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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Akar Unit (Stasionaritas). 

Data deret waktu dikatakan stasioner jika menunjukkan pola yang 

konstan dari waktu kewaktu. Adapun uji akar unit yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji Augmented Dickey Fuller (ADF). Apabila nilai T-

statistik ADF lebih besar dari pada nilai kritis MacKinnon, maka variabel 

tersebut memiliki akar unit sehingga dikatakan tidak stasioner pada taraf 

nyata tertentu. Sebaliknya apabila nilai T-statistik ADF lebih kecil dari pada 

nilai kritis MacKinnon, maka variabel tersebut tidak memiliki akar unit 

dikatakan stasioner pada taraf nyata tertentu. 

ADF T-statistik > T-critical MacKinnon = memiliki akar unit atau 

tidak stasioner. 

ADF T-ststistik < T-critical MacKinnon = tidak memiliki akar unit 

atau stasioner. 

Uji akar unit dilakukan satu persatu atau setiap variabel yang akan 

dianalisis baik variabel dependen maupun variabel independen. Dari hasil 

pengolahan data dengan bantuan Eviews 7 diperoleh hasil uji akar unit pada 

tingkat level, dapat diihat pada Tabel 5.1. 
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Tabel 5.1 Hasil Augmented Dickey Fuller pada Tingkat Level 

Variabel 
ADF T-
ststistik 

Nilai Kritis MacKinnon 
Keterangan 

1% 5% 10% 

LOG_NPF 1.607826 -3.552666 -2.914517 -2.595033 Nonstasioner 

CAR -3.906712 -3.534868 -2.906923 -2.591006 Stasioner 

FDR -2.817795 -3.534868 -2.906923 -2.591006 Nonstasioner 

BOPO -1.337506 -3.536587 -2.907660 -2.591396 Nonstasioner 

LOG_SIZE -3.291888 -3.536587 -2.907660 -2.591396 Stasioner 

 

Pada Tabel 5.1, memperlihatkan terdapat tiga variabel yang tidak 

stasioner pada tingkat level, yakni NPF (Non Performing Financing), FDR 

(Financing to Deposit Ratio) dan BOPO (Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional) pada signifikansi 5 persen. Sedangkan variabel CAR (Capital 

Adequacy Ratio) dan Size (ukuran bank) stasioner dengan tingkat 

signifikansi 5 persen dengan nilai ADF T-statistik -3.906712 dan -3.291888. 

Oleh karena rata-rata variabel tidak signifikan pada tingkat level maka 

dilanjutkan dengan uji derajat integrasi. 

2. Uji Derajat Integrasi. 

Uji derajat integrasi merupakan lanjutan dari uji akar unit, apabila 

setelah dilakukan pengujian akar unit ternyata data belum stasioner, maka 

dilakukan pengujian ulang dengan data nilai perbedaan pertama (first 

difference). Apabila pengujian dengan data first difference belum stasioner 

maka selanjutnya dilakukan pengujian dengan data dari perbedaan kedua 

(second difference) dan seterusnya hingga data stasioner. 

Berdasarkan hasil pada uji Augmented Dickey Fuller pada tingkat 

level, diketahui bahwa tidak semua variabel stasioner maka perlu dilakukan 
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uji Augmented Dickey Fuller pada tingkat first difference. Dari pengolaha 

data diperolah hasil uji akar unit pada tingkat first difference, dapat dilihat 

pada Tabel 5.2. 

Tabel 5.2 Hasil Augmented Dickey Fuller pada Tingkat First Difference 

Variabel 
ADF T-
ststistik 

Nilai Kritis MacKinnon 
Keterangan 

1% 5% 10% 

LOG_NPF -16.15662 -3.536587 -2.907660 -2.591396 Stasioner 

CAR -9.077493 -3.538362 -2.908420 -2.591799 Stasioner 

FDR -9.221492 -3.536587 -2.907660 -2.591396 Stasioner 

BOPO -13.31774 -3.536587 -2.907660 -2.591396 Stasioner 

LOG_SIZE -11.64601 -3.536587 -2.907660 -2.591396 Stasioner 

 

Tabel 5.2 memperlihatkan bahwa lima variabel sudah stasioner 

pada tingkat first difference, yakni variabel NPF (Non Performing 

Financing), CAR (Capital Adequacy Ratio), FDR (Finacing to Deposit 

Ratio), BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) dan SIZE 

(ukuran bank) pada tingkat signifikansi 5 persen. Oleh karena itu dapat 

dikatakan semua data yang digunakan dalam penelitian ini terintegrasi pada 

derajat satu (first difference). 

3. Uji Kointegrasi 

Uji kointegrasi Engle-Granger digunakan untuk mengestimasi 

hubungan jangka panjang NPF (Non Performing Financing) dengan CAR 

(Capital Adequacy Ratio), FDR (Finacing to Deposit Ratio), BOPO (Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional) dan SIZE (ukuran bank). Uji 

kointegrasi dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan bahwa semua 

variabel yang digunakan dalam model memiliki derajat integrasi yang sama. 

Dari hasil pengujian seluruh data dalam penelitian ini memiliki derajat 
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integrasi yang sama, yaitu kointegrasi. Oleh karena itu maka uji kointegrasi 

dapat dilakukan. Tahap awal dari uji kointegrasi Gngle-Granger adalah 

dengan meregresi persamaan OLS antara variabel dependen dengan variabel 

independen. Kemudian setelah meregresi persamaan didapatkan residual 

dari persamaan tersebut. Persamaan regresi sebagai berikut : 

NPFt = a0 = a1ΔCARt + a2ΔFDRt + a3ΔBOPOt + a4SIZEt + et…...........(16) 

 

   Tabel 5.3 Hasil Uji Engle Granger Cointegration Test 

Variabel Dependen = LOG_NPF Koefisien 

Konstanta -2,435775 

 
(0,369976) 

CAR -0,004036 

 
(0,006773) 

FDR 0,004043 

 
(0,003291) 

BOPO 0,011212* 

 
(0,002306) 

LOG_SIZE 0,947680* 

 
(0,074130) 

R-Square 0,869886 

F-Statistik 101,9550 

DW Statistik 0,923420 

Ket = ( )   = Menunjukkan Standard Error 

          *     = Signifikansi pada α = 1% 

          **   = Signifikansi pada α = 5% 

          *** = Signifikansi pada α = 10% 
 

Tabel 5.3 menunjukkan hasil estimasi jangka panjang untuk Non 

Performing Financing Bank Syariah di Indonesia. Dari hasil estimasi 

tersebut, diketahui bahwah variabel CAR (Capital Adequacy Ratio), FDR 

(Financing to Deposit Ratio), BOPO (Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional) dan SIZE (ukuran bank) berpengaruh signifikan terhadap Non 
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Performing Financing. Hasil analisis persamaan pengaruh terhadap NPF 

Bank Syariah di Indonesia adalah : 

a. Pengaruh CAR terhadap NPF 

Pengaruh CAR terhadap NPF dalam jangka panjang memiliki nilai 

koefisien sebesar -0,004036 dan mempunyai nilai probabilitas sebesar 

0.5534 yang artinya variabel CAR berpengaruh negatif terhadap NPF. 

Apabila variabel CAR meningkat 1 persen maka akan menurunkan NPF 

sebesar 0,004036. Nilai probabilitas variabel CAR sebesar 0.5534 

menunjukkan secara parsial tidak signifikan dan tidak mempengaruhi 

variabel dependen, karena nilai probabilitas kurang dari taraf nyata 5 persen. 

b. Pengaruh FDR terhadap NPF 

Pengaruh FDR terhadap NPF dalam jangka panjang memiliki nilai 

koefisien sebesar 0,004043 dan mempunyai nilai probabilitas sebesar 

0.2239 yang artinya variabel FDR berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap NPF. Apabila variabel FDR meningkat 1 persen maka akan 

meningkatkan NPF sebesar 0,004043. Nilai probabilitas variabel FDR 

sebesar 0.2239 menunjukkan secara parsial tidak signifikan dan tidak 

mempengaruhi variabel dependen, karena nilai probabilitas kurang dari taraf 

nyata 5 persen. 

c. Pengaruh BOPO terhadap NPF 

Pengaruh BOPO terhadap NPF dalam jangka panjang memiliki 

nilai koefisien sebesar 0,011212 dan mempunyai nilai probabilitas sebesar 

0,0000 yang artinya variabel BOPO berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap NPF. Apabila variabel BOPO meningkat 1 persen maka akan 

meningkatkan NPF sebesar 0,011212. Nilai probabilitas variabel BOPO 

sebesar 0,0000 menunjukkan secara parsial signifikan dan mempengaruhi 

variabel dependen, karena nilai probabilitas kurang dari taraf nyata 1 persen. 

d. Pengaruh Ukuran Bank terhadap NPF 

Pengaruh Size terhadap NPF dalam jangka panjang memiliki nilai 

koefisien sebesar 0.947680 dan mempunyai nilai probabilitas sebesar 

0,0000 yang artinya variabel Size berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap NPF. Apabila variabel Size meningkat 1 persen maka akan 

meningkatkan NPF sebesar 0.947680. Nilai probabilitas variabel Size 

sebesar 0,0000 menunjukkan secara parsial signifikan dan mempengaruhi 

variabel dependen, karena nilai probabilitas kurang dari taraf nyata 1 persen. 

Nilai konstanta (C) dalam permodelan adalah sebesar -2,435775. 

Hal ini berarti jika semua variabel diasumsikan bernilai nol, maka NPF 

(Non Performing Financing) Bank Syariah di Indonesia cenderung akan 

turun sebesar 2,435775 persen. Nilai probabilitas C adalah 0,0000 sehingga 

menunjukkan bahwa C memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

permodelan. 

Hasil estimasi dari persamaan jangka panjang menunjukkan nilai 

R-square sebesar 0.869886 artinya bahwa 86,9886 persen model NPF dapat 

dijelaskan oleh variabel independen yakni CAR, FDR, BOPO, dan SIZE. 

Sedangkan sisanya sebesar 13,0114 persen dijelaskan oleh variabel lain 

diluar persamaan. 
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Hasil estimasi dari persamaan jangka panjang menunjukkan nilai F-

statistik sebesar 101.9550 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000000. Nilai 

ini lebih kecil dari taraf nyata 1 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen secara keseluruhan yang terdiri dari CAR, FDR, BOPO, dan 

SIZE terhadap variabel dependen yaitu NPF. 

Dari persamaan regresi (16) kemudian diestimasi variabel residualnya yaitu: 

Δμt = λμt-1…………………………………………..……………....…..(17) 

Δμt = λμt-1 + ai  Δ μt-1…………………………..………....….....(18) 

Dengan uji hipotesisnya : 

H0 : μ = I(1), artinya tidak ada kointegrasi 

Ha : μ # I(1), artinya ada kointegrasi 

Setelah memiliki variabel residual yang berasal dari persamaan 

(16), maka dilanjutkan dengan menguji variabel residual, apakah 

berkointegrasi atau tidak berkointegrasi. Dari hasil pengolahan data 

diperolah hasil uji kointegrasi, dapat dilihat pada Tabel 5.4. 

        Tabel 5.4 Hasil Augmented Dickey Fuller pada Persamaan Residual 

Level 

Variabel 
ADF T-
ststistik 

Nilai Kritis MacKinnon 
Keterangan 

1% 5% 10% 

ECT -4.374471 -3.534868 -2.906923 -2.591006 Berkointegrasi 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel ECT sudah stasioner pada 

tingkat level, sehingga disimpulkan bahwa terjadi kointegrasi diantara 

semua variabel yang disertakan dalam model NPF . Hal ini mempunyai 

makna bahwa dalam jangka panjang akan terjadi kesinambungan atau 

kestabilan antar variabel yang diamati. 

4. Uji Error Correction Model (ECM). 

Setelah lolos dari uji kointegrasi, langkah selanjutnya adalah 

membentuk persamaan Error Correction Model (ECM). Persamaan yang 

akan dibentuk sebagai berikut : 

ΔLOG_NPFt  =  a0 + a1ΔCARt + a2ΔFDRt + a3ΔBIOPOt + a4ΔLOG_SIZEt +  

            a5et-1 + et………………………………………………(19) 

Persamaan (18) didapat berdasarkan hasil pengujian bahwa semua 

variabel telah stasioner dalam data beda kesatu (first difference) yang 

diperlihatkan oleh notasi Δ. Error correction model (ECM) digunakan untuk 

mengestimasi model dinamis jangka pendek dari variabel NPF. 

Penggunakan metode estimasi ECM dapat menggabungkan efek jangka 

pendek dan jangka panjang yang disebabkan oleh fluktuasi time lag dari 

masing-masing variabel independen. Berdasarkan hasil dari uji ECM 

didapat hasil sebagai berikut : 
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Tabel 5.5 Hasil Uji Error Correction Model 

Variabel Dependen = LOG_NPF Koefisien 

Konstanta 0,006793 

 
(0,008459) 

D(CAR) -0,000903 

 
(0,005913) 

D(FDR) 0,006516** 

 
(0,003240) 

D(BOPO) 0,003178*** 

 
(0,001811) 

D(LOG_SIZE) 0,247721 

 
(0,377898) 

ECT(-1) -0,271654* 

 
(0,100748) 

R-Square 0,170713 

F-Statistik 2,429086 

DW Statistik 2,123491 

Ket = ( )   = Menunjukkan Standard Error 
          *     = Signifikansi pada α = 1% 

          **   = Signifikansi pada α = 5% 

          *** = Signifikansi pada α = 10% 
 

Persamaan diatas merupakan model dinamik NPF untuk jangka 

pendek, dimana variabel NPF tidak hanya dipengaruhi oleh D(CAR), 

D(FDR), D(BOPO) dan D(SIZE) tetapi juga dipengaruhi oleh variabel error 

term et. Nilai koefisien et signifikan untuk ditempatkan dalam model sebagai 

koreksi jangka pendek untuk mencapai keseimbangan jangka panjang. 

Semakin kecil nilai et maka semakin cepat proses koreksi menuju 

keseimbangan jangka panjang. Oleh karena itu dalam ECM variabel et 

sering dikatakan sebagai faktor kelambanan, yang memiliki nilai lebih kecil 

dari nol et < 0. Pada model ini nilai koefisien et mencapai -0,271654 yang 

menandakan bahwa nilai NPF berada diatas nilai jangka panjangnya. 
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Hasil pengujian terhadap model dinamis (jangka pendek) NPF 

Bank Syariah di Indonesia tahun 2010 bulan Januari sampai dengan tahun 

2015 bulan Juni dapat diinterprestasikan berdasarkan hasil estimasi pada 

Tabel 5.5 sebagai berikut : 

a. Pengaruh CAR terhadap NPF. 

Pengaruh CAR terhadap NPF dalam jangka pendek memiliki nilai 

koefisien sebesar -0,000903 dan mempunyai nilai probabilitas sebesar 

0.8791 yang artinya variabel CAR berpengaruh negatif terhadap NPF. 

Apabila variabel CAR meningkat 1 persen maka akan menurunkan NPF 

sebesar -0,000903. Nilai probabilitas variabel CAR sebesar 0.8791 

menunjukkan secara parsial tidak signifikan dan tidak mempengaruhi 

variabel dependen, karena nilai probabilitas kurang dari taraf nyata 5 

persen. 

b. Pengaruh FDR terhadap NPF. 

Pengaruh FDR terhadap NPF dalam jangka pendek memiliki nilai 

koefisien sebesar 0,006516 dan mempunyai nilai probabilitas sebesar 

0.0489 yang artinya variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap NPF. Apabila variabel FDR meningkat 1 persen maka akan 

meningkatkan NPF sebesar 0,006516. Nilai probabilitas variabel FDR 

sebesar 0.0489 menunjukkan secara parsial signifikan dan mempengaruhi 

variabel dependen, karena nilai probabilitas kurang dari taraf nyata 5 

persen. 
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c. Pengaruh BOPO terhadap NPF. 

Pengaruh BOPO terhadap NPF dalam jangka pendek memiliki nilai 

koefisien sebesar 0.003178 dan mempunyai nilai probabilitas sebesar 

0.0845 yang artinya variabel BOPO berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap NPF. Apabila variable BOPO meningkat 1 persen maka akan 

meningkatkan NPF sebesar 0.003178. Nilai probabilitas variable BOPO 

sebesar 0.0845 menunjukkan secara parsial tidak signifikan dan tidak 

mempengaruhi variabel dependen, karena nilai probabilitas kurang dari 

taraf nyata 5 persen. 

d. Pengaruh Ukuran Bank terhadap NPF. 

Pengaruh SIZE terhadap NPF dalam jangka pendek memiliki nilai 

koefisien sebesar 0.247721 dan mempunyai nilai probabilitas sebesar 

0.5147 yang artinya variabel SIZE berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap NPF. Apabila variabel SIZE meningkat 1 persen 

maka akan meningkatkan NPF sebesar 0.247721. Nilai probabilitas 

variabel SIZE sebesar 0.5147 menunjukkan secara parsial tidak 

signifikan dan tidak mempengaruhi variabel dependen, karena nilai 

probabilitas kurang dari taraf nyata 5 persen. 

Dilihat dari nilai koefisien ECT adalah sebesar -0.271654 

menunjukkan equilibrium periode sebelumnya terkoreksi pada periode 

sekarang -0.271654 persen. ECT menentukan seberapa cepat equilibrium 

tercapai kembali ke keseimbangan jangka panjang. 
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Hasil estimasi dari persamaan jangka pendek menunjukkan nilai R-

Square sebesar 0.170713 artinya bahwa 17,0713 persen model NPF dapat 

dijelaskan oleh variabel indepanden yakni CAR, FDR, BOPO, dan SIZE. 

Sedangkan sisanya sebesar 82,9287 persen dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model. 

Hasil estimasi dari persamaan jangka pendek menunjukkan nilai F-

Statistik sebesar 2.429086 dengan nilai probabilitas sebesar 0.045430. 

Nilai ini lebih kecil dari taraf nyata 1 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen secara keseluruhan yang terdiri dari CAR, FDR, 

BOPO, dan SIZE terhadap variabel dependen yaitu NPF. 

5. Uji Asumsi Klasik. 

a. Uji Multikolinearitas. 

Multikolinearitas adalah adanya hubungan linier antara variabel 

independen didalam model regresi. Untuk menguji ada atau tidaknya 

multikolinearitas pada model, peneliti menggunakan model parsial 

antar variabel independen. Rule of thumb dari metode ini adalah jika 

koefisien korelasi cukup tingg diatas 0,85 maka ada multikolinearitas 

dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah maka 

model tidak mengandung unsur multikolinearitas. 

Berdasarkan pengujian dengan metode korelasi parsial antara 

variabel indepanden diperoleh bahwa tidak terdapat masalah 
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multikolinearitas dalam model. Hal itu dikarenakan nilai matrik korelasi 

lebih kecil dari 0,85. 

Tabel 5.6 Hasil Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas 

  LOG_NPF CAR FDR BOPO LOG_SIZE 

LOG_NPF 1,000000 -0,076085 0,155406 0,528427 0,853347 

CAR -0,076085 1,000000 -0,319194 -0,237152 0,257796 

FDR 0,155406 -0,319194 1,000000 -0,553554 0,189200 

BOPO 0,528427 -0,237152 -0,553554 1,000000 -0,217917 

LOG_SIZE 0,853347 0,257796 0,189200 -0,217917 1,000000 
 

b. Uji Heterokedastisitas. 

Heterokedastisitas merupakan masalah regresi dimana faktor 

gangguan tidak memiliki varian yang sama atau variannya tidak 

konstan. Hal ini akan memunculkan berbagai permasalahan yaitu 

penaksiran OLS yang bias, varian dari koefisien OLS akan salah. 

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode dengan uji Breusch-

Pagan untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dalam model 

regresi. 

Berdasarkan hasil pengolahan data jangka pendek diperoleh 

bahwa nilai Obs*R-squared atau hitung adalah 0,7475 lebih besar dari α 

= 5%. Dapat disimpulkan bahwa model tidak terdapat masalah 

heterokedastisits dalam model ECM. 
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Tabel 5.7 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan White Test 

Heterokedastisitas Test : White 

F-Statistik 0,688560 Prob. F(20,44) 0,8154 

Obs*R-square 15,49437 Prob. Chi-Square(20) 0,7475 

Scarled explainedSS 89,40330 Prob. Chi-Square(20) 0,0000 
 

c. Uji Autokorelasi. 

Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antara anggota 

serangkaian observasi. Jika model mempuyai korelasi, parameter yang 

diestimasi menjadi bias dan variasinya tidak lagi minimum dan model 

menjadi tidak efisien. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada 

tidaknya autokorelasi dalam model digunakan uji Lagrange Multiplier 

(LM). Prosedur pengujian LM adalah jika nilai Obs*R-square lebih 

kecil dari nilai tabel maka model dapat dikatakan tidak mengandung 

autokorelasi. Selain itu juga dapat dilihat dari nilai probabilitas Chi-

square, jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai α yang dipilih maka 

berarti tidak ada masalah autokorelasi. 

Uji autokorelasi menggunakan LM diperlukan lag atau 

kelambanan. Lag yang dipakai dalam penelitian ini ditentukan dengan 

metode trial error perbandingan nilai absolute kriteria Akaike dan 

Schwarz yang nilainya paling kecil. 

Tabel 5.8 Hasil Uji Autokorelasi 

F-Statistik 5,678909 Prob. F(1,23) 0,0056 

Obs*R-square 10,79991 Prob. Chi-Square(1) 0,0045 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji LM dalam dalam hal ini p-

value Obs*R-squqre sebesar 0,0045 lebih kecil dari α = 5% maka 

disimpulkan bahwa terdapat masalah autokorelasi dalam model ECM. 

d. Uji Normalitas. 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah distribusi data 

normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-

Berra (uji J-B). 

Berdasarkan uji normalitas dapat diketahui bahwa nilai Jarque-

Berra sebesar 393,5729 dengan p-value sebesar 0,00000 < dari α = 5%. 

Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam ECM tidak 

berdistribusi normal. 

e. Uji Linearitas 

Uji linearitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan uji Ramsey Test. Dimana, jika nilai F-hitung lebih besar 

dari nilai F-kritis nya pada α tertentu berarti signifikan, maka menerima 

hipotesis bahwa model kurang tepat.  

    Tabel 5.9 Hasil Uji Linearitas dengan Ramsey Test 

  Value df Prob 

T-statistik 2,437083 58 0,0179 

F-statistik 5,939374 (1,58) 0,0179 

Likelihood ratio 6,337002 1 0,0118 
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Jika nilai Probability  F -Statistik  > 0,05, maka model linear diterima. 

Jika nilai Probability  F -Statistik  < 0,05, maka model linear ditolak. 

Hasil ouput menjelaskan bahwa nilai prob F-statistik 0,0179 < 0,05, 

maka model tidak linear. 
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B. Pembahasan 

1. Jangka Panjang 

a. Pengaruh CAR terhadap NPF 

Pengaruh CAR terhadap NPF dalam jangka panjang memiliki 

nilai koefisien sebesar -0,004036 dan mempunyai nilai probabilitas 

sebesar 0.5534 yang artinya kenaikan variabel CAR sebesar 1 persen 

akan menurunkan NPF sebesar 0,004036 persen. Nilai probabilitas 

variabel CAR sebesar 0.5534 menunjukkan secara parsial tidak 

signifikan dan tidak mempengaruhi variabel dependen, karena nilai 

probabilitas kurang dari taraf nyata 5 persen. Hal itu berarti bahwa 

peningkatan atau penurunan CAR selama periode penelitian tidak 

mempengaruhi penyaluran pembiayaan. Semakin tinggi atau turunnya 

CAR tidak berimbas terhadap naik turunnya NPF (Non Performing 

Financing) pada Bank Syariah. Dari hipotesis yang diajukan 

menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap NPF tidak 

terbukti. (H1 : CAR berpengaruh negatif dan signifikan, hipotesis 

ditolak). 

Menurut Dendawijaya (2003), Capital Adequacy Ratio (CAR) 

adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank 

yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, dan 

tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank 

disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, 

seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. Dari pengertian 



110 
 

tersebut berarti bahwa modal sendiri dari bank digunakan untuk 

membiayai aktiva yang mengandung risiko. Semakin tinggi modal yang 

dimiliki bank maka akan semakin mudah bagi bank untuk membiayai 

dan menutupi aktiva yang mengandung risiko. Begitu juga sebaliknya 

jika kredit yang tinggi tidak disertai dengan modal yang mencukupi 

maka akan berpotensi menimbulkan kredit bermasalah, sehingga dapat 

disimpulkan semakin tinggi CAR maka akan semakin rendah risiko 

kredit yang dihadapi bank. Karena apabila kredit yang disalurkan 

bermasalah dan modal dari bank tidak cukup untuk menutupi kredit 

tersebut maka tingkat risiko kredit pun akan meningkat.  

Menurut Bank Indonesia (dalam Diyanti, 2012) menyatakan 

bahwa permodalan berpengaruh negatif terhadap kondisi bermasalah, 

dan hal  ini mengindikasikan bahwa ketika CAR pada bank meningkat, 

maka bank akan merasa aman untuk menyalurkan pembiayaannya. 

Namun, hal ini berakibat bank akan lebih longgar dalam ketentuan 

penyaluran pembiayaannya. Jika kondisi ini terjadi, maka risiko 

pembiayaan diberikan pada nasabah yang tidak layak akan semakin 

besar, dan jika terjadi macet atau tidak tertagih maka akan 

meningkatkan NPF pada bank. Peningkatan rasio NPF dalam kondisi 

ini terindikasi lebih disebabkan karena faktor kelalaian perbankan 

sebagaimana yang diungkapkan Siamat (2005) bahwa salah satu 

penyebab peningkatan NPF adalah penyimpangan dalam pelaksanaan 

prosedur pembiayaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 
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dilakukan oleh Wardana (2015) yang menyatakan bahwa Capital 

Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pembiayaan bermasalah. 

b. Pengaruh FDR terhadap NPF 

Pengaruh FDR terhadap NPF dalam jangka panjang memiliki 

nilai koefisien sebesar 0,004043 dan mempunyai nilai probabilitas 

sebesar 0.2239 yang artinya variabel FDR berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap NPF. Apabila variabel FDR meningkat 1 persen 

maka akan meningkatkan NPF sebesar 0,004043. Nilai probabilitas 

variabel FDR sebesar 0.2239 menunjukkan secara parsial tidak 

signifikan dan tidak mempengaruhi variabel dependen, karena nilai 

probabilitas kurang dari taraf nyata 5 persen. Dari hipotesis yang 

diajukan menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap NPF 

tidak terbukti. (H2 : FDR berpengaruh positif dan signifikan, hipotesis 

ditolak). 

Loan to Deposit Ratio (LDR) menyatakan seberapa jauh 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang 

dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya (Dendiwijaya, 2005). Semakin tinggi FDR 

menunjukan semakin besar pula DPK yang dipergunakan untuk 

penyaluran pembiayaan, yang berarti bank telah mampu menjalankan 

fungsi intermediasinya dengan baik. Di sisi lain FDR yang terlampau 

tinggi dapat menimbulkan resiko likuiditas bagi bank. Popita (2013) 
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(dalam Meydianawati, 2007) menerangkan bahwa FDR mempengaruhi 

penawaran pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank. Semakin 

tinggi nilai FDR suatu bank, maka pihak bank akan menurunkan jumlah 

penawaran pembiayaan yang dilakukan. Sehingga FDR memiliki 

pengaruh positif terhadap NPF. 

Namun menurut hasil penelitian, dalam jangka panjang FDR 

tidak mempengaruhi NPF yang mewakili pembiayaan bermasalah bank 

umum syariah. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis penelitian yang 

menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap NPF. Tetapi 

kenyataannya FDR tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

dibuktikan dengan pada tahun 2010, terjadi peningkatan nilai FDR dari 

bulan Januari ke Februari dimana angka FDR pada bulan Januari 

88,67% dan jumlah pembiayaan macet yang terjadi sebesar Rp 2053 

Miliar, sedangkan pada bulan Februari angka FDR naik menjadi 

90,96% dan jumlah pembiayaan macet yang terjadi Rp 1054 Miliar. Hal 

tersebut membuktikan bahwa naik turunnya FDR belum tentu 

mempengaruhi jumlah pembiayaan macet yang terjadi. Di tahun-tahun 

berikutnya pun terjadi hal yang serupa.  

Pada saat FDR naik tidak selalu diikuti dengan kenaikan NPF 

pada jangka panjang. Ada kalanya saat FDR naik justru NPF-nya turun, 

namun ada kalanya ketika FDR naik NPF juga ikut naik, karena 

ketidakpastian hubungan antara keduanya sehingga dalam penelitian ini 

hasil pengujian menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap 
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NPF dalam jangka panjang. Fluktuasi dana pihak ketiga yang tidak 

menentu dibandingkan dengan penyaluran kredit yang meningkat 

secara terus-menerus juga dapat menyebabkan hubungan keduanya 

tidak signifikan. 

Selain itu, kemungkinan peningkatan pembiayaan bermasalah 

disebabkan karena faktor debitur atau faktor makroekonomi lain selain 

dari rasio likuiditas ini. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Putri (2016) yang menyatakan bahwa Financing to 

Deposit Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan 

bermasalah. 

c. Pengaruh BOPO terhadap NPF 

Pengaruh BOPO terhadap NPF dalam jangka panjang memiliki 

nilai koefisien sebesar 0,011212 dan mempunyai nilai probabilitas 

sebesar 0,0000 yang artinya variabel BOPO berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap NPF. Apabila variabel BOPO meningkat 1 persen 

maka akan meningkatkan NPF sebesar 0,011212. Nilai probabilitas 

variabel BOPO sebesar 0,0000 menunjukkan secara parsial signifikan 

dan mempengaruhi variabel dependen, karena nilai probabilitas kurang 

dari taraf nyata 1 persen. Dari hipotesis yang diajukan menunjukkan 

bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap NPF terbukti. (H3 : BOPO 

berpengaruh positif dan signifikan, hipotesis diterima). 

BOPO merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan 

operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank 
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dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya 

bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya operasi lainnya. 

Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu 

pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit 

dan pendapatan operasi lainnya. Semakin kecil BOPO menunjukkan 

semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. dengan 

adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan 

semakin besar.  

Menurut Almilia dan Herdiningtyas (2005) (dalam Mada, 2015) 

semakin tinggi BOPO maka semakin tidak efisien suatu bank dalam 

menjalankan aktivitas usahanya. Jika rasio BOPO meningkat bank akan 

meningkatkan biaya operasionalnya untuk menekan beban biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) salah satunya 

bank akan mengambil langkah untuk menaikkan suku bunga deposito 

kepada nasabah. Meningkatnya suku bunga deposito juga akan 

meningkatkan suku bunga kredit bank. Jika suku bunga kredit 

meningkat hal ini akan memperburuk kualitas pinjaman, sehingga akan 

meningkatkan terjadinya kredit bermasalah. Hasil ini juga memperkuat 

hasil dalam penelitian Wardhana (2015) dan Atiqoh (2014) yang 

menyimpulkan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap terjadinya 

pembiayaan bermasalah (NPF). 
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d. Pengaruh Ukuran Bank terhadap NPF 

Pengaruh Size terhadap NPF dalam jangka panjang memiliki nilai 

koefisien sebesar 0.947680 dan mempunyai nilai probabilitas sebesar 

0,0000 yang artinya variabel Size berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap NPF. Apabila variabel Size meningkat 1 persen maka akan 

meningkatkan NPF sebesar 0.947680. Nilai probabilitas variabel Size 

sebesar 0,0000 menunjukkan secara parsial signifikan dan 

mempengaruhi variabel dependen, karena nilai probabilitas kurang dari 

taraf nyata 1 persen. Dari hipotesis yang diajukan menunjukkan bahwa 

Size berpengaruh negatif terhadap NPF tidak terbukti. (H4 : Size 

berpengaruh negatif dan signifikan, hipotesis ditolak). 

Menurut Syafitri (dalam Jayanti, 2013) menyatakan bahwa bank 

dengan asset yang besar mampu menghasilkan keuntungan lebih besar 

apabila diikuti dengan hasil dari aktivitas operasionalnya. Salah satu 

aktivitas operasional bank adalah menyalurkan kredit. Apabila asset 

atau aktiva yang dimiliki perusahaan perbankan semakin besar maka 

kredit yang disalurkan akan meningkat dan kondisi kredit 

bermasalahpun akan meningkat. 

Menurut BM Misra et al., (2010) bank-bank besar atau bank yang 

memilki asset tinggi lebih cenderung memiliki tingkat kredit macet 

lebih tinggi karena kendala neraca, bank-bank kecil bisa menunjukkan 

sistem manajerial yang lebih efisien dari bank-bank besar dalam hal 

penyaringan pinjaman dan pemantauan pasca pinjaman, yang 
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menyebabkan tingkat kegagalan lebih rendah. Hasil ini memperkuat 

hasil penelitian Jayanti (2013) yang juga menyatakan bank size 

berpengaruh positif terhadap NPL. 

2. Jangka Pendek 

a. Pengaruh CAR terhadap NPF 

Pengaruh CAR terhadap NPF dalam jangka pendek memiliki nilai 

koefisien sebesar -0,000903 dan mempunyai nilai probabilitas sebesar 

0.8791 yang artinya variabel CAR berpengaruh negatif terhadap NPF. 

Apabila variabel CAR meningkat 1 persen maka akan menurunkan NPF 

sebesar -0,000903. Nilai probabilitas variabel CAR sebesar 0.8791 

menunjukkan secara parsial tidak signifikan dan tidak mempengaruhi 

variabel dependen, karena nilai probabilitas kurang dari taraf nyata 5 

persen. Hal itu berarti bahwa peningkatan atau penurunan CAR selama 

periode penelitian tidak mempengaruhi penyaluran pembiayaan. 

Semakin tinggi atau turunnya CAR tidak berimbas terhadap naik 

turunnya NPF (Non Performing Financing) pada Bank Syariah. Dari 

hipotesis yang diajukan menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif 

terhadap NPF tidak terbukti. (H1 : CAR berpengaruh negatif dan 

signifikan, hipotesis ditolak). 

Menurut Dendawijaya (2005), Capital Adequacy Ratio (CAR) 

adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank 

yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, dan 

tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank 
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disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, 

seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. Dari pengertian 

tersebut berarti bahwa modal sendiri dari bank digunakan untuk 

membiayai aktiva yang mengandung risiko. Semakin tinggi modal yang 

dimiliki bank maka akan semakin mudah bagi bank untuk membiayai 

dan menutupi aktiva yang mengandung risiko. Begitu juga sebaliknya 

jika kredit yang tinggi tidak disertai dengan modal yang mencukupi 

maka akan berpotensi menimbulkan kredit bermasalah, sehingga dapat 

disimpulkan semakin tinggi CAR maka akan semakin rendah risiko 

kredit yang dihadapi bank. Karena apabila kredit yang disalurkan 

bermasalah dan modal dari bank tidak cukup untuk menutupi kredit 

tersebut maka tingkat risiko kredit pun akan meningkat.  

Menurut Bank Indonesia (dalam Diyanti, 2012) menyatakan 

bahwa permodalan berpengaruh negatif terhadap kondisi bermasalah, 

dan hal  ini mengindikasikan bahwa ketika CAR pada bank meningkat, 

maka bank akan merasa aman untuk menyalurkan pembiayaannya. 

Namun, hal ini berakibat bank akan lebih longgar dalam ketentuan 

penyaluran pembiayaannya. Jika kondisi ini terjadi, maka risiko 

pembiayaan diberikan pada nasabah yang tidak layak akan semakin 

besar, dan jika terjadi macet atau tidak tertagih maka akan 

meningkatkan NPF pada bank. Peningkatan rasio NPF dalam kondisi 

ini terindikasi lebih disebabkan karena faktor kelalaian perbankan 

sebagaimana yang diungkapkan Siamat (2005) bahwa salah satu 
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penyebab peningkatan NPF adalah penyimpangan dalam pelaksanaan 

prosedur pembiayaan. Hasil penelitian ini didukung penelitian yang 

dilakukan oleh Wardana (2015) yang menyatakan bahwa Capital 

Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pembiayaan bermasalah. 

b. Pengaruh FDR terhadap NPF 

Pengaruh FDR terhadap NPF dalam jangka pendek memiliki nilai 

koefisien sebesar 0,006516 dan mempunyai nilai probabilitas sebesar 

0.0489 yang artinya variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap NPF. Apabila variabel FDR meningkat 1 persen maka akan 

meningkatkan NPF sebesar 0,006516. Nilai probabilitas variabel FDR 

sebesar 0.0489 menunjukkan secara parsial signifikan dan 

mempengaruhi variabel dependen, karena nilai probabilitas kurang dari 

taraf nyata 5 persen. Dari hipotesis yang diajukan menunjukkan bahwa 

FDR berpengaruh positif terhadap NPF terbukti. (H2 : FDR 

berpengaruh positif dan signifikan, hipotesis diterima). 

Almilia dan Herdiningtyas (2005) menjelaskan Loan to Deposit 

Ratio (LDR) digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara 

membagi jumlah kredit dengan jumlah dana. Loan to Deposit Ratio 

(LDR) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank 

dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang 

dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari 

masyarakat. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah pula 
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kemampuan likuiditas bank (Dendawijaya, 2005). Rasio yang tinggi 

menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (loan 

up) atau relatif tidak likuid (iliquid). Sebaliknya rasio yang rendah 

menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang 

siap dipinjamkan (Latumerissa dalam Rizal, 2013). 

Persediaan dana yang dihimpun dapat dioptimalkan oleh bank 

untuk menjalankan kegiatan dalam menyalurkan pembiayaan, dimana 

kegiatan tersebut merupakan asset yang paling produktif bagi bank 

yang merupakan sumber pendapatan utama. Semakin besar jumlah 

pembiayaan yang disalurkan oleh bank, akan semakin besar pula 

keuntungan yang diperoleh. Apabila kapasitas dana yang disalurkan 

bank untuk pembiayaan berlebihan sementara simpanan masyarakat 

sedikit akan menyebabkan rendahnya kemampuan likuiditas bank dan 

berimbas pada naiknya jumlah FDR. Bahkan untuk pembiayaan yang 

memiliki tingkat risiko tinggi, maka besar kemungkinan tingginya FDR 

menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Hasil peneltian ini 

memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizal 

(2013) yang menyatakan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) 

mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) secara positif dan 

signifikan. 

c. Pengaruh BOPO terhadap NPF 

Pengaruh BOPO terhadap NPF dalam jangka pendek memiliki 

nilai koefisien sebesar 0.003178 dan mempunyai nilai probabilitas 
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sebesar 0.0845 yang artinya variabel BOPO berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap NPF. Apabila variable BOPO meningkat 1 persen 

maka akan meningkatkan NPF sebesar 0.003178. Nilai probabilitas 

variable BOPO sebesar 0.0845 menunjukkan secara parsial tidak 

signifikan dan tidak mempengaruhi variabel dependen, karena nilai 

probabilitas kurang dari taraf nyata 5 persen. Dari hipotesis yang 

diajukan menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap NPF 

tidak terbukti. (H3 : BOPO berpengaruh positif dan signifikan, hipotesis 

ditolak). 

BOPO merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan 

operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank 

dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya 

bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya operasi lainnya. 

Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu 

pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit 

dan pendapatan operasi lainnya. Semakin kecil rasio ini berarti semakin 

efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan, hal 

ini dikarenakan semakin besar pendapatan operasional yang didapat 

berbanding biaya operasional yang dikeluarkan yang berarti keuntungan 

yang didapat bank akan semakin besar, sehingga kemungkinan suatu 

bank dalam kondisi bermasalah (NPF) semakin kecil (Pandia dalam 

Wardhana, 2015). Hal ini memberikan indikasi bahwa terdapat 

pengaruh positif antara BOPO terhadap NPF yang memberikan arti 
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semakin kecil rasio BOPO maka rasio NPF akan semakin kecil. Begitu 

pula sebaliknya, semakin besar rasio BOPO maka akan semakin tidak 

efisien pula biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank tersebut, hal 

ini dikarenakan semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan 

berbanding pendapatan operasional yang didapat oleh bank yang berarti 

keuntungan yang didapat bank semakin kecil, sehingga kemungkinan 

bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. 

Hasil penelitian ini berbeda dari hipotesis yang diajukan karena 

hasil menunjukkan bahwa semakin kecil rasio BOPO tidak 

memungkinkan suatu bank akan selamanya berada dalam kondisi yang 

menguntungkan jika tidak ditunjang dan didukung oleh manajemen 

pembiayaan/kredit yang baik. Begitu pula sebaliknya semakin besar 

rasio BOPO tidak memungkinkan bank akan selamanya dalam kondisi 

yang bermasalah. Tingkat efisiensi suatu bank dalam mengeluarkan 

biaya operasional tidak mempengaruhi tingkat pembiayaan macet yang 

terjadi pada bank tersebut, hal ini dikarenakan pembiayaan yang baik 

pada suatu bank tergantung bagaimana manajemen pembiayaan pada 

bank tersebut menganalisis nasabah yang akan menerima dana yang 

diberikan oleh bank dalam bentuk pembiayaan dan mengamati atau 

memantau perilaku usaha nasabah pasca peminjaman. 

Penyaluran pembiayaan kepada masyarakat harus melewati 

beberapa analisis pembiayaan. Hal itu dikarenakan transaksi 

pembiayaan merupakan transaksi yang cukup berisiko bagi bank. 
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Analisis pembiayaan mencakup latar belakang nasabah atau 

perusahaan, prosepek usahanya, dan jaminan yang diberikan. Analisis 

pembiayaan bertujuan: (a) untuk menilai kelayakan usaha calon 

peminjam; (b) untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya 

pembiayaan; dan (c) untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang 

layak (Muhammad, 2005). 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh data yang terjadi pada 

kurun waktu penelitian, dibuktikan dengan pada tahun 2010, terjadi 

penurunan nilai BOPO dari bulan Oktober ke November dimana angka 

BOPO pada bulan Oktober 78,94% dan jumlah pembiayaan macet yang 

terjadi sebesar Rp 2486 Miliar, sedangkan pada bulan November angka 

BOPO turun menjadi 77,70% dan jumlah pembiayaan macet yang 

terjadi Rp 2628 Miliar. Hal tersebut membuktikan bahwa naik turunnya 

BOPO belum tentu mempengaruhi jumlah pembiayaan macet yang 

terjadi. Di tahun-tahun berikutnya pun terjadi hal yang serupa.  

Pada saat BOPO naik tidak selalu diikuti dengan kenaikan NPF. 

Ada kalanya saat BOPO naik justru NPF-nya turun, namun ada kalanya 

ketika BOPO naik NPF juga ikut naik, karena ketidakpastian hubungan 

antara keduanya sehingga dalam penelitian ini hasil pengujian 

menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap NPF.  Peran 

manajemen pembiayaan yang baik sangat penting untuk mengurangi 

tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) yang terjadi pada bank. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karim dan 
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Hassan (2010), Jusmansyah dan Sriyanto (2011), dan Firmansyah 

(2014) yang menunjukkan bahwa BOPO memiliki hubungan yang tidak 

signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF). 

d. Pengaruh Ukuran Bank terhadap NPF 

Pengaruh Size terhadap NPF dalam jangka pendek memiliki nilai 

koefisien sebesar 0.247721 dan mempunyai nilai probabilitas sebesar 

0.5147 yang artinya variabel Size berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap NPF. Apabila variabel Size meningkat 1 persen 

maka akan meningkatkan NPF sebesar 0.247721. Nilai probabilitas 

variabel Size sebesar 0.5147 menunjukkan secara parsial tidak 

signifikan dan tidak mempengaruhi variabel dependen, karena nilai 

probabilitas kurang dari taraf nyata 5 persen. Dari hipotesis yang 

diajukan menunjukkan bahwa Size berpengaruh negatif terhadap NPF 

tidak terbukti. (H4 : Size berpengaruh negatif dan signifikan, hipotesis 

ditolak). 

Menurut Sastradiputra (2004), sisi pada asset bank menunjukkan 

strategi dan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan tempat 

pengumpulan dana yang meliputi kas, rekening pada Bank Sentral, 

pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, serta aktiva tetap. 

Semakin besar aktiva atau assets yang dimiliki suatu bank maka 

mengindikasikan semakin besar kekayaan bank. Dan semakin besar 

keyaan suatu bank maka bank berkemampuan untuk menutupi kerugian 

yang didapat akibat pembiayaan yang bermasalah (NPF). 
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Hasil penelitian ini berbeda dari hipotesis yang diajukan karena 

hasil menunjukkan ukuran bank tidak berpengaruh terhadap kredit 

bermasalah (NPF) yang artinya besar kecilnya total aset pada bank 

tidak mempunyai dampak terhadap besarnya pembiayaan bermasalah. 

Artinya faktor pembiayaan bermasalah lebih ditentukan kepada 

bagaimana pengelolaan operasi bank dalam mengelola dan 

menganalisis pembiayaannya bukan ditentukan pada besarnya aset yang 

dimiliki. Peningkatan rasio NPF dalam kondisi ini terindikasi lebih 

disebabkan karena faktor kelalaian perbankan sebagaimana yang 

diungkapkan Siamat (2005) bahwa salah satu penyebab peningkatan 

NPF adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan. 

Selain itu, kemungkinan peningkatan pembiayaan bermasalah 

disebabkan karena faktor debitur atau faktor makroekonomi lain selain 

dari rasio aset yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Misra dan 

Dhal (2010), Rizal (2013), dan Firmansyah (2014) yang menyatakan 

bahwa besar asset atau ukuran suatu bank tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pembiayaan bermasalah (NPF). 


