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Abstract : This study aims to examine the Effect of Return on Assets and Non-Performing Financing on
Liquidity Levels in Islamic Commercial Banks in Indonesia. The main activity of a banking institution
is to collect funds and distribute funds, so that people feel safe entrusting their funds, the banking sector
must be able to maintain the level of liquidity because the level of liquidity can be known whether a
banking institution is healthy or not, in this study the measurement used is the ratio Financing to
Deposit Ratio (FDR). The research method used is a type of quantitative research with a descriptive
format. The analytical method used is the classical assumption test method, multiple linear regression
test, and hypothesis testing consisting of t test, f test, and coefficient of determination. There are 8 banks
as samples in this study. The results showed that based on the t-test the ROA variable had an effect on
the level of liquidity, the NPF variable had no effect on the level of liquidity. Meanwhile, based on the
f test, the variables of NPF and ROA simultaneously have a significant and significant effect on the
liquidity level of Islamic Commercial Banks in Indonesia.
Keywords: Return On Assets, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Return on Assets dan Non Performing
Financing Terhadap Tingkat Likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Kegiatan utama sebuah
lembaga perbankan adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana, agar masyarakat merasa aman
mempercayakan dananya maka pihak perbankan harus dapat menjaga tingkat likuiditasnya karena
tingkat likuiditas dapat diketahui sehat atau tidaknya sebuah lembaga perbankan, dalam penelitian ini
pengukuran yang digunakan yaitu rasio Financing to Deposit Ratio (FDR). Metode penelitian yang
digunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan format deskriptif. Metode analisis yang digunakan
yaitu metode uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji t, uji f,
dan koefisien determinasi. Terdapat 8 bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa berdasarkan uji t variabel ROA berpengaruh terhadap tingkat likuiditas, variabel
NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat likuiditas. Sedangkan berdasarkan uji f, variabel NPF dan ROA
secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat likuiditas Bank Umum Syariah di
Indonesia.
Kata Kunci: Return On Assets, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio

PENDAHULUAN
Dalam
menjalankan
kegiatan
usahanya bank syariah menggunakan

istilah pembiayaan (financing) dengan
prinsip syariah yakni, penyediaan uang atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu

Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya Vol.01 No. 02 Juli 2022

403

Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya (JPPISB)
Vol. 1 No. 2 Juli 2022 Hal. 403-417
DOI : https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.516

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. Pemberian
kredit/pembiayaan dari bank umum syariah
kepada masyarakat dapat diukur dengan
Financing to Deposit Ratio (FDR). Dalam
perbankan syariah tidak dikenal istilah
kredit (loan) namun dikenal dengan istilah
pembiayaan atau financing.(Jundiani,
2017)
Pengelolaan likuiditas berpengaruh
pada perkembangan sebuah lembaga
perbankan dan perekonomian negara secara
luas, karena likuiditas sangat penting bagi
keberlangsungan
operasional
bank.
Pengelolaan dan manajemen likuiditas
yang tidak baik akan menimbulkan
permasalahan yang serius seperti krisis
yang terjadi pada sektor keuangan di tahun
1998. Ada beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi
likuiditas
perbankan
syariah seperti Non Performing Financing
(NPF), dan Return on asset (ROA).(Totok
Budisantoso dan Nuritomo, 2014)
Penyaluran pembiayaan yang dilakukan
tidak terlepas dari adanya resiko
pembiayaan. Risiko pembiayaan dalam
penelitian ini diukur dengan menggunakan
rasio Non Performing Financing (NPF).
Non Performing Financing (NPF)
merupakan rasio perbandingan kredit
bermasalah terhadap total kredit yang
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diberikan kepada pihak ketiga. Apabila
semakin tinggi NPF dalam suatu bank
syariah maka menunjukan bahwa kinerja
bank tersebut semakin buruk. NPF yang
dijadikan sebagai indikator untuk melihat
tingkat kelancaran pembiayaan. Oleh
karena itu NPF menjadi salah satu indikator
yang dapat mempengaruhi tingkat
likuiditas yang dan dapat dijadikan ukuran
untuk mengukur tinggi rendahnya likuiditas
Bank.(Asrizal, 2021)
Selain itu, Profitabilitas yang dihasilkan
bank syariah pun tidak kalah penting
pengaruhnya terhadap tingkat likuiditas.
Salah satu alat ukur rentabilitas atau
profitabilitas adalah Return On Asset
(ROA). Tingginya profitabilitas suatu bank
menunjukan banyaknya dana yang
diinvestasikan bank dalam bentuk aktiva
produktif. Peningkatan pendapatan dapat
mengindikasi bahwa bank mempunyai
asset cukup banyak yang dapat digunakan
atau disalurkan kembali dalam bentuk
pembiayaan kepada masyarakat, sehingga
akan meningkatnya Financing Deposit
Ratio (FDR). Namun hal tersebut justru
dapat mengancam likuiditas bank karena
sebagian dana nya disalurkan ke
pembiayaan. Berikut ini disajikan data
perkembangan ROA, NPF dan FDR Bank
Umum Syariah untuk periode tahun 2017
sampai dengan tahun 2020.

Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya Vol.01 No. 02 Juli 2022

404

Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya (JPPISB)
Vol. 1 No. 2 Juli 2022 Hal. 403-417
DOI : https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.516

ISSN : 2809-9508

Grafik 1
Data Perkembangan ROA, NPF dan FDR Bank Umum
Syariah Periode 2017-2020
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Sumber: OJK, 2022)
Pada grafik 1 diatas menunjukkan
bahwa tingkat perkembangan rata-rata
Return on Asset tahun 2017-2020 pada
Bank Umum Syariah mengalami perubahan
yang fluktuatif. Dimana pada tahun 2017
nilai ROA sebesar 0,63% dan terus
meningkat hingga 2019 sebesar 1,73 % lalu
mengalami penurunan ditahun 2020
sebesar 1.40%. hal ini menunjukkan bahwa
Era Pandemi Covid 19 berpengaruh
terhadap kondisi keuangan perbankan
syariah yaitu sejak diumumkan pemerintah
di bulan maret tahun 2020 otomatis akan
mempengaruhi
kinerja
profitablitas
keuangan bank umum syariah yang
mengalami penurunan salah satunya
penyebabnya karena dibatasi aktivitas
masyarakat dan akan berpengaruh terhadap
aktivitas perbankan syariah. Hal ini juga
sesuai dengan teori semakin besar tingkat
ROA, maka semakin besar pula tingkat
keuntungan yang dicapai bank tersebut dan
menunjukkan kinerja perusahaan yang
semakin baik. Semakin kecil rasio ROA,
maka tidak akan berpengaruh terhadap
turunnya
penyaluran
kredit
atau
pembiayaan, akan tetap akan berdampak
pada menurunnya tingkat likuiditas
(FDR).(Jannah & Gunarso, 2020)

Return on Asset (ROA) yang positif
menunjukkan bahwa dari total aktiva yang
dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan
mampu memberikan laba bagi perusahaan.
Sebaliknya apabila Return on Asset (ROA)
yang negatif disebabkan laba perusahaan
dalam kondisi negatif pula atau rugi, hal ini
menunjukkan kemampuan dari modal yang
diinvestasikan secara keseluruhan belum
mampu untuk menghasilkan laba.(Welas,
2019)
Begitu juga dengan tingkat
pertumbuhan rata-rata Non Performing
Financing pada Bank Umum Syariah di
tahun 2017-2020 mengalami perubahan
yang fluktuatif. Dimana pada tahun 2017
NPF sebesar 3.28% dan mengalami
penurunan hingga tahun 2019 sebesar
2.80% dan meningkat kembali di tahun
2020 sebesar 2.83%. Hal ini membuktikan
bahwa semakin kecil Non Performing
Financing (NPF) maka semakin kecil pula
risiko kredit yang ditanggung pihak bank.
Jika suatu bank mempunyai Non
Performing Financing (NPF) yang tinggi,
akan menunjukkan bahwa bank tersebut
tidak profesional dalam mengelola
kreditnya, sekaligus memberikan indikasi
bahwa tingkat risiko atau pemberian kredit
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pada bank tersebut cukup tinggi searah
dengan tingginya Non Performing
Financing
(NPF)
yang
dihadapi
bank.(Ardheta & Sina, 2020)
Tingkat FDR yang tinggi dapat
menggambarkan penilaian kemampuan
likuiditas suatu perusahaan semakin baik,
karena perusahaan tersebut dapat dikatakan
berhasil dalam kegiatan operasional usaha
bisnisnya.
Maksimal
FDR
yang
diperkenankan oleh BI bagi bank umum
dan unit usaha syariah adalah sebesar
110%. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa
rata-rata FDR pada Bank Umum Syariah di
tahun 2017-2020 mengalami penurunan
setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2017
sebesar 81.02% dan tahun 2020 sebesar
77.15%. Hal ini menunjukkan bahwa
Semakin tinggi rasio FDR maka
kemampuan bank tersebut semakin baik
yang mengandung pengertian bahwa bank
dapat mengelola fungsi intermediasi secara
optimal. Sebaliknya, jika semakin rendah
rasio ini maka artinya bahwa bank tidak
dapat mengelola fungsi intermediasinya
secara optimal.(Somantri & Sukmana,
2020)
Akan tetapi, semakin tinggi rasio ini
juga menggambarkan bahwa likuiditas
bank menurun karena dana lebih banyak
dialokasikan
untuk
pemberian
kredit/pembiayaan. Sedangkan semakin
rendah rasio ini menunjukkan bahwa bank
semakin likuid. Namun, keadaan bank yang
semakin likuid menunjukkan banyaknya
dana menganggur (idle fund) sehingga
memperkecil kesempatan bank untuk
memperoleh penerimaan yang lebih besar
karena fungsi intermediasi tidak tercapai
dengan baik. Oleh karena itu, bank harus
bisa mengelola dana yang dimiliki dengan
mengoptimalkan penyaluran pembiayaan
agar kondisi likuiditas bank tetap
terjaga.(Somantri & Sukmana, 2020)
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Standar FDR menurut Peraturan Bank
Indonesia adalah sebesar 80%-110%. Oleh
sebab itu, rasio FDR harus dijaga agar tidak
terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.
Penelitian mengenai pengaruh Return
on Assets dan Non Performing Financing
Terhadap Tingkat Likuiditas , namun
terkait objek di Bank Umum Syariah dan di
tahun pengamatan 2017 hingga 2020 relatif
sedikit dan cenderung minim. Research
GAP adalah dari sebuah penelitian
umumnya unik dan menjadikan pembeda
antara satu riset dengan riset lainnya.
Penelitian yang mendukung adanya
pengaruh NPF terhadap FDR salah satunya
dilakukan oleh (Ervina dan Anindya
Ardiansari, 2016). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa NPF berpengaruh
negative dan tidak signifikan terhadap
FDR. Sedangkan hasil penelitian yang
berbeda ditunjukkan oleh (Rizka Ardiana
Gunawan dan Gusganda Suria Manda,
2021). Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa NPF secara parsial tidak
berpengaruh terhadap FDR. Selain itu,
penelitian yang mendukung adanya
pengaruh ROA terhadap FDR salah satunya
dilakukan oleh (Nida Nusaibatul Adawiyah
dan Nur Azifah, 2020). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ROA berpengaruh
terhadap variabel FDR. Sedangkan hasil
penelitian (Hanafi Nugraha dan Destian
Arshad, 2020) diperoleh bahwa variabel
Return on Assets nilainya 0,348, lalu bila
dibandingkan dengan taraf Sig.(α=0,05)
hasilnya 0,348>0,05. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa Return on Assets tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap
FDR. Berdasarkan perbedaan dari hasil
penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk
mengkaji ulang dan mendapatkan hasil
yang lebih akurat yang berkaitan dengan
pengaruh ROA, NPF terhadap tingkat
likuiditas di Bank Umum Syariah.
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Hipotesis Penelitian
H1

H2

: Return on Assets berpengaruh
terhadap tingkat likuiditas di
Bank Umum Syariah
: Non
Performing
Financing
berpengaruh terhadap tingkat

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif. Penelitian ini menggunakan
data panel. Data Panel merupakan data
gabungan antara data Cross Section dan
Time Series.(widarjono, 2013) Data dalam
penelitian ini dikatakan data panel karena
melakukan penelitian diberbagai Bank
Umum Syariah di Indonesia selama kurun
waktu tertentu atau runtut waktu tertentu.
Penelitian ini melakukan observasi
terhadap 8 Bank Umum Syariah selama
runtut waktu 4 tahun yaitu pada tahun
2017-2020. Adapun 8 daftar bank umum
syariah yang dijadikan sampel Bank Aceh
Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank
Victoria Syariah, BRISyariah, BCA
Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah
Mandiri, dan BTPN Syariah.

H3
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likuiditas di Bank Umum
Syariah
: Return on Assets dan Non
Performing
Financing
berpengaruh terhadap tingkat
likuiditas di Bank Umum
Syariah.

Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder dalam penelitian ini didapatkan
dari laporan keuangan triwulan pada Bank
Umum Syariah yang tercantum dalam
website masing-masing bank yang terkait.
Teknik
pengambilan
sampel
yang
digunakan
dalam
penelitian
ini
menggunakan teknik purposive sampling
yang merupakan metode pengambilan
sampel dimana tidak semua elemen
populasi dapat digunakan sebagai sampel,
karena sampel yang dipilih harus
memenuhi
kriteria-kriteria
tertentu.
(Sugiyono, 2016). Teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan uji asumsi klasik (uji
normalitas,
heterokedastisitas,
multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji
linear), Analisis regresi berganda dan Uji
Hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif
Pengujian deskripsi atau statistik
deskriptif bertujuan untuk mengetahui
jumlah sampel, nilai minimum, nilai
maksimum, mean , dan standar deviasi.
Berikut merupakan hasil statistik deskriptif
dari masing-masing variabel penelitian:
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Tabel 2
Descriptive Statistics
N
Range Minimum Maximum
Mean
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error
ROA
NPF
FDR
Valid N
(listwise)

128
128
128

13
8
41

0
0
57

13
8
98

2.19
3.01
80.31

.302
.152
.833

Std.
Deviation
Statistic
3.413
1.718
9.424

128

Sumber : Data sekunder diolah, 2022
Berdasarkan tabel diatas dengan
sebanyak 128 data yang digunakan dalam
penelitian ini untuk variable X1 (ROA)
menunjukan nilai minimumnya 0.0 dan
maximumnya 13 dengan standar deviasi
3,413, sedangkan meannya atau sering
disebut dengan rata-rata menunjukan hasil
2,19 artinya Bank Umum Syariah yang
dijadikan sampel pada penelitian ini ratarata nilai ROAnya adalah sebesar 2,19. Hal
ini menunjukan bahwa Bank Umum
Syariah yang dijadikan sampel pada
penelitian dalam menghasilkan keuntungan
atau laba yaitu dengan cara memanfaatan
aktivanya. Karena semakin besarnya nilai
ROA maka akan semakin besar pula tingkat
kinerja perusahaan sehingga resiko
terjadinya kondisi bermasalah atau
pembiayaan semakin kecil. Begitu juga
nilai dari variabel X2 (NPF) sebesar 0 untuk
nilai minimum dan nilai maksimum sebesar
8 dengan standar deviasi sebesar 1,718 dan

nilai meannya sebesar 3,01. Hal ini
menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah
yang dijadikan sampel pada penelitian ini
telah menunjukan kemampuan bank dalam
mengelola pembiayaan macet atau
pembiayaan bermasalah, karena semakin
kecil nilai ini maka resiko pembiayaan bank
juga akan semakin kecil.
Adapun untuk nilai dari Variabel
dependent (FDR) menunjukkan nilai
minimumnya sebesar 57 dengan nilai
maksimum sebesar 98 dengan standar
deviasi 9,424 dan mean dari FDR adalah
sebesar 80,31. Nilai rata-rata ini
menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah
yang dijadikan sampel dalam penelitian ini
sudah mampu mengendalikan tingkat
likuiditas banknya yaitu pengendalian
pembiayaan, semakin tinggi nilai FDR
maka likuiditas perbankan tersebut semakin
tinggi juga.

Uji Normalitas
Uji normalitas data dimaksudkan
untuk memperlihatkan bahwah apakah data
penelitian yang diperoleh berdistribusi
normal atau mendekati normal, karena data
yang baik adalah data yang menyerupai

distribusi normal. Dalam uji normalitas
peneliti menggunakan uji kolmogrov
smirnov. Uji K-S digunakan dengan taraf
signifikansi 5% (sig.0,05). Hasil uji
normalitas dalam penelitian ini ditunjukkan
pada tabel berikut ini:
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Tabel 3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal Parametersa

128
.0000000
8.14895399
.080

Mean
Std. Deviation
Most Extreme Differences Absolute
Positive

.041
-.080
.910
.380

Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
Sumber : Data sekunder diolah, 2022
Tabel diatas menunjukkan bahwa
hasil uji Kolmogorov-Smirnov Test
menunjukkan memiliki nilai Asymp. Sig.
(2-tailed) sebesar 0,380 > 0,05. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa data pada
penelitian ini berdistribusi normal atau
layak digunakan.

Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas diperlukan untuk
mengetahui
ada
tidaknya
variabel
independen yang memiliki kemiripan
antara variabel indevenden dalam satu
model, karena kemiripan antar variabel
independen akan mengakibatkan korelasi

sangat kuat. Menguji adanya kasus
multikolinieritas adalah dengan patokan
nilai VIF. Apabila nilai tolerannya
mendekati 1 dan nilai VIF lebih kecil dari
10
maka
bebas
dari
gejalah
multikolinieritas.

Tabel 4
Uji Multikoliniearitas
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B
(Constant
)

Std.
Error

Standardized
Coefficients
Beta

Collinearity
Statistics
t

Sig.

Tolerance

VIF

78.594

1.856

1.295

.237

.469

5.459 .000

.810 1.235

-.371
NPF (X2)
Dependent Variable: FDR (Y)
Sumber : Data diolah, 2022

.471

-.068

-.787 .433

.810 1.235

ROA
(X1)

42.345 .000
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Berdasarkan tabel diatas dapat
diketahui
bahwa
semua
variabel
independent memiliki nilai Tolerance yang
semuanya mendekati 1 dan nilai VIF < 10 ,
maka dapat disimpulkan bahwa dalam
model ini semua variabel independen bebas
dari gejala multikolinieritas.

Unstandardized
Coefficients
Model
1

B
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Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas digunakan untuk
menguji apakah model regresi memiliki
ketidaksamaan variance dan residual data
yang ada. cara yang digunakan adalah
dengan uji Glejser. Uji ini dilakukan
dengan cara melihat nilai sig, jika nilai sig
>
0,05
maka
tidak
terjadi
heterokedastisitas.

Tabel 5
Uji Heterokedastisitas
Standardized
Coefficients

Std. Error

Beta

t

Sig.

1.302

.195

(Constant) 1.712

1.315

ROA (X1) -.117

.222

-.049

-.528

.599

log_NPF -1.677
.980
a. Dependent Variable: Abs_RES
Sumber : Data diolah, 2022

-.159

-1.711

.089

Berdasarkan data diatas dapat
diketahui bahwa nilai signifikansi untuk
masing-masing variabel lebih besar dari
nilai 0,05. Hal ini membuktikan bahwa
tidak terjadi heterokedastisitas dan
memenuhi asumsi uji klasik.

Uji Liniearitas
Uji linearitas digunakan untuk
melihat apakah spesifikasi model yang
digunakan sudah benar atau tidak. Uji
linearitas bertujuan untuk mengetahui
apakah
antar
variabel
mempunyai
hubungan yang linear atau tidak.
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Tabel 6
Uji Liniearitas
Sum of
Squares
FDR (Y) * ROA Between
(X1)
Groups

(Combined)

8938.401

Linearity

Within Groups

F

Sig.

32 279.325

11.335

.000

2804.23
4

113.794

.000

6134.167

31 197.876

8.030

.000

2341.099

95 24.643

2804.234

Deviation
from
Linearity

Total

Df

Mean
Square

1

11279.500 127

Sumber : Data diolah, 2022
Berdasarkan tabel 6 diatas diperoleh nilai
signifikansi variabel DPK, NPF, dan ROA
sebesar 0,00 dan nilainya < 0,05 yang
artinya terdapat korelasi.

observasi yang diurutkan menurut waktu.
Untuk melihat atau mendeteksi ada
tidaknya gejalah autokorelasi digunakan uji
Durbin-Watson, Jika angka D-W diantara (2) sampai (+2), berarti tidak ada
autokorelasi.

Uji Autokorelasi
digunakan untuk melihat apakah ada
hubungan linier antara error serangkaian

Tabel 7
Uji Autokorelasi
Model

R

1

.502a

R Square

Adjusted R
Square

.252

Std. Error of
the Estimate

.240

DurbinWatson

8.214

.491

a. Predictors: (Constant), NPF (X2), ROA (X1)
b. Dependent Variable: FDR (Y)
Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas hasil uji
autokorelasi dengan menggunakan uji
Durbin-Watson menunjukan nilai yang
dihasilkan sebesar 0,491. oleh karena itu
dapat disimpulkan bahwa pada penelitian

ini tidak terjadi gejala autokorelasi yang
mana sesuai dengan kriteria pengambilan
keputusan bahwa nilai D-W pada
persamaan diantara (-) 2 sampai (+) 2.
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masing variabel independen tersebut
Model regresi liniear berganda
Analisis regresi linear berganda
berhubungan positif atau negatif. Hasil uji
digunakan untuk mengetahui arah
statistiknya adalah sebagai berikut:
hubungan antara variabel independen
dengan variabel dependen, apakah masingTabel 8
Regresi Liniear Berganda
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

78.594

1.856

ROA (X1)

1.295

.237

NPF (X2)

-.371

.471

Sumber : Data diolah, 2022
Berdasarkan Tabel diatas, Hasil dari
persamaan analisis regresi linear berganda
pada penelitian ini dirumuskan sebagai
berikut:
FDR = 78,594 + 1,295 ROA – 0,371 NPF
+ e
Persamaan tersebut dapat dijelaskan secara
individual sebagai berikut:
1. Nilai Konstanta pada model regresi
bernilai positif sebesar 78,594 yang
berarti jika seluruh variabel
independen (ROA dan NPF)
dianggap konstan atau sama dengan
0 maka FDR akan bernilai 78,594.
2. ROA memiliki nilai positif yang
menunjukkan adanya hubungan
yang searah artinya semakin besar
ROA maka semakin besar pula
tingkat FDR. Koefisien regresi
ROA adalah 1,295 yang artinya,
jika terjadi kenaikan ROA sebesar 1
persen maka akan menyebabkan
kenaikan FDR sebesar 1,295
persen.

3. NPF memiliki nilai negative yang
menunjukkan adanya hubungan
yang tidak searah artinya semakin
besar NPF maka semakin kecilr
pula tingkat FDR. Koefisien regresi
NPF adalah -0,371 yang artinya,
jika terjadi kenaikan NPF sebesar 1
persen maka akan menyebabkan
penurunan FDR sebesar -0,371
persen.
Pengujian Hipotesis
Uji Secara Parsial (Uji t)
Pengujian ini digunakan untuk
mengetahui apakah secara parsial terdapat
pengaruh signifikan atau tidak terhadap
variabel dependen. Hasil dari uji hipotesis
ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 9
Uji t (Uji Parsial)
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B

Standardized
Coefficients

Std. Error

(Constant)

78.594

1.856

ROA (X1)

1.295

.237

NPF (X2)

-.371

.471

Beta

t

Sig.

42.345

.000

.469

5.459

.000

-.068

-.787

.433

a. Dependent Variable: FDR (Y)
Sumber : Data diolah, 2022
Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diketahui
bahwa :
1.
Pengaruh ROA terhadap FDR
Dari hasil perhitungan tabel 9 diatas
dapat dilihat bahwa variabel ROA
secara statistic menunjukkan nilai
signifikan sebesar 0,000 yang artinya
nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.
Hasil diatas dapat disimpulkan bahwa
variabel bebas memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap variabel
terikat, artinya ROA memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap
variabel FDR.
2.
Pengaruh NPF terhadap FDR
Nilai variabel NPF secara statistic
mempunyai nilai signifikan sebesar
0,433
yang
artinya
nilai
signifikansinya lebih besar dari 0,05.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa

NPF tidak berpengaruh terhadap
FDR.

Uji F (Uji Simultan)
Uji F digunakan untuk mengetahui
apakah semua variabel bebas yang
dimasukkan dalam model mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap
variabel terikat. Jika H0 adalah variabelvariabel bebas tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap variabel terikat dan H1
adalah variabel-variabel bebas secara
simultan memiliki pengaruh signifikan
terhadap dan nilai sig. uji F ≤ 0,05, maka
H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti
variabel bebas secara simultan memiliki
pengaruh signifikan terhadap variabel
terikat.
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Tabel 10
Uji F (Uji Simultan)
ANOVAb
Sum of
Squares

Model
1

df

Mean Square

Regression

2846.008

2

1423.004

Residual

8433.492

125

67.468

F
21.092

Sig.
.000a

Total
11279.500
127
a. Predictors: (Constant), NPF (X2), ROA
(X1)
b. Dependent Variable: FDR(Y)
Sumber : Data diolah, 2022
Berdasarkan tabel diatas dapat
diketahui bahwa nilai signifikansi untuk uji
F adalah sebesar 0,000 yang artinya nilai
Uji F lebih besar dari 0,05. Hal ini
membuktikan bahwa H0 ditolak dan H1
diterima yang berarti secara simultan
variabel ROA dan NPF berpengaruh dan
signifikan terhadap variabel FDR.
Uji Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2 ) adalah
angka yang menyatakan atau digunakan

untuk
mengetahui
kontribusi
atau
sumbangan yang diberikan oleh sebuah
variabel atau lebih X (bebas) terhadap
variabel Y (terikat). Jadi koefisien
determinasi merupakan pengukur seberapa
jauh kemampuan variabel X mempengaruhi
variabel Y. Semakin besar koefisien
determinasi
maka
semakin
baik
kemampuan X mempengaruhi Y. Hasil dari
uji koefisien determinasi dalam penelitian
ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11
Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model

R

1

.502a

R Square

Adjusted R
Square

.252

Std. Error of
the Estimate

.240

8.214

DurbinWatson
.491

a. Predictors: (Constant), NPF (X2), ROA (X1)
b. Dependent Variable: FDR (Y)
Sumber : Data diolah, 2022
Berdasarkan tabel di atas, dapat
diketahui bahwa nilai koefisien determinasi
(R Square) sebesar 0,0252. Angka
koefisien determinasi tersebut sama dengan
25,2%. Artinya ROA dan NPF berpengaruh

terhadap FDR sebesar 25,2%, sedangkan
sisanya sebesar 74,8% (100% - 25,2% =
74,8%) dipengaruhi oleh variabel lain di
luar penelitian ini.
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Pengaruh Return on Assets (ROA)
Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank
Umum Syariah di Indonesia
Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai
signifikansi dari variabel ROA sebesar
0,000 > 0,05 (sig. > α). Hal ini
menunjukkan bahwa Hα diterima dan H0
ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa
ROA berpengaruh dan terhadap likuiditas
(FDR). Nilai koefisien regresi untuk
variabel ROA sebesar 1,295. Nilai
koefisien positif menunjukkan adanya
hubungan positif antara ROA dengan FDR.
Hasil penelitian ini mendukung
penelitian yang dilakukan oleh Nida
Nusaibatul Adawiyah dan Nur Azifah
(2020) yang menyatakan bahwa Return on
Assets
berpengaruh secara signifikan
terhadap FDR dengan nilai signifikansi
sebesar 0,000. ROA berpengaruh positif
dan signifikan terhadap FDR, hal ini
mengindikasikan bahwa semakin kecil
rasio tingkat pendapatan maka tidak akan
berpengaruh terhadap turunnya penyaluran
kredit atau pembiayaan, akan tetapi akan
berdampak pada menurunnya tingkat

likuiditas penyaluran pembiayaan (Yeni
Fitriani Somantri dan Wawan Sukmana,
2019). Tetapi apabila laba yang diperoleh
mengakibatkan total aset mengalami
peningkatan
artinya manajemen bank
mampu mengelola pembiayaan yang
disalurkan kepada masyarakat dengan baik
dan bank juga dapat memenuhi kewajiban
yang harus dibayarkan kepada para
nasabahnya.
Hal tersebut sesuai dengan teori
sinyal yang menyatakan bahwa apabila
ROA mengalami kenaikan, maka tingkat
FDR juga akan mengalami kenaikan. Dan
juga dalam teori Veithzal Rivai
menyatakan bahwa pada waktu tingkat
bunga cenderung naik dan permintaan
kredit bertambah, posisi likuiditas yang
seimbang
akan
membuat
bank
mendapatkan profit yang lebih tinggi. Oleh
karena itu meningkatnya ROA akan
berpengaruh terhadap likuiditas. Karena
ROA merupakan salah satu yang
mempengaruhi FDR(Fitriana, 2017).

Pengaruh Non Performing Financing
(NPF) Terhadap Tingkat Likuiditas
Pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai
signifikansi dari variabel Non Performing
Financing (NPF) sebesar 0,433 > 0,05 (sig.
> α). Hal ini menunjukkan bahwa H0
diterima dan Hα ditolak sehingga dapat
disimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh
terhadap likuiditas (FDR). Nilai koefisien
regresi untuk variabel NPF -0,371. Nilai
koefisien regresi menunjukkan adanya
hubungan negatif antara NPF dengan FDR.
Menurut Dendawijaya, NPF apabila
tidak ditangani dengan tepat akan
mengakibatkan diantaranya hilangnya
kesempatan memperoleh pendapatan dari
kredit yang diberikan untuk memberikan
kredit sehingga akan menurunkan nilai
FDR.

Hasil penelitian ini menunjukkan
adanya hubungan negatif antara NPF dan
FDR. Adanya hubungan negatif tersebut
mengindikasikan bahwa apabila nilai NPF
mengalami peningkatan, maka nilai FDR
akan mengalami penurunan(Suhartatik &
Kusumaningtias, 2014). Nilai FDR yang
rendah karena pembiayaan yang diberikan
cenderung rendah karena banyaknya
pembiayaan bermasalah mengakibatkan
pendapatan berkurang dan pengembalian
modal juga mengalami hambatan. Maka
pihak bank cenderung berhati-hati dalam
memberikan pembiayaan kepada nasabah
untuk menekan nilai NPF agar stabil.
Dalam penelitian ini, nilai NPF tidak
signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa
NPF tidak memberikan pengaruh terhadap
tinggi rendahnya tingkat FDR. Nilai NPF
yang tidak signifikan karena nilai NPF
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tidak
mengalami
penurunan
dan
peningkatan drastis. Nilai NPF cenderung
stabil pada saat mengalami penurunan
ataupun peningkatan. Sehingga hal tersebut
tidak memberikan pengaruh terhadap besar
kecilnya rasio FDR.
Selanjutnya, NPF tidak berpengaruhi
terhadap FDR dikarenakan jumlah
pendapat dan pembiayaan masing-masing
Bank
Umum
Syariah
mengalami
peningkatan setiap tahunnya(Uun Sunarsih,
2021). Teori mengatakan bahwa adanya
pembiayaan bermasalah akan mengurangi
jumlah pendapatan sehingga pihak bank
cenderung lebih berhati-hati dalam
memberikan pembiayaan. Hal tersebut

ISSN : 2809-9508

akan mempengaruhi tingkat FDR. Namun,
pada kenyataannya ketika pembiayaan
bermasalah meningkat, jumlah pembiayaan
dan pendapatan masing-masing bank tetap
mengalami peningkatan. Sehingga, tinggi
rendahnya
tingkat
NPF
tidak
mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat
FDR.
Hal ini juga sesuai dengan teori
sinyal, yang menyatakan bahwa apabila
NPF mengalami peningkatan maka FDR
akan mengalami penurunan. Begitupun
sebaliknya, apabila NPF mengalami
penurunan maka FDR akan mengalami
peningkatan.

SIMPULAN
Secara parsial, untuk variabel bebas
X1 (ROA) berpengaruh dan signifikan
terhadap variabel terikat Y (FDR). Hal ini
menunjukkan semakin kecil rasio tingkat
profitabilitas maka tidak akan berpengaruh
terhadap turunnya penyaluran kredit atau
pembiayaan, akan tetapi akan berdampak
pada menurunnya tingkat likuiditas
penyaluran pembiayaan. Hasil berbeda
ditunjukkan oleh variabel X2 (NPF) secara
parsial tidak berpengaruh terhadap FDR.
Ini mengindikasikan bahwa apabila nilai
NPF mengalami peningkatan, maka nilai
FDR akan mengalami penurunan. Nilai
FDR yang rendah karena pembiayaan yang
diberikan cenderung rendah karena
banyaknya
pembiayaan
bermasalah
mengakibatkan pendapatan berkurang dan

pengembalian modal juga mengalami
hambatan. Maka pihak bank umum syariah
cenderung berhati-hati dalam memberikan
pembiayaan kepada nasabah. Akan tetapi,
setelah diuji secara simultan menunjukkan
bahwa ROA dan NPF berpengaruh dan
signifikan terhadap FDR dengan nilai
sebesar 25,2%, sisanya dipengaruhi oleh
variabel diluar penelitian ini.
Saran peneliti untuk penelitian
selanjutnya adalah dengan menambahkan
variabel-variabel
lain
yang
bisa
mempengaruhi
tingkat
likuiditas,
menambah jumlah periode penelitian, dan
juga menambah sampel penelitian misalnya
perusahaan/perbankan yang terdaftar di
Indeks saham syariah Indonesia. Bagi pihak
investor bisa menjadi rujukan dalam
memilih
perusahaan/tempat
untuk
berinvestasi.
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