik keadaan GDP tahunan 

selama tahun 2009 hingga 2013. 
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Grafik 4.6 : Gross domestic product di Indonesia. 

 
Sumber : Bank Indonesia, 2010, 2011, 2012, 2013 (Diolah). 

 

 Rata-rata GDP di Indonesia sepanjang tahun 2009 hingga 2013 sebesar 

617.357,94 triliun rupiah. GDP minimum sebesar 528056,5 triliun rupiah pada 

tahun 2009 kuartal 1, sedangkan GDP tertinggi berada di angka 709.984,5 triliun 

rupiah pda tahun 2013 kuartal 3.  

4.2.  Hasil Regresi Data Panel 

Pada subbab ini, akan dipaparkan hasil regresi data panel berupa hasil 

estimasi OLS Pooled dan FEM dan pemilihan model yang paling sesuai diantara 

dua model tersebut. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik dan selanjutnya 

adalah inferensi hasil regresi. 

4.2.1 Hasil Estimasi 

.Berikut ditampilkan hasil estimasi regresi data panel dengan model OLS 

pooled dan Fixed Effect Model (FEM). Adapun Random Effect Model (REM) tidak 

dapat diestimasi karena parameter pada penelitian ini lebih besar daripada 

jumlah cross-section.  

 

 



57 

 

 

 

Tabel 4.1 : Model OLS pooled dan FEM 

Variabel Dependen : 
ROA OLS Pooled FEM 

Variabel Indepenen : coefficient t-statistic Coefficient t-statistic 

Asset -3.16E-08 -8.526258 -9.39E-09 -1.443345 

LIQ 0.005286 1.616789 0.012475 3.859777 

OE -0.109348 -15.634985 -0.100418 -11.983827 

INF -0.050559 -1.181223 -0.030796 -0.934071 

RGDP 5.55E-06 4.756976 2.05E-06 1.48576 

  R-Squared                   0.771 R-Squared                          0.872 

  F-Statistic                  49.897 F-Statistic                         60.957 

  Prob(F-statistic)         0.000 Prob(F-statistic)                0.000 
Sumber: Data Olahan Eviews 6, 2014 

Terlihat pada OLS pooled memiliki R-squared yang lebih kecil daripada 

FEM, sedangkan tanda pada koefisien tidak berbeda antara OLS pooled dengan 

FEM. Adapun untuk memilih model yang paling sesuai diantara keduanya, 

dilakukan uji Chow. Tabel berikut ini menampilkan hasil dari uji chow. 

Tabel 4.2 : Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: REGRESS    

Test cross-section fixed effects  
     

 Effects Test Statistic d.f. Prob. 

 Cross-section F 18.932146 (3,71) 0.000 

 Cross-section Chi-square 47.020703 3 0.000 

Sumber: Data Olahan Eviews 6, 2014 

 Dari hasil uji Chow tersebut, probabilitas Chi-square (Prob.)  memiliki nilai 

sebesar 0,000 signifikan di level 5% sehingga model yang paling sesuai adalah 

FEM. Uji ini juga menguatkan pendapat Gujarati (2010) bahwasanya dengan 

jumlah cross-section yang lebih kecil daripada time-series maka FEM merupakan 

model yang lebih disukai. Setelah dilakukan pemilihan model yang paling sesuai, 

dilakukan uji asumsi klasik pada hasil estimasi model. 
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4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam OLS ataupun regresi majemuk merupakan 

sebuah asumsi-asumsi yang melihat apakah parameter yang dihasilkan pada 

tiap variabel bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimator ) atau tidak. Jika 

model lolos dari asumsi-asumsi tersebut, dapat dikatakan bahwa model tersebut 

adalah BLUE. 

1. Normalitas 

Uji normalitas pada model dilakukan dengan menggunakan uji 

normalitas Jarque-Bera (JB). Dalam uji JB, nilai Jarque-Bera adalah 1,197 

dengan probabilitas sebesar 0,549, lebih besar dari 5%, sehingga dapat 

dikatakan error term terdistribusi secara normal dan independen. adapun Hasil 

lengkap dari uji normalitas Jarque-Bera dapat dilihat di lampiran. 

2. Multikolinearitas 

Asumsi model terkena multikolinearitas jika nilai VIF sama ataupun 

lebih besar dari 10. Berikut ditampilkan hasil uji multikolinearitas degan melihat 

nilai VIF nya. 

Tabel 4.3 : Variance Inflating Factor (VIF) 

Model   Collinearity Statistics 

    Tolerance VIF 

1 (Constant)     

  ASSET .559 1.790 

  LIQ .955 1.047 

  OE .714 1.401 

  INF .773 1.294 

  RGDP .591 1.693 

Sumber:  Data Olahan SPSS, 2014 

Pada tabel di atas, semua variabel independen tidak ada yang 

memiliki nilai VIF yang sama ataupun melebihi 10. Nilai VIF berada dalam 

kisaran 1,047 – 1,790 sehingga dapat dikatakan hubungan antar variabel asset 
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size, likuiditas, operational efficiency, inflasi daan gross domestic product adalah 

tidak kuat sehingga tidak terdapat multikolinearitas pada model. 

3. Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah asumsi yang menyatakan bahwa varians 

dari error term (ε) tidak konstan.  Nachrowi (2006) berpendapat bahwa dalam 

proses regresi, untuk dapat mengkonstankan varians dari efek 

heteroskedastisitas pada error term yang ada, maka digunakanlah prosedur 

White. Hal ini dilakukan untuk memperoleh estimasi-estimasi varians-varians dan 

kovarians-kovarians dari estimator-estimator yang konsisten sehingga inferensi 

statistik yang valid mengenai nilai parameter yang sebenarnya dapat dibuat 

meski terdapat heterokedastisitas. 

Setelah melalui beberapa tahap pengujian, berikut ditampilkan model 

FEM yang sudah dikonsistenkan standart erornya melalui prosedur White yang 

selanjutnya dapat dilakukan inferensi pada model. 
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Tabel 4.4 : Hasil Regresi Data Panel Sesudah Uji Asumsi Klasik 

Dependent Variable: ROA?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 06/05/14   Time: 16:24   

Sample: 2009Q1 2013Q4   

Included observations: 20   

Cross-sections included: 4   

Total pool (balanced) observations: 80  

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic  
     

C 8.067 1.429 5.646  

ASSET? -9.39E-09 5.65E-09 -1.662  

LIQ? 0.012 0.003 4.208  

OE? -0.100 0.016 -6.477  

INF? -0.031 0.016 -1.895  

RGDP? 2.05E-06 1.12E-06 1.836  

Fixed Effects (Cross) 

_BMI—C -0.104920    

_BSM—C -0.426190    

_BMS—C 0.700610    

_BRIS—C -0.169500    

     
     Effects Specification 
     
       Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     

  R-squared 0.872910 Prob(F-Statistic)   0.00000  

Sumber : Data Olahan Eviews 6, 2014 

Dari hasil regresi tersebut di didapat bentuk model fixed effect  sebagai berikut:  

ROAit= 8.067499 - 9.39E-09ASSETit  + 0.012476LIQit - 0.100419OEit -  

0.030796INFit + 2.05E-06RGDPit + εit 

 

Selain itu,diperoleh pula model dari masing-masing sampel BUS dengan 

mengganti nilai dari koefisien intersep. Adapun model dari masing-masing 

sampel bank tersebut dapat dilihat pada tabel  berikut : 
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Tabel 4.5: Model FEM pada masing-masing BUS 

Bank Syariah Hasil Estimasi Regresi 

Muamalat Indonesia ROAit = 7.963 - 9.391e-09ASSETit + 0.012LIQit - 0.100OEit - 

0.031INFit + 2.051e-06RGDPit + εit 

Mandiri ROAit = 7.641 - 9.391e-09ASSETit + 0.012LIQit - 0.100OEit - 

0.031INFit + 2.051e-06RGDPit + εit 

Mega ROAit = 8.768 - 9.391e-09ASSETit + 0.012LIQit - 0.100OEit - 

0.0308INFit + 2.051e-06RGDPit + εit 

Rakyat Indonesia ROAit = 7.898 - 9.391e-09ASSETit + 0.012LIQit - 0.100OEit - 

0.031INFit + 2.051e-06RGDPitt + εit 

Sumber: Data Olahan Eviews 6, 2014 

Adapun hasil regresi pada tiap-tiap unit cross-section  menunjukkan nilai 

yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Hal ini lebih disebabkan karena 

kebijakan-kebijakan yang dilakukan manajemen BUS berbeda-beda antara satu 

dengan yang lainnya. Dalam hasil regresi FEM, Bank Mega Syariah memiliki 

intercept paling tinggi dibandingkan dengan bank lain. Hal ini disebabkan karena 

secara rata-rata, profitabilitas yang diperoleh Bank Mega Syariah (BMS) lebih 

besar dari bank lainnya. Rata-rata selama tahun 2009 hingga 2013 BMS 

mendapatkan profitabilitas tertinggi dibandingkan bank lainnya, yaitu sebesar 

2,54%. Hal ini sebagai hasil dari kebijakan-kebijakan yang diambil manajemen 

BMS terkait penempatan aset produktif, likuiditas dan efisiensi operasionalnya 

sudah mampu membawa Bank tersebut menghasilkan profitabilitas yang besar. 

4.2.3 Inferensi Hasil Regresi Panel 

Pada tabel 4.2, selanjutnya dilakukan inferensi hasil regresi. Inferensi 

dapat dikatakan pula sebagai sebuah langkah pengambilan kesimpulan pada 

data yang diregresi. Inferensi tersebut diantaranya adalah goodness of fit (R2), 

Uji F dan uji t.  
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4. Goodness Of Fit (R2) 

R-squared (R2) menunjukkan angka sebesar 0,872 yang berarti 

variabel  asset size, likuiditas, operational efficiency, inflasi dan Gross Domestic 

Product secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi  profitabilitas BUS di 

Indonesia sebesar 87,2% sedangkan yang 12,8% dijelaskan variabel lain di luar 

model. Diantara variabel di luar model tersebut adalah Non Performing 

Financing, growth of M2, branch of bank, dan lainnya. 

5. Uji F-Statistic 

Apabila  Prob (F-statistic) atau (sig. F) < 0,05 maka Ho ditolak, Ha 

diterima. artinya terdapat pengaruh signifikan semua variabel independen  

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dari hasil regresi data panel 

pada tabel 4.4 di atas, didapat nilai prob(F-statistic), sebesar 0,000 dan lebih 

kecil dari   5% (0,05) maka dapat disimpulkan  bahwa variabel asset size, 

likuiditas, operational efficiency, inflasi dan GDP secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel  profitabilitas BUS di Indonesia. 

6. Uji t-statistic 

Pengaruh masing-masing variabel independen dapat diketahui dari 

hasil uji t. Hasil uji t untuk regresi data panel ditunjukkan pada tabel 4.4 kolom ―t-

statistic‖. Dengan jumlah observasi sebesar 80 observasi, Degree of freedom (df) 

sebesar 74 dan tingkat penerimaan kesalahan pada level 5%, (0,05), didapat t-

tabel satu sisi sebesar 1,666, untuk lebih jelasnya, lihat tabel satu sisi pada 

lampiran. Adapun penarikan kesimpulan hari uji hipotesis ditampilkan pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel 4.6: Penarikan kesimpulan t-statistic berdasarkan t-tabel. 

No Variabel Independen t-Statistic t-tabel Kesimpulan 

1 Asset size  -1.662 1,666  Ho diterima 

2 Likuiditas  4.208 1,666  Ho ditolak 

3 Operational Efficiency  -6.476 1,666  Ho ditolak 

4 Inflasi  -1.895 1,666  Ho ditolak 

5 Gross Domestic Product  1.836 1,666  Ho ditolak 

Sumber : Hasil olahan Eviews, 2014. 

Variabel pertama adalah variabel asset size (ASSET).  Berdasarkan hasil 

regresi data panel, diperoleh nilai t hitung sebesar -1,662. Dibanding dengan t 

tabel, nilai absolut t hitung lebih kecil daripada t tabel (1,662 < 1,666), maka Ho 

di terima, Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa  variabel asset size  

tidak berpengaruh positif terhadap variabel profitabilitas BUS di Indonesia.  

Variabel kedua adalah variabel likuiditas (LIQ). Berdasarkan hasil regresi 

data panel, diperoleh nilai t hitung sebesar 4,208. Dibanding dengan t tabel, nilai 

t hitung lebih besar daripada t tabel (4,208 > 1,666), maka Ho ditolak, Ha 

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel likuiditas secara individu 

berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap profitabilitas BUS di 

Indonesia.  

Variabel ketiga adalah variabel operational efficiency (OEit). Berdasarkan 

hasil regresi data panel, diperoleh nilai t hitung sebesar -6,476. Dibanding 

dengan t tabel, nilai absolut t hitung lebih besar daripada t tabel (6,476 > 1,666), 

maka Ho ditolak, Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

operational efficiency secara individu memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

secara statistik terhadap variabel profitabilitas BUS di Indonesia.  

Variabel keempat adalah variabel inflasi (inf). Berdasarkan hasil regresi 

data panel, diperoleh nilai t hitung sebesar -1,894. Dibanding dengan t tabel, nilai 

absolut t hitung lebih besar daripada t tabel (1,894 > 1,666), maka Ho ditolak, Ha 

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi secara individu 
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memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap variabel 

profitabilitas BUS di Indonesia.  

Variabel kelima adalah variabel Gross Domestic Product  ( RGDP). 

Berdasarkan hasil regresi data panel, diperoleh nilai t hitung sebesar 1,836 . 

Dibanding dengan t tabel, nilai t hitung lebih besar daripada t tabel (1,836 > 

1,666), maka Ho ditolak, Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel gross domestic product  secara individu memiliki pengaruh positif dan 

signifikan secara statistik terhadap variabel profitabilitas BUS di Indonesia. 

4.3. Pembahasan 

Berdasarkan besarnya koefisien determinasi dapat dikatakan bahwa 

model regresi yang digunakan sudah cukup baik. Variabel independen yang 

digunakan, yaitu asset size, likuiditas, operational efficiency, inflasi dan gross 

domestic product mampu menjelaskan variasi profitabilitas BUS di Indonesia 

sebesar 87,2%. Ini berarti hanya 12,8% variasi profitabilitas yang BUS di 

Indonesia yang dijelaskan variabel lain diluar model. Diantara variabel tersebut 

adalah  gearing ratio, capital adequacy (Masood dan Ashraf, 2012), money 

supply (Al-Qudah dan Jaradat, 2013) dan lain lain. Dibandingkan dengan hasil 

penelitian terdahulu, R-squared penelitian ini lebih rendah dari pada penelitian-

penelitian sebelumnya yang sebesar 94,7% oleh Al-Qudah dan Jaradat 

(2013:159) pada bank Islam di Yordania dan 88,8% oleh Masood dan Ashraf 

(2013) untuk Timur Tengah, Asia Timur, Afrika dan Asia Selatan.  Semua 

variabel independen dalam penelitian ini, yaitu asset size, likuiditas, operational 

efficiency, inflasi dan gross domestic product secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap besarnya profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Adapun pengaruh tiap-tiap variabel independen tersebut dibahas sebagai 

berikut. 
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4.3.1. Pengaruh Asset Size terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah  

Secara individual asset size tidak berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Hal ini berarti bahwa 

kenaikan asset size tidak menyebabkan kenaikan pada profitabilitas BUS. Hasil 

ini tidak sesuai dengan hipotesa penelitian ini. Teori menyatakan bahwa 

kenaikan pada aset akan berdampak pada kenaikan pada profitabilitas karena 

asset size merupakan kekayaan yang dimiliki BUS sehingga naiknya aset yang 

dimiliki akan menaikkan economic of scale yang berarti meningkatkan jasa 

keuangan yang diberikan pada nasabah termasuk meningkatkan pembiayaan. 

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, hasil ini sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Akhtar, Ali dan Saqadat (2011) di Pakistan yang juga menemukan 

pengaruh yang tidak signifikan secara statistik pada aset terhadap profitabilitas. 

Menurut penulis, terdapat dua sebab mengapa asset size tidak 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pertama, mengacu pada pendapat 

Wahyudi et al (2013) yang menjelaskan bahwa komposisi utama aset perbankan 

adalah seluruh pembiayaan yang disalurkan kepada para nasabah penerima 

fasilitas yang mayoritas berjangka waktu lebih dari satu tahun. Dengan kata lain, 

Ada kemungkinan asset saat ini baru mempengaruhi profitabilitas BUS di 

Indonesia periode berikutnya. 

Yang kedua, laju persentase pertambahan asset size dari berbagai 

sumber dana yang didapat BUS  tiap waktu tidak diimbangi dengan laju 

persentase pertambahan laba yang malah menunjukkan perkembangan yang 

terus menurun. Hasilnya adalah profitabilitas yang tidak ikut meningkat ketika 

aset size naik. Hal ini dapat diperlihatkan pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.7 : Laju pertumbuhan laba dan aset BUS di Indonesia 

Tahun 
Laju Laba BUS 

(Persen) 

Laju  Asset size BUS 

(Persen) 

2008-2009 83 25 

2009-2010 28 28 

2010-2011 23 28 

2011-2012 22 33 

2012-1013 21 24 

Sumber: Bank Indonesia, 2014 (Diolah). 

 Terlihat pada tabel tersebut, persentase peningkatan aset cenderung 

terus meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan persentase peningkatan laba 

BUS. Hal ini menyebabkan peningkatan pada asset size tidak ikut menigkatkan 

profitabilitas BUS di Indonesia. Peningkatan tersebut lebih rincinya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.8: Perkembangan aset  Bank Umum Syariah 

Tahun 
Kantor 
(unit) 

Pekerja 
(Orang) 

Biaya Promosi 
(Miliar Rupiah) 

2009 711 10348 154  

2010 1215 15224 236  

2011 1401 21820 339  

2012 1745 24111 372  

2013 1998 26717 370  

Sumber : Bank Indonesia, 2014 (Diolah) 

Pada tabel di atas, terlihat penambahan terus-menerus pada aset tetap yang 

tidak menghasilkan sehingga BUS lebih banyak melakukan pengeluaran-

pengeluaran yang akan mengurangi laba BUS seperti diantaranya jumlah kantor, 

pekerja dan biaya promosi. Dalam kondisi ini, jika BUS ingin meningkatkan 

profitabilitasnya melalui asset size yang dimilikinya, BUS harus benar-benar 

memperhatikan peningkatan pada asset size dan laba. Profitabilitas yang naik, 

dapat terjadi jika persentase peningkatan aset lebih kecil dari pada persentase 
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peningkatan laba, dengan kata lain, BUS harus mengurangi biaya-biaya yang 

keluar pada aset-aset tetap yang tidak menghasilkan .  

4.3.2. Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 

Secara individual, variabel likuiditas memiliki pengaruh positif yang 

signifikan secara statistik terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS). 

Pengaruh likuiditas yang positif tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa semakin besar tingkat likuiditas yang dihitung berdasarkan FDR 

menandakan semakin besar pula aset produktif, dalam hal ini pula kemampuan 

bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan yang disalurkan sehingga akan 

bertambah pula profitabilitas BUS yang didapat. 

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini juga 

merupakan penemuan baru yang berbeda dari penelitian sebelumnya seperti 

Masood dan Ashraf (2012) di Timur Tengah, Asia Timur, Afrika dan Asia Selatan, 

Al Qudah dan Ali Jaradat (2013) di Yordania dan Teng et al (2013) di Malaysia 

yang menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap  profitabilitas. 

Sedangkan koefisien sebesar 0,012 memiliki arti bahwa jika likuiditas meningkat 

1 persen, maka secara rata-rata profitabilitas BUS di Indonesia naik sebesar 

0,012 persen dengan asumsi variabel independen lain di dalam model adalah 

tetap, cateris paribus.  

―Melalui pengelolaan likuiditas yang baik, bank dapat memberikan 

keyakinan pada para penyimpan dana bahwa mereka dapat menarik dananya 

sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo‖ (Arifin, 2009). Perhitungan likuiditas 

dengan FDR merupakan rasio antara pembiayaan yang dilakukan bank dengan 

dana pihak ketiga dan juga modal bank. FDR merupakan penggambaran 

kewajiban bank berupa pembiayan yang harus dilakukannya melalui sumber 

dana yang didapatkan tersebut. Peningkatan likuiditas menyebabkan 
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meningkatnya profitabilitas karena BUS semakin banyak melakukan pembiayaan 

yang merupakan aktiva produktif sehingga profitabilitas juga ikut naik. Grafik di 

bawah ini menunjukkan terdapat peningkatan pembiayaan dan DPK BUS yang 

merupakan sumber dari pembiayaan yang dilakukan BUS. 

Grafik 4.7 : Perkembangan Pembiayaan dan DPK BUS tahun 2009-2013 

  
Sumber: Bank Indonesia, 2014 (Diolah) 

 

Grafik di atas menunjukkan peningkatan yang terus-menerus pada 

pembiayaan dan DPK sehingga peningkatan likuiditas yang ada pada BUS 

tersebut akan berdampak positif terhadap meningkatnya profitabilitas karena 

BUS semakin banyak mengalokasikan aktiva produktif yang dimilikinya pada 

sektor-sektor yang menghasilkan. 

Likuiditas yang perhitungannya merupakan perbandingan antara 

pembiayaan yang dikucurkan terhadap DPK BUS mencerminkan adanya risiko 

likuiditas yang harus benar-benar diperhatikan manajemen bank. Peningkatan 

pembiayaan yang dilakukan BUS harus juga memperhatikan peningkatan DPK 

nya terlebih dahulu. Risiko likuiditas terjadi jika bank mengalami gagal bayar. 

Dalam artian bahwa bank tidak mampu memenuhi permintaan pembiayaan yang 

diajukan client nya dikarenakan minimnya DPK yang terkumpul di BUS. 
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Sehingga dampak terburuk yang terjadi adalah terjadinya kebangkrutan ataupun 

pada level ekstrim BUS dapat ditutup oleh otoritas berwenang. 

Mengetahui pentingnya risiko likuiditas untuk terus diperhatikan, 

peningkatan DPK hal utama yang harus dilakukan manajemen BUS. Hal ini 

dapat dilakukan melalui promosi produk-produk penarik dana yang baik dan 

marketing yang baik pula. Selain itu, disiplin manajemen BUS akan aturan main 

yang ada, seperti salah satunya pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) 

sebesar 5% dari total DPK sebagai jaring pengaman yang dibuat Bank Indonesia 

perlu sangat diperhatikan dan dipenuhi untuk stabilitas BUS itu sendiri. 

4.3.3. Pengaruh Operational Efficiency terhadap Profitabilitas Bank Umum 
Syariah 
 
Secara individu, variabel operational efficiency memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan secara statistik terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) 

di Indonesia. Pengaruh operational efficiency yang negatif tersebut sesuai 

dengan teori yang menyatakan bahwa ketika operational efficiency naik akibat 

biaya-biaya meningkat, terutama biaya operasional sehari-hari, maka efisiensi 

bank menurun dan selanjutnya profitabilitas BUS akan menurun.  

Operational efficiency, selanjutnya disebut OE, merupakan rasio biaya 

operasional yang dikeluarkan bank terhadap pendapatan operasionalnya. Ketika 

melihat laporan keuangan BUS, biaya operasional bank terdiri dari beban bonus 

titipan wadi’ah, beban personalia, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan 

pendapatan operasional bank umum syariah diantaranya adalah pendapatan dari 

penyalur dana, pendapatan operasional lainnya dan bagi hasil untuk investor. OE 

merupakan variabel yang menggambarkan tingkat efisiensi bank dalam 

melakukan kinerja operasionalnya. 

Koefisien sebesar 0,100 memiliki arti bahwa jika operational efficiency 

meningkat sebesar 1 persen maka secara rata-rata profitabilitas BUS di 
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Indonesia akan turun sebesar 0,100 persen dengan asumsi variabel lain di dalam 

model konstan. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu seperti Masood 

dan Ashraf (2012) di Timur Tengah, Asia Timur, Afrika dan Asia Selatan. Akhtar, 

Ali, dan Saqadat (2013) di Pakistan dan Bukhair(2013) di Gulf Cooperation 

Council Country (GCC) yang menemukan pengaruh negatif dan signifikan secara 

statistik pada operational efficiency terhadap profitabilitas BUS.  

Dari hasil tersebut, BUS harus benar-benar memperhatikan risiko 

operasional yang sewaktu-waktu tejadi. Ketika biaya-biaya meningkat, terutama 

biaya operasional sehari-hari, maka hal pertama yang dilakukan manajemen 

adalah menutup peningkatan biaya-biaya operasional tersebut dengan 

pendapatan yang didapat bank sehingga mengurangi tingkat profitabilitas yang di 

dapat BUS. Hal ini terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.9 : Operational efficiency dan profitabilitas BUS 

Tahun 
Operational 
efficiency 
(Persen) 

Profitabilitas 
(Persen) 

2009 84.39 1.48 

2010 80.54 1.67 

2011 78.41 1.79 

2012 74.97 2.14 

2013 78.21 2 
Sumber: Bank Indonesia, 2014 (Diolah) 

Pada tabel di atas, tahun 2009-2010, OE mengalami penurunan dari 

84,39% menjadi 80,54% sehingga menyebabkan peningkatan pada profitabilitas 

dari 1,48% ke 1,67% di tahun 2010.  Pola tersebut juga berlangsung dari tahun 

2010 hingga tahun 2012 yang menunjukkan menurunan pada OE menyebabkan 

peningkatan pada profitabilitas BUS, dan sebaliknya peningkatan pada OE akan 

menurunkan profitabilitass BUS yang terjadi pada tahun 2012 ke 2013. 

Operational efficiency yang meningkat terus menerus memiliki dampak 

negatif terhadap profitabilitas BUS. Hal ini dikarenakan ketika terjadi peningkatan 
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biaya operasional sehari-hari manajemen bank akan menutupnya dengan 

pendapatan yang diperoleh  sehingga akan menurunkan profitabilitas BUS. 

Meminimalkan biaya menjadi sangat penting dengan cara disiplin kerja dan 

mengikuti standart operasional yang sudah ditetapkan agar tidak menimbulkan 

biaya-biaya yang lebih besar akibat tidak mematuhi aturan-aturan yang sudah 

dibuat. 

4.3.4. Pengaruh Inflasi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 

Secara individu, variabel inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

secara statistik terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS). Pengaruh 

inflasi yang negatif tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Gilarso 

(2004)  bahwa inflasi yang lunak (mild inflation, yang artinya 2-5% per tahun) 

dapat merangsang dunia usaha untuk memperluas produksinya sehingga dapat 

menciptakan lapangan kerja, tetapi inflasi lebih besar dari 5% atau bahkan di 

atas 10% berakibat tidak baik seperti kenaikan harga, masyarakat yang enggan 

menabung, dan lain-lain. Hal ini akan mempengaruhi menurunnya profitabiliats 

BUS.  

Koefisien sebesar 0,030 persen memiliki arti bahwa ketika inflasi naik 

sebesar 1 %  pada periode tertentu, maka  secara rata-rata profitabilitas akan 

turun sebesar 0.030 persen, dengan asumsi variabel-variabel independen lain di 

dalam model adalah konstan. Dibanding dengan penelitian terdahulu, temuan 

penelitian ini juga  sesuai dengan penelitian Bashir (2003) di Timur Tengah yang 

menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas, hanya saja pengaruh yang ditemukan bersifat positif, sedangkan 

dalam penelitian ini adalah negatif. 

Pengaruh inflasi yang negatif dapat dicontohkan pada fenomena yang 

terjadi di tahun 2013. Pada tahun 2013, tekanan inflasi disebabkan oleh naiknya 
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harga BBM bersubsidi yang merembet pada naiknya harga-harga kebutuhan-

kebutuhan pokok lainnya sehingga membawa tekanan inflasi hingga 8,38% pada 

tahun 2013 (Laporan Perekonomian Bank Indonesia, 2013). Ketika inflasi 

mengalami tekanan seperti pada tahun 2013, dampak yang ditimbulkan 

diantaranya menurut Gilarso (2004) adalah masyarakat yang enggan untuk 

menabung dan lebih memilih menyimpan uangnya dalam bentuk barang, harga 

barang-barang yang semakin mahal (merosotnya nilai uang riil) dan biaya 

produksi yang semakin meningkat. Hal-hal tersebut berimbas pada lesunya 

kinerja ekonomi terutama sektor riil seperti industri - industri yang profit-oriented 

karena mahalnya biaya produksi sehingga investasi yang dilakukan pihak bank 

semakin memberikan laba yang menurun sehingga menurunkan pula 

profitabilitas BUS. Hal ini nampak pada grafik berikut. 

Grafik 4.8 : Laju laba BUS 

 
Sumber : Bank Indonesia, 2014 (Diolah) 

 

Grafik di atas menunjukkan laba yang diperoleh BUS di tahun 2013 yang 

menunjukkan trend yang semakin menurun. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Gilarso (2004) bahwa inflasi di atas 5% dapat mengganggu kinerja ekonomi dan 



73 

 

 

 

mengganggu dunia usaha sehingga menurunkan profitabilitas yang didapat bank 

umum syariah di Indonesia. 

Melihat hasil regresi tersebut, pemerintah selaku pembuat kebijakan 

utama memegang peran penting dalam pengendalian inflasi yang ada. Inflasi 

yang rendah memberi rangsangan pada dunia usaha. Jika pemerintah ingin 

membatu perbankan untuk dapat memberikan profitabilitas yang tinggi, maka 

pemerintah wajib menjaga inflasi pada sasaran yang ditetapkan dan menjaganya 

agar tidak terlalu tinggi. Salah satu kebijakan yang dapat diambil pemerintah 

adalah dengan pengendalian inflasi melalui administered price, selain itu, peran 

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga sangat vital untuk membantu 

pencapaian inflasi yang tidak terlalu tinggi. 

4.3.5. Pengaruh  Gross Domestic Product terhadp Profitabilitas Bank 
Umum Syariah 
 
Secara individual, variabel gross domestic product memiliki pengaruh 

positif yang signifikan secara statistik terhadap profitabilitas BUS di Indonesia. 

Pengaruh gross domestic product tersebut sesuai dengan teori yang 

dikemukakan Gilarso (2004) yang menjelaskan bahwa gross domestic product 

dihitung untuk mengetahui seberapa besar pendapatan nasional di suatu negara. 

Gross domestic product pada akhirnya akan menunjukkan pendapatan perkapita 

masyarakat Indonesia, atau pendapatan secara rata-rata. peningkatan 

pendapatan perkapita masyarakat pun juga akan meningkatkan kemampuan 

menabung masyarakat pada BUS sehingga menaikkan Dana  Pihak Ketiga 

(DPK) Bank Umum Syariah. Kenaikan DPK meningkatkan kemampuan BUS 

memberikan pembiayaan sehingga nantinya akan memberikan return yang naik 

pula pada profitabilitas BUS. 

 , Koefisien sebesar 0,00000205 atau 2,05x10-6, memiliki arti bahwa jika 

gross domestic product di Indonesia naik sebesar satu miliar rupiah, maka 
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secara rata-rata akan menaikkan profitabilitas sebesar 0,00000205 persen atau 

2,05x10-6persen, dengan asumsi variabel-variabel independen lain di dalam 

model adalah konstan. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, pengaruh 

positif dan signifikan gross domestic product terhadap profitabilitas BUS sama 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Teng et al (2013) di Malaysia yang 

juga menemukan hubungan positif dan signifikan GDP terhadap profitabilitas 

BUS. 

Koefisien GDP yang kecil mengindikasikan bahwasanya BUS selama ini 

masih tidak terlibat pada sektor-sektor penting dalam pembentukan GDP. Hal ini 

sesuai dengan yang dikabarkan Bank Indonesia bahwa market share BUS masih 

5% dari seluruh Bank umum yang ada di Indonesia. Selain itu, BUS juga 

bergerak di sektor yang terbilang marginal. Wahyudi et al (2013) menjelaskan 

bahwa sebagian besar pembiayaan BUS pada sektor Usaha Kecil Menengah 

(UKM). Hal ini membawa implikasi bahwa keterlibatan BUS di sektor ekonomi 

secara makro masihlah sangat kecil seperti yang ditunjukkan pada koefisien 

GDP pada hasil regresi. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya alasan utama 

BUS tahan terhadap guncangan ekonomi, mungkin bukan karena unsur prinsip 

syariah yang diterapkannya, tetapi karena keterlibatan BUS itu sendiri dalam 

tingkat makro yang masih sangat kecil jika dibandingkan bank konvensional. 

 Pengaruh positif pun terlihat dari hasil perhitungan gross domestic 

product oleh Kemendag (Kementerian Perdagangan)  dan ROA dari Statistika 

Perbankan Syariah. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.10: PDB harga konstan dan return on asset BUS 

Tahun 
PDB harga konstan 

(Miliar Rupiah) 

ROA 

(Persen) 

2009 2.178.850,40 1,48 

2010 2.314.458,80 1,67 

2011 2.464.676,50 1,79 

2012 2.618.139,20 2,14 

2013 2.770.398,50 2,00 

Sumber:  Kemendag, 2014 dan Bank Indonesia, 2014 (Diolah). 

 

 Terlihat pada tahun 2009 ke 2010, gross domestic product terlihat 

meningkat yang diikuti pula oleh ROA, Pola tersebut terus terbentuk hingga 

tahun 2012. Data tersebut menunjukkan hubungan yang bersifat positif antara 

gross domestic product dengan profitabilitas BUS di Indonesia. 

 Gross domestic product yang semakin meningkat dapat meningkatkan 

pula profitabilitas BUS di Indonesia. Melihat kesimpulan yang didapat dari hasil 

regresi tersebut, pemerintah dapat melakukan beberapa inisiatif untuk dapat 

meningkatkan gross domestic product, salah satunya adalah dengan 

memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Indonesia, seperti potensi pertanian 

ataupun industri pengolahan berbasis teknologi modern yang di back-up dengan 

investasi-investasi pada sektor riil untuk menggerakkannya. 

 

 

 


