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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sejak tahun 2014 

sampai tahun 2016 sektor perbankan. Populasi perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sejak tahun 2014 sampai tahun 2016 sebanyak 

30 perushaan. Berdasarkan kriteria dengan menggunakan metode purposive 

sampling, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 18 

perusahaan. Penilitian ini melihat pengaruh Likuiditas, Efisiensi Operasional, dan 

Kualitas kredit terhadap profitabilitas BPR syariah tahun pengamatan 2014 - 

2016. Data rasio keuangan perusahaan sesuai tahun pengamatan diperoleh dari 

publikasi OJK dari tahun 2014-2016.  

4.2.  Deskripsi Variabel Penelitian  

 Deskripsi variable merupakan segala sesuatu yang dijadikan objek 

penelitian yang menunjukkan beberapa perbedaan. Variable yang diguanakan 

penelitian ini terdiri  dari variable dependen yaitu profitabilitas dan variable 

independen yang digunakan yaitu Likuiditas, Efisiensi Operasional dan Kualitas 

Kredit. Untuk mengetahui perbedaan variable-variabel pada penelitian ini maka 

diperlukan statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan mmberikan 

informasi mengenai variable-variabel penelitian yaitu Likuiditas, Efisiensi 

Operasional dan Kualitas Kredit.  

Statistik deskriptif dimana dimana yang digunakan adalah dengan menggunakan 

nilai
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minimum, nilai maximum, rata-rata (mean) dan standar deviation pada masing-

masing variabel, berikut output tabel statistik deskriptif yang telah diolah 

menggunakan SPSS 20: 

4.3. Deskriptif Statistik Variabel - Variabel Penelitian 

Tabel 3 Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

LIKUIDITAS 216 ,00 177,00 92,4540 28,28636 

EFESIENSI 

OPERASIONAL 
216 ,00 10,00 ,6300 ,67154 

KUALITAS KREDIT 216 ,00 48,46 10,6059 7,64394 

PROFITABILITAS 216 -6,00 13,00 2,1800 2,51610 

Valid N (listwise) 216     

Sumber: Data sekunder (diolah) spss 20 

Berdasarkan pada tabel bahwa jumlah data atau sempel yang diperoleh 

dari masing-masing variabel berjumlah 216 perusahaan selama periode 2014-2016 

dengan penjelasan sebagai berikut:  

1. Variable dependen Profitabilitas menunjukkan nilai terendahnya adalah 

sebesar -6,00 sedangkan nilai tertinggi adalah 13,00. Nilai profitabilitas 

perusahaan sampel secara rata-rata sebesar 2,1800 dan nilai standar 

deviasinya adalah 2,51610. Selanjutnya nilai rata-rata lebih kecil dari 

standar deviasi sebesar 2,1800 < 2,5161.  

2. Variable independen pertama Likuiditas nilai dari likuiditas terendah yaitu 

0,00 sedangkan nilai tertingginya sebesar 177,00. Nilai likuiditas secara 

rata-rata sebesar 92,4540 dan nilai dari standard deviasi adalah 28,28636. 

Demikian nilai rata-rata lebih besar dari nilai standard deviasi yaitu 

92,4540 > 28,28636.  

3. Variabel kedua Efisiensi operasional. Variabel independen efisiensi 

operasional ini keseluruhan perusahaan sampel yang mempunyai nilai 
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terendah adalah 0,00 sedangkan nilai tertingginya yaitu sebesar 10,00. 

Kemudian nilai rata-rata dari efisiensi operasional ini sebesar 0,6300 dan 

nilai dari standar deviasinya adalah  Hasilnya nilai rata 0,67154. Jadi nilai 

rata-rata lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi yaitu 

0,6300 < 0,67154. 

4. Variabel ketiga kualitas kredit. Variable ini mempunyai nilai terendah 

yaitu 0,00 sedangkan nilai tertingginya sebesar 48,46. Nilai kualitas kredit 

keseluruhan sampel secara rata-rata adalah 10,6059 dan nilai standard 

deviasinya sebesar 7,64394. Jadi nilai rata-rata lebih besar dibandingkan 

nilai standard deviasi yaitu  10,6059 > 7,64394.  

4.4. Hasil Analisis Data 

4.4.1. Uji Asumsi Klasik  

 Uji asumsi klasik yaitu dilakukan untuk membuktikan apakah asumsi-

asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linier terpenuhi. Dalam penelitian 

ini asumsi klasik digunakan untuk menguji normalitas, heterokedastisitas, 

multikolonieritas dan uji autokorelasi. Dari pengolahan data ini terdapat beberapa 

hasil yang belum normal, maka dilakukan transformasi data agar data bisa 

menjadi normal. Pengujian asumsi klasik menggunakan program spss 20. 

4.4.2. Hasil Uji Normalitas  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu maupun residual memiliki distribusi normal 

atau tidak. Penilitian uji normalitas ini menggunakan analisis grafik dan 

analisis statistic. Analisis grafik bias dilihat dari grafik histogram dan 
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grafik probability plot, kemudian analisis statistic menggunakan uji 

kolmogrov-smirnov. Hasil uji normalitas pengaruh likuiditas, efisiensi 

operasional, dan kualitas kredit terhadap profitabilitas bpr syariah dengan 

menggunakan spss 20 dapat dilihat pada table dibawah ini.  

a. Analisis Grafik 

Analisis grafik uji normalitas dapat dilihat dengan grafik histogram 

(gambar 2) dan grafik normal probability plot (gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Grafik Normal Probability Histogram 

Sumber: Data diolah dari spss 20 
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Tabel 4.2 

 

Gambar 3 Grafik Normal Probability Plot 
Sumber: Data dioalh dari spss 20 

b. Analisis Statistik  

Uji dibawah ini hasil uji normalitas melalui uji Kolmogrov-Smirnov 

Test. 

Tabel 4 Nilai Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 216 

Normal Parametersa,b 

Mean ,0037967 

Std. 

Deviation 
,98031538 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,079 

Positive ,079 

Negative -,052 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,158 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,137 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

     Data diolah spss 20 
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Berdasarkan grafik histogram serta normal probability plot, 

diketahui bahwa grafik histogram ditunjukkan bentuk pola normal, 

sedangkan pada grafik normal probability plot terlihat data menyebar 

disekitar garis diagonal ini menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

Kemudian berdasarkan hasil uji Kolmogrov-Smirnov pada table 4.2 

menunjukkan bahwa nilai signifikan yaitu 0,200 > 0,05 menunjukkan 

bahwa residual terdistribusi secara normal.  

4.4.3. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolonieritas merupaksan uji yang bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel independen. Untuk mendeteksi multikolinearitas adalah 

dengan melihat nilai tolerance value dan Variance Inflation Factors (VIF), 

jika nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10 maka data 

penelitian dinyatakan bebas multikolonieritas.  

Hasil uji multikolonieritas bias dilihat pada tebel 5 dibawah ini. 

Tabel 5 Uji Multikolonieritas 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

  

,793 1,261 

,775 1,290 

,969 1,032 

  Sumber: Data diolah spss 20 
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Berdasarkan tabel 5 nilai tolerance pada variabel Likuiditas sebesar 

0,793, efisiensi operasional sebesar 0,775, dan kualitas kredit sebesar 

0,969. Sedangkan nilai Variance Inflation Factors (VIF) pada variabel 

likuiditas sebesar 1,261, efisiensi operasional sebesar 1,290 dan kualitas 

kredit sebesar 1,032. Nilai tolerance pada tiap masing-masing variabel 

independen lebih dari 0,1 serta nilai VIF pada masing-masing variabel 

independen tidak lebih dari 10 (sepuluh). Jadi dapat disimpulkan tidak 

terjadi multikolonieritas.  

4.4.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model  regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamtan 

ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik scatterplot.  

Model regresi yang baik atau layak diinterpretasikan adalah model 

yang bebas dari uji heteroskedastisitas. Apabila pada grafik tidak terdapat 

pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka dapat dikatakan tidak tejadi atau bebas dari uji 

heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada 

grafik scatterplot berikut ini: 
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Gambar 4 Tabel Scatterplots 

     Sumber: Data di olah dari spss 20 

Dalam pengolahan uji heteroskedastisitas ini menggunakan grafik 

scatterplots pada gambar diatas untuk melihat nilai prediksi variabel 

dependen yaitu ZPRED dengan SRESID dengan asumsi apabila titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah sumbu X dan Y maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi.  

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel 

independen dengan absolut residual > 0,05 maka tidak menjadi masalah 

heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil rangkuman heteroskedastisitas 

dengan menggunakan uji glejser. 
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Tabel 6 Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) ,104 ,041  2,499 ,013 

LIKUIDITAS ,001 ,000 ,098 1,298 ,196 

EFESIENSI 

OPERASIONAL 
-,027 ,019 -,107 -1,403 ,162 

KUALITAS KREDIT ,004 ,002 ,190 2,791 ,056 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

  Sumber: data diolah spss 20 

Berdasarkan table 6 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansi Likuiditas yaitu sebesar 0,196 > 

0,05, nilai signifikansi Efisiensi Operasional sebesar 0,162 > 0,05, dan 

nilai Kualitas kredit adalah sebesar 0,056. Maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.   

4.4.5. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi 

dalam suatu model regresi. Uji autokorelasi dilakukan melalui pengujian 

terhadap nilai uji Durbin Watson (Uji DW). Autokorelasi adalah korelasi 

antara anggota observasi  yang disusun menurut urutan waktu dan urutan 

tempat, atau korelasi yang muncul pada dirinya sendiri. Hasil uji 

autokorelasi dapat dilihat pada table 7 sebagai berikut:  

Tabel 7 Durbin Watson 

Durbin-Watson 

,833 

 

DL DU 

1.7382  1.7990  
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DW : 0,833 

DL : 1,7382 

DU : 1,7990 

4-DL : 2,2618 

4-DU : 2,2010 

 

H0 : tidak ada autokorelasi (r=0) 

Ha : ada autokorelasi (r≠0) 

JIKA 0<D<DL 

0<0,833<1,7382 

H0 di tolak Haditerima. Artinya ada autokorelasi positif. 

Penyembuhan autokorelasi dengan metode cochrane orcut Two- 

Step Procedure. 

Tabel 8 Durbin - Watson 

Durbin-Watson 

2,114 

  Sumber: data dioalah spss 20 

DL : 1,7382 

DU : 1,7990 

4-DU : 2,2010 

 

H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

Ha : ada autokorelasi (r≠0) 

JIKA DL<DW<4-DU 

1, 7382<2,114<2,2010 

H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya tidak terdapat autokorelasi. 
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Berdasarkan hasil perhitungan dan berdasarkan tabel 

pengambilan keputusan ada tidaknya Autokorelasi, maka diperoleh 

nilai Durbin Watson 2,114 untuk variabel ROA sebagai variabel 

dependennya. Tabel DW untuk K=3 dan N=216 besarnya dl= 

1,7382, du= 1,7990 dan 4-du= 2,2010.  

Nilai hitung terletak di antara du< d < 4-du yaitu sebesar  

1,7990 < 2,114 < 2,2010. Demikian berdasarkan tabel pengambilan 

keputusan ada tidaknya Autokorelasi, maka model terbebas dari 

autokorelasi. 

4.4.6. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda ditujukan untuk mengetahui 

apakah dua atau lebih variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen dengan melakukan pengamatan pada koefisien regresi yang akan 

menjadi formulasi persamaan regresi. 

Tabel 9 Persamaan Regresi 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -4,987 ,283  -17,607 ,000 

LIKUIDITAS ,087 ,003 ,975 28,319 ,000 

EFESIENSI 

OPERASIONAL 
-,842 ,130 -,225 -6,454 ,000 

KUALITAS KREDIT -,030 ,010 -,092 -2,939 ,004 

a. Dependent Variable: PROFITABILITAS 

  Sumber: Data diolah dari SPSS 20  

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda, maka 

persamaan regresi untuk menguji pengaruh variabel likuiditas, efisiensi 

operasional, dan kualitas kredit terhadap profitabilitas adalah: 
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Y (profitabilitras) = -4,987 + 0,087 X1 - 0,842 X2 - 0,030 X3 + e 

Hasil persamaan regresi diatas yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Nilai konstanta sebesar -4,987 artinya jika Likuiditas (X1), Efisiensi 

Operasional (X2), Kualitas Kredit (X3), nilainya 0 (nol) maka 

profitabilitas sebesar -4,987 

b. Nilai koefisien regresi likuiditas sebesar 0,087 artinya jika likuiditas 

mengalami kenaikan 1% maka profitabilitas akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,087 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap. Koefisien 

bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara likuiditas dengan 

profitabilitas.  

c. Nilai koefisien regresi efisiensi operasional sebesar -0,842 artinya jika 

efisiensi operasional mengalami kenaikan 1% maka profitabilitas akan 

mengalami penurunan sebesar -0,842 dengan asumsi variabel bebas 

lainnya tetap. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan 

negatif antara efisiensi operasional dengan profitabilitas. 

d. Nilai koefisien regresi kualitas kredit sebesar -0,030 artinya jika 

kualitas kredit mengalami kenaikan 1% maka profitabilitas akan 

mengalami penurunan sebesar -0,030 dengan asumsi variabel bebas 

nilainya tetap. Koefisien bernilai negatif antara kualitas kredit dengan 

profitabilitas.  

4.4.7. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi  dapat dilihat dari nilai Ajusted R Square 

dalam model regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen.  
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Tabel 10 Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,895a ,801 ,798 1,13111 

Sumber: Data di olah dari SPSS 20 

Dapat dilihat dari tabel 10 model summary menunjukkan besarnya 

nilai adjuster R square sebesar 0,798 hal ini menunjukkan bahwa 

presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

sebesar 79,8% sedangkan sisanya sebesar  20,2% (100% - 79,8%).  

4.4.8. Uji Hipotesis 

Berdasarkan estimasi model regresi yang sudah dilakukan diatas 

serta terbebas dari pengujian asumsi klasik, maka selanjutnya dilakukan 

pengujian hipotesis dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan melakukan uji hipotesis secara persial (uji t) dan secara 

simultan (uji f).    

4.4.9. Uji Statistik t (Uji Parsial) 

Uji statisti t bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh 

variabel independen secara parsial (individu) terhadap variabel dependen, 

dengan membandingkan antara nilai thitung dengan ttabel , maka dapat 

diketahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Pengujian pada penelitian ini menggunakan 1 arah atau tingkat 

signifikan dari 5%.  
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Tabel 11 Uji t (Parsial) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

  

(Constant) -4,987 ,283  -17,607 ,000 

LIKUIDITAS ,087 ,003 ,975 28,319 ,000 

EFESIENSI 

OPERASIONAL 
-,842 ,130 -,225 -6,454 ,000 

KUALITAS KREDIT -,030 ,010 -,092 -2,939 ,004 

a. Dependent Variable: PROFITABILITAS 

Sumber: Data di olah dari SPSS 20 

1. Likuiditas terhadap profitabilitas (ROA)  

Hasil perhitungan uji t diperoleh nilai thitung>ttabel yaitu 28,319 > 

1.97190. Nilai signifikan sebesar 0,000 artinya lebih kecil dari 

signifikan yaitu 0,05 menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Maka 

artinya likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas 

sehingga hipotesis pertama diterima.  

 

 

Gambar 5 Kurva Normal Uji t (LIKUIDITAS) 

 

2. Efisiensi Operasional terhadap profitabilitas (ROA) 

Hasil perhitungan uji t diperoleh nilai thitung<ttabel yaitu -6,454 < -

1.9719. Nilai signifikan sebesar 0,000 artinya lebih kecil dari 

1.9719 28,319 
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signifikan yaitu 0,05 menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Maka 

dapat di simpulkan Efesiensi operasional ada pengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas sehingga hipotesis kedua ditolak. 

  

Gambar 6 Kurva Normal Uji t (EFISIENSI OPERASIONAL) 

 

3. Kualitas Kredit terhadap profitabilitas (ROA) 

Hasil perhitungan uji t diperoleh nilai thitung<ttabel yaitu -

2,939<1.97190. Nilai signifikan sebesar 0,004 artinya lebih kecil dari 

signifikan yaitu 0,05 menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Maka 

dapat disimpulkan kualitas kredit ada pengaruh negatif terhadap 

profitabilitas sehingga hipotesis ketiga ditolak .  

 

Gambar 7 Kurva Normal Uji t (KUALITAS KREDIT) 

 

4. Variabel independen yang dominan terhadap profitabilitas (ROA) 

Koefisien transformasi regresi Likuiditas sebesar 28,319, Efisiensi 

Operasional sebesar -6,454, dan Kualitas kredit sebesar -2,939, diantara 

-6,454  -1.9719 

- 2,939                      

  

-1.9719 
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ketiga koefisien diatas, varibel Likuiditas memiliki koefisien paling tinggi 

dengan 28,319. Dengan demikian, variable yang dominan mempengaruhi 

profitabilitas adalah likuiditas. 

4.4.10. Uji Simultan (Uji f) 

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui  apakah variable-

variabel independen yang digunakan dalam  peneitian secara simultan atau 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. Uji F 

dilakukan dengan tingkat signifikasi =0,025, df 1 (jumlah variable - 1) 

yaitu 4 - 1 = 3 dan df 2 (n-k-1) yaitu 216 - 3 - 1 = 212 (n adalah jumlah 

observasi dan k adalah jumlah variabel independen ). Maka diperoleh hasil 

Ftabel sebesar 2,69 untuk nilai Fhitung dapat dilihat pada kolom F statistic 

berikut.  

Tabel 12 Uji F (Simultan) 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

 

Regression 1089,880 3 363,293 283,954 ,000b 

Residual 271,235 212 1,279   

Total 1361,115 215    

a. Dependent Variable: PROFITABILITAS 

b. Predictors: (Constant), KUALITAS KREDIT, LIKUIDITAS, 

EFESIENSI OPERASIONAL   

 

Hasil uji F pada tabel  12 di atas didapat nilai F hitung sebesar 

283,954 dengan signifikansi sebesar 0,000, artinya nilai taraf tersebut 

lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi  profitabilitas atau dapat dikatakan bahwa Likuiditas 

diproksikan FDR , Efisiensi Operasional diproksikan BOPO, dan 

Kualitas kredit diproksikan NPF mempunyai pengaruh secara bersama 
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sama terhadap profitabilitas  (ROA) yang terdaftar di Otoritas jasa 

keuangan tahun 2014-2016. 

 

 

Gambar 8 Kurva Normal Uji F 

4.5. Pembahasan 

4.5.1. Analisis Pengaruh Likuiditas Terhadap Profitabilitas 

Hasil perhitungan uji t diperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 28,319 > 

1.97190. Nilai thitung  lebih kecil dari pada ttabel. Nilai signifikan sebesar 

0,000 artinya lebih kecil dari signifikan yaitu 0,05 menunjukkan adanya 

pengaruh signifikan. Maka artinya likuiditas berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas.  

Hasil penelitian ini sesuai yang dilakukan oleh Habibul Aziz 

(2006) menjelaskan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA. Likuiditas digunakan untuk mengukur komposisi jumlah 

kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan 

modal sendiri yang digunakan.  

Likuiditas tinggi rendahnya rasio likuiditas ini menunjukkan 

tingkat likuiditas bank tersebut. Apabila rasio likuiditas suatu bank berada 

pada standard yang di tetapkan oleh bank Indonesia, maka laba yang 

diperoleh bank tersebut akan meningkat. Dan dengan meningkatnya laba 
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tersebut, maka profitabilitas juga akan ikut meningkat karena laba 

merupakan komponen yang membentuk profitabilitas. (Amalia, 2007) 

4.5.2. Analisis Pengaruh Efisiensi Operasional Terhadap 

Profitabilitas 

Hasil perhitungan uji t diperoleh nilai thitung < ttabel yaitu -6,454 < -

1.97190. Nilai thitung  lebih kecil dari pada ttabel. Nilai signifikan sebesar 

0,000 artinya lebih kecil dari signifikan yaitu 0,05 menunjukkan adanya 

pengaruh signifikan. Maka dapat di simpulkan Efesiensi operasional ada 

pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Penelitian ini sesuai yang 

dilakukan oleh (Hakim dan Rafsanjani, 2016). (Wibowo dan Syaichu, 

2013). Menjelaskan bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap ROA.  

Efisiensi Operasioanal digunakan untuk memahami kemampuan 

manajerial pegawai bank untuk menjalankan bisnis sesuai prinsip 

manajemen pada umumnya, manajemen resiko berkecukupan serta bank 

patuh terhadap ketentuan yang terkait oleh prinsip kehati-hatian maupun 

kepatuhan. Maksutnya yaitu membandingkan antara biaya operasional dan 

pendapatan operasional untuk mengukur dimana tingkat efisiensi dalam 

melakukan kegiatan operasionalnya.  

Efisiensi Operasional dalam melakukan usaha intinya kredit, 

dimana dalam bunga kredit pendapatan menjadi terbesar untuk suatu 

perbankan. Bank sangat memerlukan pengelolaan pembiayaan, untuk 

penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah tersebut. sedangkan 

ketika Efisiensi Operasional semakin kecil, maka semakin menunjukkan 
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efisien bank untuk menjalankan usahanya. Dan semakin tinggi pendapatan 

biaya suatu bank dapat di artikan kegiatan operasionalnya semakin tidak 

berefisien maka pendapatannya juga semakin kecil. (Yuliana,2007), 

(Mawardi,2004), (Yacub Azwir,2006) 

4.5.3. Analisis Pengaruh Kualitas Kredit Terhadap Profitabilitas 

Hasil perhitungan uji t diperoleh nilai thitung<ttabel yaitu -2,939 < -

1.97190. Nilai thitung lebih kecil dari pada ttabel. . Nilai signifikan sebesar 

0,004 artinya lebih kecil dari signifikan yaitu 0,05 menunjukkan adanya 

pengaruh signifikan. Maka dapat disimpulkan kualitas kredit ada pengaruh 

negatif signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini sesuai yang 

dilakukan oleh Habibul Aziz (2006) menjelaskan bahwa NPF berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ROA. 

Kualitas Kredit di gunakan untuk menilai kondisi asset pada Bank 

yaitu termasuk sebuah antisipasi dalam risiko gagal bayar  di pembiayaan 

yang akan datang. Kualitas Kredit menggambarkan risiko pembiayaan, 

jika semakin tinggi rasio ini, menonjolkan kualitas pembiayaan dalam 

Bank Syariah akan semakin memburuk. Pembiayaan ini merupakan 

penyumbang pendapatan terbesar bagi Bank Syariah. Sedangkan untuk 

bertambahnya Kualitas Kredit akan mengakibatkan kesempatannya hilang 

untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang di berikan sehingga 

dapat berpengaruh perolehan laba dan berpengaruh yang sangat buruk 

terhadap profitabilitas. (Mawardi,2004). 


