
INTAN ZAHRIA AZMI-EKONOMI DAN BISNIS, UMS 2014 
PENGARUH INFLASI, CAR, NPF TERHADAP PROFITABILITAS (ROE) PERBANKAN SYARIAH DI 
INDONESIA TRIWULAN I 2008 – TRIWULAN IV 2012 Page 1 
 

PENGARUH INFLASI, CAR, NPF  TERHADAP PROFITABILITAS (ROE) 

PERBANKAN SYARIAH  

DI INDONESIA PERIODE TRIWULAN I 2008 – TRIWULAN IV 2012 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NASKAH PUBLIKASI 
 

 

 
Disusun oleh : 

 

INTAN ZAHRIA AZMI 

B 300 100 066 - I 000 103 017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWINNING PROGRAM 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS DAN FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2014 

 

 



INTAN ZAHRIA AZMI-EKONOMI DAN BISNIS, UMS 2014 
PENGARUH INFLASI, CAR, NPF TERHADAP PROFITABILITAS (ROE) PERBANKAN SYARIAH DI 
INDONESIA TRIWULAN I 2008 – TRIWULAN IV 2012 Page 2 
 

 



INTAN ZAHRIA AZMI-EKONOMI DAN BISNIS, UMS 2014 
PENGARUH INFLASI, CAR, NPF TERHADAP PROFITABILITAS (ROE) PERBANKAN SYARIAH DI 
INDONESIA TRIWULAN I 2008 – TRIWULAN IV 2012 Page 3 
 

 

ABSTRAKSI 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Inflasi, Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Non Performing Financing (NPF) mempengaruhi profitabilitas Perbankan Syariah di 

Indonesia. Profitabilitas diukur dengan Return on Equity (ROE). Metode pemilihan sampel 

adalah purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak empat Bank Syariah, yaitu Bank 

Muamalat Indonesia, Bank Mega Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BRI Syariah 

pada periode triwulan I 2008 – triwulan IV 2012. Metode yang digunakan adalah regresi data 

panel dengan bantuan Eviews 7.0 .  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan inflasi, CAR, dan NPF 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan secara parsial Inflasi berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas, CAR dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas Perbankan Syariah. 

 

Kata kunci : Inflasi, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Profitabilitas. 
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PENDAHULUAN 

 Pada tahun 1997, Asia Tenggara 

mengalami krisis moneter yang mampu 

merubah perekonomian Indonesia menjadi 

terpuruk. Ini mengakibatkan perusahaan-

perusahaan didalam negeri terutama sektor 

perbankan. Sektor perbankan sangat 

bergantung pada posisi kurs karena 

transaksinya menggunakan mata uang 

asing. Kondisi seperti ini mengakibatkan 

semakin buruknya perekonomian nasional. 

Lembaga perbankan merupakan salah satu 

tulang punggung perekonomian suatu 

negara karena perbankan berfungsi sebagai 

lembaga intermediasi semakin terkena 

imbasnya. 

 Bank syariah membuktikan sebagai 

lembaga keuangan yang dapat bertahan 

ditengah krisis perekonomian yang 

melanda negara semakin parah. Pada tahun 

2008 kondisi ekonomi global mengalami 

goncangan krisis, yang berawal ketika 

Amerika Serikat gagal mengelola usaha 

property, sehingga berdampak pada laju 

perekonomian dalam negeri meningkat. 

Inflasi yang tinggi akan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi negara mengalami 

perlambatan. Pada tahun 2011 Indonesia 

berhasil mengantisipasi krisis ekonomi 

yang stabil laju inflasi sebesar 3,79 persen. 

Perbankan syariah yang dapat bertahan 

dalam kondisi perekonomian yang buruk. 

Oleh karena pembiayaan perbankan 

syariah yang masih lebih diarahkan kepada 

aktivitas perekonomian domestik, sehingga 

belum memiliki tingkat integrasi yang 

tinggi dengan sistem keuangan global.  

Dengan kondisi diatas, masyarakat 

mulai tertarik menggunakan produk-

produk bank syariah. Perilaku konsumen 

sebagai nasabah perbankan syariah sangat 

dipengaruhi oleh sikap dan persepsi 

mereka. Mengingat begitu pentingnya 

fungsi dan peranan perbankan syariah, 

maka pihak bank syariah meningkatkan 

kinerjanya agar tercipta perbankan dengan 

prinsip syariah yang sehat dan efisien. 

Profitabilitas merupakan indikator yang 

paling tepat untuk mengukur kinerja suatu 

bank (Sofyan, 2002). Semakin tinggi 

profitabilitas bank syariah maka semakin 

baik pula kinerja bank tersebut. Rasio 

keuangan yang dijadikan penilaian tingkat 

kesehatan pada bank yaitu Return on 

Equity (ROE). ROE sangatlah penting bagi 

bank, karena hal tersebut untuk mengukur 

kinerja dari modal sendiri dalam 

menghasilkan keuntungan. Untuk 

mengukur kinerja keuangan yang baik 

dibutuhkan tingkat inflasi yang rendah, 

karena inflasi menjadi tolak ukur bagi 

kondisi perekonomian negara.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Bank Syariah 

Menurut Undang-Undang RI 

Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, 

perbankan adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank, kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. 

Sedangkan bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Terdapat dua jenis bank, yaitu Bank 

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. 

Kedua jenis bank tersebut dalam 

menjalankan kegiatan usahanya 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank 

konvensional dan bank syariah. 

Bank Syariah menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

menjauhi praktik riba, untuk diisi dengan 

kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari 

pembiayaan perdagangan. Industri 

perbankan syariah merupakan bagian dari 

sistem perbankan nasional yang 

mempunyai peranan penting dalam 

perekonomian. Peranan perbankan syariah 

secara khusus antara lain sebagai perekat 
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nasionalisme baru, artinya menjadi 

fasilitator jaringan usaha ekonomi 

kerakyatan, memperdayakan ekonomi 

umat, mendorong penurunan spekulasi di 

pasar keuangan, mendorong pemerataan 

pendapatan, dan peningkatan efisiensi 

mobilitas dana (Muhammad, 2005:16). 

Profitabilitas 

Profitabilitas  adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total 

aktiva maupun modal sediri (Sartono, 

2001). Profitabilitas adalah ukuran 

spesifikasi dari performance sebuah bank, 

dimana ia merupakan tujuan dari 

manajemen perusahaan dengan 

memaksimalkan nilai dari para pemegang 

saham, optimalisasi dari berbagai tingkat 

return, dan minimalisasi resiko yang ada. 

Return on Equity (ROE) digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan 

memperoleh laba yang yang tersedia bagi  

pemegang saham perusahaan. Rasio ini 

juga dipengaruh oleh besar-kecilnya utang 

perusahaan, apabila proposi utang makin 

besar maka rasio ini juga akan makin 

besar. (Sartono, 2001) 

Inflasi 

 Inflasi adalah kecenderungan dari 

harga-harga untuk naik secara umum dan 

terus-menerus. akan tetapi bila kenaikan 

harga dari satu atau dua barang saja tidak 

disebut inflasi, kecuali bila kenaikan 

tersebut meluas atau menyebabkan 

kenaikan sebagian besar dari harga barang-

barang lain (Boediono, 1985:161) 

CAR 

Capital Adequacy Ratio adalah 

rasio yang memperhitungkan seberapa jauh 

seluruh aktiva bank yang mengandung 

resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, 

tagihan pada bank lain). Ikut dibiayai dari 

dana modal sendiri bank disamping 

memperoleh dana-dana dari sumber-

sumber diluar bank, seperti masyarakat, 

pinjaman (utang), dan lain-lain. 

(Dindawijaya,2005) 

NPF 

Non Performing Financing (NPF) 

adalah kredit bermasalah yang terdiri dari 

kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, 

Diragukan dan Macet. NPL (Non 

Performing Loan) diperuntukan bagi bank 

umum, sedangkan NPF untuk bank 

syariah. Rasio ini menunjukan bahwa 

kemampuan bank dalam mengelola 

pembiayaan bermasalah yang diberikan 

oleh bank, sehingga semakin tinggi rasio 

ini maka semakin buruk kualitas 

pembiayaan bank tersebut. Hal ini 

dikarenakan pembiayaan merupakan sector 

terbesar dalam menyumbang pendapatan 

bank. 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah himpunan individu 

atau objek yang banyaknya terbatas dan 

tidak terbatas. Jadi Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah bank 

syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 

pada triwulan I 2008 – triwulan  IV 2012 

yang laporan keuangannya telah di 

publikasikan. 

Sampel penelitian diambil secara 

purposive sampling yaitu metode dimana 

pemilihan sampel pada karakteristik 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya 

dengan criteria sebagai berikut :  

1. Bank syariah merupakan Bank Umum 

Syariah (BUS). 

2. Bank Syariah tersebut membuat 

laporan keuangan triwulan pada 

periode triwulan I 2008 - triwulan IV 

2012 dan telah dipublikasikan di Bank 

Indonesia. 

3. Data untuk penelitian tersedia antara 

tahun 2008 - 2012. 
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Dari kriteria diatas terdapat 4 bank 

umum syariah yang digunakan dalam 

penelitian adalah Bank Muamalat 

Indonesia,  Bank Mega Syariah, Bank 

Syariah Mandiri, dan Bank BRI Syariah. 

Prosedur pemilihan sampel tersebut 

disajikan dalam tabel 3.l sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Jumlah Sampel  dalam Penelitian 

Sumber : Bank Indonesia, Desember 2013 

(Data Sekunder Diolah) 

 

Jenis dan Sumber data 

Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisi data 

kuantitatif, untuk memperkirakan 

kuantitatif pengaruh dari beberapa variabel 

independen seacara simultan maupun 

secara parsial terhadap variabel dependen. 

Metode analisis yang digunakan yaitu 

model regresi data panel. Penelitian ini 

juga diperkuat perhitungannya dengan 

menggunakan bantuan dari program Excel 

2003 dan Eviews 7.0. 

Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Dalam hal ini 

yang menjadi variabel independen adalah 

Inflasi, Capital Adequacy Ratio (CAR), 

dan Non Performing Financing (NPF) 

sedangkan variabel dependen-nya adalah 

Return On Equity (ROE). 

Persamaan regresi dalam penelitian ini 

sebagai berikut:  

ROE = α + β1 INF + β2 CAR + β3 NPF 

+ε1  

Keterangan:  α :Konstanta  

β1, β2, β3 : Koefisien regresi  

ROE  : Return On Equity 

INF  : Inflasi 

CAR : Capital Adequacy 

Ratio  

NPF : Non Performing 

Financing  

ε1: Error (kesalahan 

pengganggu) 

Persamaan regresi di atas 

selanjutnya akan di analisis menggunakan 

beberapa model diantaranya yaitu : 

a. Model Keuntungan Cobb-

Dauglas 

 Model keuntungan atau 

laba bank syariah dalam 

penelitian ini merupakan  model 

keuntungan dengan menggunakan 

pendekatan Cobb-Dauglas dari 

segi input dengan tiga model yaitu 

common effect, fixed effect, dan 

random effect, sebagaimana akan 

ditulis dalam persamaan sebagai 

berikut (Damodar, Gujarati, 

2003): 

a. Model Common Effect 

𝑅𝑂𝐸(𝜋)𝑖 = 𝛽0𝑥1𝑖
𝛽1
𝑥2𝑖
𝛽2
𝑥3𝑖
𝛽3
𝑒 

 

b. Model Fixed Effect 

𝑅𝑂𝐸(𝜋)𝑖𝑡
= 𝛽0𝑥1𝑖𝑡

𝛽1
𝑥2𝑖𝑡
𝛽2
𝑥3𝑖𝑡
𝛽3
𝑑1𝑖𝑡
𝛽4
𝑑2𝑖𝑡
𝛽5
𝑑3𝑖𝑡
𝛽6
𝑑4𝑖𝑡
𝛽7
𝑒 

c. Model Random Effect 

𝑅𝑂𝐸(𝜋)𝑖𝑡 = 𝛽0𝑥1𝑖𝑡
𝛽1
𝑥2𝑖𝑡
𝛽2
𝑥3𝑖𝑡
𝛽3
𝑒 

Dimana : 

π = Keuntungan (ROE)    

x1 = Inflasi 

x2= Capital Adequacy Ratio    

x3= Non Performing Financing 

d1= dummy  Muamalat      

d2= dummy Mega Syariah           

d3= dummy Mandiri Syariah   

d4= dummy BRI Syariah                       

No. Keterangan Jumlah 

1. Jumlah Bank Umum Syariah di 

Indonesia pada tahun 2012 

11 

2. Jumlah bank yang tidak 

memenuhi kriteria tersedianya 

data triwulan I 2008 - triwulan 

VI 2012 

(7) 

3. Jumlah bank sesuai kriteria 

memenuhi data triwulan I 2008 

- triwulan VI 2012  dan 

dijadikan sampel dalam 

penelitian (20 triwulan amatan) 

4 

 Total sampel yang digunakan 

(11 triwulan amatan data per 

triwulan) 

4 x 20 

= 

80 
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e= eror term 

b. Common Effect OLS 

 Model common 

effect untuk regresi data panel 

adalah dengan menggabungkan 

data cross-section dengan data 

time series (pool data). 

Selanjutnya,  gabungan data ini 

d ietimasikan ke dalam model 

dengan metode Ordinary Least 

Square. Metode ini dikenal 

dengan estimasi Common 

Effect. Dalam model ini hasil 

regresi dianggap berlaku pada 

semua objek pada semua 

waktu.  

c. Model Fixed Effect  

Model fixed effect ini 

digunakan untuk menunjukkan 

perbedaan konstan antarobjek, 

meskipun dengan koefisien 

regresor yang sama. Efek tetap 

di sini maksudnya adalah 

bahwa satu objek, memiliki 

konstanta dan koefisien regresi  

yang besarnya tetap untuk 

berbagai periode waktu. Untuk 

membedakan satu objek 

dengan objek lainnya, 

digunakan variabel dummy 

(Wing Wahyu, 2007). 

Persamaan model ini adalah  

π(ROE)it = β0i + β1 INFit + β2 

CARit + β3 NPFit + β4 d1i + β5 

d2i + β6 d3i + β7 d4i +eit 

Konstanta β0i diberi 

subskrip 0i, dimana i 

menunjukkan objeknya.dengan 

demikian masing-masing objek 

memiliki konstanta yang 

berbeda. Kemudian untuk 

variabel semu d1i= 1 untuk 

objek pertama dan 0 untuk 

objek lainnya. Variabel semu 

d2i= 1 untuk objek kedua dan 0 

untuk objek lainnya dan 

seterusnya sampai dengan 

variabel d4i.  

 

d. Model Random Effect  

Model random effect  

digunakan untuk mengatasi 

metode efek tetap yang 

menggunakan variabel dummy 

atau semu, sehingga model 

mengalami ketidakpastian. 

Dimana dalam model ini tanpa 

menggunakan variabel semu 

melainkan menggunakan 

residual yang diduga memiliki 

hubungan antarwakti dan 

antarobjek. Dalam random 

effect β0 dianggap tetap 

sehingga dapat dituliskan 

dalam persamaan (Wing 

Wahyu, 2007): 

π(ROE)it = β0i + β1 INFit + β2 

CARit + β3 NPFit + eit 

e. Uji Lagrange Multiplier 

Uji ini merupakan uji 

untuk memilih antara Common 

Effect OLS tanpa dummy 

variabel atau Random Effect. 

Uji ini digunakan apabila dari 

hasil uji Hausman 

menunjukkan model yang tepat 

Random effect, namun apabila 

dalam uji Hausman 

menunjukkan model yang tepat 

adalah Fixed effect maka 

model ini tidak digunakan. (Dr, 

Endri, 2012) 

f. Uji Hausman 

untuk memilih model 

terbaik, digunakan uji 

Hausman. Uji ini merupakan 

uji untuk memilih antara Fixed 

Effect Model dan Random 

Effect Model, pemilihan 

tersebut memilih yang terbaik 

diantara keduanya. Dimana 

hipotesa dari model ini yaitu:    

H0 : Random Effect  Ha : 

Fixed Effect 

g. Uji Statistik F 

Uji statistik F di sini 

digunakan untuk memilih OLS 

tanpa  dummy variabel atau 
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Fixed Effcet sehingga dapat 

diketahui apakah teknik regresi 

data panel dengan fixed effect  

lebih baik dari model regresi 

data panel tanpa dummy 

variabel dengan melihat 

Residual Sum of Squres (RSS) 

(Dr. Endri, 2012).  

HASIL PENELITIAN 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

jumlah observasi dari penelitian ini adalah 

80, penelitian ini menggunakan analisis 

data panel. Gabungan antara cross section 

dan time series, dengan cross section 

sebanyak 4 perusahaan bank umum syariah 

dan time series selama dua puluh triwulan, 

yaitu triwulan I tahun 2008 – triwulan IV 

tahun 2012. Sehingga didapat jumlah 

observasi sebanyak 80.Dari hasi uji 

estimasi uji yang paling baik adalah fixed 

effect 

1. Hasil Uji Regresi Parsial (Uji t) 

 Pengujian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh INF, CAR dan NPF 

terhadap ROE pada tingkat 

signifikansi α = 0.10% secara parsial. 

Berdasarkan hasil pengujian model 

sebelumnya, pengujian statistik t ini 

menggunakan model fixed effect. 

Berikut hasil pengujian signifikansi t 

yang diperoleh dari model ini: 

Hasil Uji Regresi Parsial Model Fixed 

Effect 

 

Berdasarkan hasil uji 

pengujian variabel INF terhadap 

ROE menghasilkan nilai statistik t 

sebesar 3.002690 dengan tingkat 

signifikasi (probabilitas) = 0.0037 

(<0,10). Oleh karena nilai 

probabilitas < α (10%) maka 

dengan demikian berarti bahwa 

INF berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROE. Hasil 

estimasi, sesuai dengan hipotesis 

yang menyatakan bahwa inflasi 

berpengaruh positif  terhadap rasio 

ROE bank umum syariah di 

Indonesia. Hasil ini sesuai dengan 

hipotesis. 

Pengujian variabel CAR 

terhadap ROE menghasilkan nilai 

statistik t sebesar  0.178762 dengan 

tingkat signifikasi (probabilitas) = 

0,8586 (>0,10). Oleh karena nilai 

probabilitas > α (10%) maka 

dengan demikian berarti bahwa 

CAR berpengaruh positif tetapi 

tidak signifikan terhadap ROE. 

Hasil ini tidak sesuai dengan 

hipotesis. 

Pengujian variabel NPF 

terhadap ROE menghasilkan nilai 

statistik t sebesar -1.530909 dengan 

tingkat signifikasi (probabilitas) = 

0,1301 (>0,10). Oleh karena nilai 

probabilitas > α (10%) maka 

dengan demikian berarti bahwa 

NPF berpengaruh  negatif tetapi 

tidak signifikan terhadap ROE.  

Hasil ini sesuai dengan hipotesis. 

2. Hasil Uji Regresi Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya 

menunjukan apakah semua variabel 

bebas dalam model mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap 

variabel dependen. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan 

significance level 0,10 (α=10%). 

Hasil uji F ditampilkan dalam tabel 

4.8 berikut ini : 

 

 

 

 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.613264 0.938859 5.978815 0.0000 

INF? 0.095723 0.031879 3.002690 0.0037 
CAR? 0.008438 0.047204 0.178762 0.8586 
NPF? -0.036644 0.023936 -1.530909 0.1301 

Fixed Effects (Cross)     
_A—C 0.282800    
_B—C 0.515950    
_C—C 1.423752    
_D—C -2.222502    
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Tabel 4.8 

Hasil Uji F Model Fixed Effect 

Sumber: hasil olah data, 2014 

Berdasarkan hasil uji F pada 

tabel 4.8 terlihat bahwa nilai F 

hitung sebesar 3.011651 dengan 

tingkat signifikansi 0,010977. 

Dengan menggunakan tingkat α 

0,10 atau 10%. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa INF, 

CAR dan NPF secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap ROE. 

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

(R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel 

dependen. Kelemahan mendasar 

penggunaan koefisien determinasi 

adalah bias terhadap jumlah 

variabel independen yang 

dimasukkan kedalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, 

maka R
2
 pasti meningkat tidak 

perduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen 

(memiliki nilai t signifikan atau 

tidak). Oleh karena itu, banyak 

peneliti menganjurkan untuk 

menggunakan nilai adjusted  R
2 

pada saat mengevaluasi mana 

model regresi yang terbaik. Tidak 

seperti R
2
 nilai adjusted R Square 

dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan 

ke dalam model. 

Model regresi penelitian ini 

menggunakan lebih dari satu 

variabel independen sehingga 

penelitian ini menggunakan 

adjusted R Square untuk 

mengetahui persentasi sumbangan 

pengaruh variabel independen 

secara serentak terhadap variabel 

dependen. Berdasarkan pada tabel 

4.8, didapat nilai adjusted R Square 

adalah 0.132534. Nilai ini berarti 

bahwa sebesar 13.25% perubahan 

variabel dependen dapat dijelaskan 

oleh variabel penentu dalam model, 

sedangkan sisanya 86.75% 

dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar model. 

 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A.KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat signifikansi pengaruh 

Inflasi, Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Non Performing Financing (NPF) terhadap 

profitabilitas yang diproksikan dengan 

Return on Equity pada bank umum syariah 

yang beroperasi di Indonesia periode 

triwulan I tahun 2008 – triwulan IV tahun 

2012, baik secara parsial maupun simultan. 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi 

data panel dalam menganalisis data. 

Hasil penelitian pada model regresi 

secara parsial, variabel inflasi terhadap 

ROE menghasilkan nilai statistik t sebesar 

3.002690 dan koefisien 0.095723 dengan 

tingkat signifikan (probabilitas) = 0.0037 

(<0.10). Oleh karena nilai probabilitas < α 

(10%), maka dengan demikian berarti 

bahwa inflasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROE. Nilai koefisien 

regresi inflasi sebesar 0.095732 artinya 

apabila inflasi mengalami kenaikan sebesar 

1%, sedangkan variabel lain dianggap 

konstan maka ROE mengalami kenaikan 

sebesar 0.095732%. Hasil estimasi sesuai 

dengan hipotesis yang menyatakan bahwa 

Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     

R-squared 0.198418     Mean dependent var 6.183000 

Adjusted R-squared 0.132534     S.D. dependent var 2.695844 

S.E. of regression 2.510851     Akaike info criterion 4.762553 

Sum squared resid 460.2191     Schwarz criterion 4.970980 

Log likelihood -183.5021     Hannan-Quinn criter. 4.846118 

F-statistic 3.011651     Durbin-Watson stat 0.790512 

Prob(F-statistic) 0.010977    
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inflasi berpengaruh positif terhadap rasio 

ROE Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Hasil ini sesuai dengan hipotesis. 

Pengujian variabel CAR terhadap 

ROE menghasilkan nilai statistik t sebesar 

0.178762 dan koefisiensi 0.008438 dengan 

tingkat signifikan probabilitas > α (10%), 

maka dengan demikian berarti CAR 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap ROE. Hasil ini tidak sesuai 

dengan hipotesis. 

Pengujian variabel NPF terhadap ROE 

menghasilkan nilai statistik sebesar -

1.53099 dan koefisien -0.036644 dengan 

tingkat signifikan (probabilitas = 0.1301 

(>0.10), maka dengan demikian berarti 

bahwa NPF berpengaruh negatif tetapi 

tidak signifikan terhadap ROE. Hasil ini 

sesuai dengan hipotesis. 

Hasil penelitian pada model regresi 

secara simultan, variabel inflasi CAR dan 

NPF berpengaruh signifikan terhadap ROE 

Bank Umum Syariah di Indonesia dengan 

hasil uji F hitung sebesar 3.011 dengan 

tingkat signifikan 0.010977, dengan 

menggunakan tingkat α 0.10 atau 10%. 

Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) 

adalah 0.132534. Nilai ini berarti bahwa 

sebesar 13.25% perubahan variabel 

dependen dapat dijelaskan oleh variabel 

penentu dalam model, sedangkan sisanya 

86.75% dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar model. 

B. SARAN 

Beberapa saran yang diajukan sehubungan 

dengan penelitian ini antara lain:  

1. Bank syariah harus mengukur tingkat 

inflasi agar para debitur mau 

meminjam dana dari bank dan  dapat 

meningkatkan profitabilitas bank 

syariah sehingga laba bak syariah 

semakin besar dan mendapatkan 

keuntungan. 

2. Bank harus menjaga tingkat CAR yang 

diperoleh bank syariah. Karena 

semakin besar CAR maka semakin 

besar kesempatan bank dalam 

menghasilkan laba, karena dengan 

modal yang besar bank mampu 

menempatkan dananya dalam aktivitas 

investasi yang menguntungkan tingkat 

profitabilitas. 

3. Penyaluran dana selain pembiyaan 

perlu tetap dijaga agar bank syariah 

mampu memperoleh return yang 

mampu menutupi kerugian dari 

pembiyaan bermasalah, tetapi nilai 

NPF harus tetap dijaga di bawah 5% 

dengan lebih berhati-hati dalam 

menyalurkan pembiyaan agar kondisi 

bank tetap sehat. 

C. KETERBATASAN 

Penelitian ini memiliki keterbatasan 

mengenai jumlah sampel yang kecil, 

laporan keuangan yang menjadi sumber 

data belum diaudit, serta tidak meneliti 

pengaruh setiap akad pembiayaan secara 

individu terhadap profitabilitas yang 

diproksikan dengan ROE, serta faktor-

faktor lain yang juga mungkin 

berpengaruh. Bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat meneliti pengaruh setiap 

rasio kinerja keuangan dan ditambahkan 

dengan faktor-faktor lain yang 

kemungkinan berpengaruh terhadap ROE. 

Selain itu, diharapkan peneliti selanjutnya 

dapat menggunakan laporan keuangan 

yang sudah diaudit sebagai sumber 

datanya, serta dapat memperluas jumlah 

sampeldan periode penelitian. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini juga kurang tepat, sehingga hasilnya 

dapat menjadi rujukan bagi penelitian 

selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya, 

diharapkan pula menggunakan model 

lainnya selain metode analisis data panel. 
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