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INTISARI 

 

Penelitian ini mengungkapkan mengenai permasalahan utama yaitu 

bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio 

(FDR), Non-Performing Financing (NPF), BOPO terhadap Profitabilitas (ROA). 

Capital Adeuancy Ratio (CAR) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa mampu bank dalam mempertahankan modalnya yang mencukupi. 

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio untuk mengukur apakah 

pembiayaan yang diberikan terhadap pihak ketiga sudah efektif. Non-Performing 

Financing (NPF) merupakan rasio pembiayaan yang digunakan sebagai pengukur 

tingkat kegagalan atas pengenbalian pembiayaan oleh bank selaku kreditur. Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu rasio yang 

membandingkan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaaan dalam memanfaatkan kemampuan 

dan sumberr yang dimiliki untuk menghasilkan laba maksimal.  

Populasi dalam penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia 

yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2015-2019 dengan jumlah 

sampel sebanyak 12 sampel selama satu tahun dan 60 sampel selama 5 tahun 

menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan 

analisis regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS versi 25. 
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Dalam penelitian ini tidak ditemukan variabel menyimpang dari asumsi 

klasik setelah dilakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Berdasarkan pengujian hipotesis 

disimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio 

(FDR) dan Non-Performing Financing (NPF) berpengaruh positif signifikan 

terhadap Profitabilitas (ROA), sedangkan BOPO berpengaruh negatif terhadap 

Profitabilitas (ROA).
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