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Abstract: The  purpose of this research was to determine the effect of NPL on ROA, CAR with the mediation of
banks in Indonesia. The sampling method used was purposive sampling which  resulted in a total sample of 5 banks.
By using path analysis results of the research found that NPF has negative effect of ROA. NPF also has negative
effect of CAR. CAR mediated partially from the influence on ROA.

Keywords:  Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Profitability (ROA).

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap CAR serta dampaknya terhadap
Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling
yang menghasilkan jumlah sampel sebanyak 5 Bank Umum Syariah. Dengan menggunakan path analysis hasil
penelitian menemukan NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. NPF juga berpengaruh negatif terhadap CAR.
CAR berpengaruh negatif terhadap ROA. CAR memediasi parsial pengaruh NPF terhadap ROA.

Kata kunci:  Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Profitabilitas (ROA).

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
menyatakan bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.

Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi
(financial intermediary) yaitu lembaga keuangan
yang berfungsi sebagai perantara pihak yang
kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.
Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi membuat
bank memiliki posisi strategis dalam perekonomian,
dengan aktivitasnya, yaitu menghimpun dana dan
menyalurkan dana kepada masyarakat yang
membutuhkan akan meningkatkan arus dana
investasi, modal kerja maupun konsumsi. Dengan
demikian dapat meningkatkan perekonomian nasional
(Kasmir, 2011). Perkembangan lembaga keuangan

syariah di Indonesia yang terdiri dari Bank Umum
Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank
Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) ditunjukkan
Tabel 1 berikut ini:

Berdasarkan Tabel 1 tampak perkembangan
kelembagaan perbankan syariah semakin meningkat
sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun
1992 tentang Perbankan. Pada tahun 1992, hanya

Tabel 1: Perkembangan Kelembagaan
Perbankan Syariah

    Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Vol. 6 No. 1 September 2016           Hal - 61

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP



satu Bank Umum Syariah yang beroperasi di
Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia dan
sembilan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Perkembangan kelembagaan Bank Syariah
menunjukkan bahwa amandemen UU No. 7 tahun
1992 menjadi UU No. 21 tahun 2008 direspon positif
oleh pelaku industri perbankan dengan penambahan
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta
BPRS. Sehingga tahun 2014, jumlah Bank Umum
Syariah yang beroperasi menjadi 12, diikuti oleh 22
Unit Usaha Syariah, dan 163 BPRS.

Peranan perbankan secara optimal dapat
dicapai apabila bank memenuhi standar kesehatan
sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia dalam
Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011. Bab
III Pasal 6 dan 7 Peraturan Bank Indonesia No.13/1/
PBI/2011 menyatakan bahwa penilaian untuk
menentukan kondisi suatu bank biasanya
menggunakan berbagai alat ukur, salah satunya
adalah aspek earning atau profitabilitas yang
mengukur kesuksesan manajemen dalam
menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi
usaha bank tersebut. Hasil dari aspek tersebut
kemudian menghasilkan kondisi suatu bank yang
dapat menilai kinerja keuangan sudah baik atau belum
(Bank Indonesia, 2011).

Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah
Return On Asset (ROA) pada industri perbankan.
ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk
memperoleh earning dalam operasi perusahaan,
sedangkan Return On Equity (ROE) hanya mengukur
return yang diperoleh dari investasi pemilik
perusahaan dalam bisnis tersebut (Dahlan, 2005).
Sehingga dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai
ukuran kinerja perbankan.

Untuk mencapai profitabilitas yang optimal,
bank dihadapkan dengan berbagai risiko, salah
satunya adalah risiko pembiayaan.Risiko pembiayaan
adalah risiko utama perbankan, karena aktivitas
utama perbankan syariah di Indonesia sebagian besar
berupa aktivitas tradisional berupa penyaluran
pembiayaan.Besarnya risiko pembiayaan selain dapat
menurunkan profitabilitas juga dapat mempengaruhi
variabel kesehatan perbankan lainnya, yaitu capital.

Capital adalah kemampuan bank menyediakan modal
untuk pengembangan aktivitas dan mengendalikan
risiko yang dihadapi. Pengukuran capital suatu bank
dilakukan dengan melihat Capital Adequacy Ratio
(CAR). CAR adalah rasio yang berkaitan dengan
faktor permodalan bank untuk mengukur kecukupan
modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva
yang mengandung risiko. Besarnya modal suatu bank
akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu
bank secara efisien menjalankan kegiatannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Poernamawatie (2009), Margaretha dan
Setiyaningrum (2011) menemukan hubungan negatif
antara NPL  dan CAR. Hasil penelitian lain yang
berbeda ditemukan oleh Nurcahyaningtyas (2015)
dimana NPL berpengaruh positif terhadap CAR,
karena adanya aturan mengenai AYDA (agunan yang
diambil alih) terhadap kredit macet dan PPAP yang
dibentuk oleh PPAP, sehingga agunan tersebut dapat
menjadi asset baru yang dapat menambah modal
untuk kegiatan operasional. Berdasarkan penelitian
sebelumnya masih terdapat research gap pengaruh
NPL (NPF) terhadap CAR.

NPL berpengaruh negatif terhadap ROA.
Semakin besar rasio NPL maka semakin besar biaya
cadangan penghapusan kredit yang mengakibatkan
pendapatan suatu bank menurun sehingga akan
menurunkan ROA. Hasil penelitian yang dilakukan
oleh Kolapo et al. (2012) menemukan bahwa NPL
berpengaruh negatif terhadap ROA. Hasil penelitian
yang berbeda ditemukan oleh Syafri (2012), bahwa
NPL berpengaruh positif terhadap ROA karena lebih
besarnya kontribusi pendapatan yang diperoleh dari
aktivitas modern perbankan dibandingkan dengan
kontribusi pendapatan dari aktivitas tradisional secara
total.

Hasil penelitian yang berbeda juga ditemukan
oleh Febrianthi (2013), Wibowo dan Syaichu (2013),
serta Zulfikar (2014), bahwa NPF tidak berpengaruh
terhadap ROA karena kondisi NPF yang lebih besar
dalam satu periode tidak secara langsung memberikan
penurunan laba pada periode yang sama. Hal ini
dikarenakan pengaruh yang signifikan dari NPF
terhadap ROA adalah berkaitan dengan penentuan
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tingkat kemacetan pembiayaan yang diberikan oleh
sebuah bank. Dalam hal ini karena pembiayaan
merupakan sumber utama pendapatan bank. Di sisi
lain adanya NPF yang tinggi akan dapat mengganggu
perputaran modal kerja dari bank. Maka manakala
bank memiliki jumlah pembiayaan macet yang tinggi,
maka bank akan berusaha terlebih dahulu
mengevaluasi kinerja mereka dengan sementara
menghentikan penyaluran pembiayaannya hingga
NPF berkurang.Pengaruh NPL terhadap ROA dapat
dimediasi oleh CAR. Dimana CAR dapat
berpengaruh positif maupun negatif terhadap ROA.
Pengaruh positif CAR terhadap ROA dapat terjadi
karena semakin besar modal berarti bank tersebut
dapat melakukan portofolio kredit atau portofolio
investasinya dengan lebih baik untuk menghasilkan
laba yang lebih optimal.

Hasil penelitian oleh Sudiyatno dan Suroso
(2010) menemukan bahwa CAR berpengaruh positif
terhadap ROA. Namun ketika modal suatu bank
cukup besar dan kondisi persaingan yang tinggi maka
bank akan lebih berfokus pada pertumbuhan size
perusahaan, artinya bank akan mendorong
peningkatan asset yang dimiliki seiring dengan
meningkatnya permodalan bank tersebut. Dalam
mencapai pertumbuhan yang diinginkan bank akan
menurunkan spread, sehingga akan menurunkan
profitabilitas suatu bank. Hasil penelitian yang
dilakukan oleh Bilal dkk (2013) menemukan CAR
berpengaruh negatif terhadap ROA.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji
Apakah NPF, dan CAR berpengaruh terhadap Return
On Asset (ROA)  Bank Umum Syariah di Indonesia?
Apakah NPF berpengaruh terhadap CAR Bank
Umum Syariah di Indonesia? Apakah CAR
memediasi pengaruh NPF terhadap ROA Bank
Umum Syariah di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Bank Syariah

Bank syariah merupakan salah satu
instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-

aturan ekonomi Islami (Suwiknyo (2010). Pada
umumnya bank syariah adalah lembaga keuangan
yang fungsinya yaitu sebagai perantara bagi pihak
yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan
dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai
dengan hukum Islam. Bank syariah biasa disebut
Islamic banking/interest fee banking, yaitu suatu
sistem perbankan dalam pelaksanaan operasionalnya
tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi
(maisir) dan ketidakpastian atau ketidakjelasan
(gharar) (Zainuddin, 2010).

Perbedaan yang mencolok antara bank
konvensional dengan bank syariah adalah pada
landasan operasinya, dimana bank syariah tidak
berlandaskan bunga melainkan berlandaskan bagi
hasil, ditambah dengan jual-beli dan sewa. Selain
menghindari bunga, bank syariah melakukan
investasi-investasi yang halal saja, hubungan dengan
nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan (Antonio,
2007).

2.2 Non Performing Financing (NPF)

NPF menunjukkan kemampuan manajemen
bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang
diberikan oleh bank, sehingga semakin tinggi rasio
ini maka semakin semakin buruk kualitas kredit bank
yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin
besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi
bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini
adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga
tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit
bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang
lancar, diragukan dan macet. NPF analog dengan Non
Performing Loan (NPL) pada bank konvensional
merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan
risiko kredit. Hasbi dan Tendi (2011) menuliskan rasio
NPF ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

           Pembiayaan KL,D,M
   Total Financing

2.3 Profitabilitas (ROA)

Dalam penelitian ini, Return On Asset (ROA)
digunakan sebagai indikator performance atau kinerja

NPF= x100%
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bank. ROA merupakan kemampuan bank
menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya.
Semakin besar ROA mengindikasikan semakin baik
kinerja bank (Taswan, 2010).

ROA diperoleh dengan cara menghitung rasio antara
laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset.
Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, yang
tercantum dalam Surat Edaran BI No. 9/24/DPbS,
secara matematis, ROA dirumuskan sebagai berikut:

            Laba Sebelum Pajak
            Rata-rata Total Aset

2.4 Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR adalah rasio yang memperlihatkan
seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang
mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat
berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai
dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana
dari sumber-sumber diluar bank (Yuliani, 2007).

Dengan kata lain, CAR adalah rasio kinerja
bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki
bank dalam menunjang aktiva yang mengandung atau
menghasilkan resiko.

2.5 Pengaruh NPF Terhadap ROA

NPF yang analog dengan NPL merefleksikan
besarnya risiko kredit yang dihadapi bank, semakin
kecil rasio ini, maka semakin kecil pula risiko kredit
yang ditanggung pihak bank. Dengan demikian
apabila suatu bank mempunyai NPL yang tinggi,
menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional
dalam pengelolaan kreditnya, sekaligus memberikan
indikasi bahwa tingkat resiko atas pemberian kredit
pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan
tingginya NPL yang dihadapi bank (Riyadi, 2006).

Risiko kredit yang diproksikan NPF
berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank
yang diproksikan dengan ROA. Hasil penelitian yang
dilakukan oleh Kolapo et al (2012), menunjukkanhasil
bahwa Non Performing Loan (NPL)
berpengaruh negatif terhadap Return On Asset

(ROA). Hal ini karena NPL yang semakin meningkat
akan meningkatkan biaya cadangan aktiva produktif.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh
hipotesis yaitu:

H1: NPF berpengaruh negatif terhadap ROA.

2.6 Pengaruh CAR Terhadap ROA

CAR digunakan untuk mengukur kecukupan
modal pada bank syariah (Kuncoro, 2007). CAR
merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan
sebagai pengukuran kinerja bank, yang tercermin
dalam komponen CAMEL (Capital, Asset,
Management, Earning, Liquidity) (Zimmerman,
1996).

Oleh karena itu besarnya modal suatu bank
akan mempengaruhi jumlah aktiva produktif,
sehingga semakin tinggi asset utilization maka modal
harus bertambah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
semakin besar CAR, maka ROA juga semakin besar,
dalam hal ini kinerja perbankan semakin membaik.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian
Sudiyatno dan Suroso (2010) yang dalam
penelitiannya menyatakan bahwa variabel CAR
berpengaruh positif terhadap ROA. Berdasarkan teori
dan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat
dirumuskan hipotesis berikut ini:

H2 : CAR berpengaruh positif terhadap ROA.

2.7 Pengaruh NPF Terhadap CAR

Peningkatan NPF disebabkan oleh
peningkatan pembiayaan bermasalah terhadap total
pembiayaan yang dimiliki oleh bank. Hal tersebut
mengakibatkan pendapatan bank menurun dan
profitabilitas bank akan mengalami penurunan,
sehingga akan berdampak modal bank akan menurun
dan CAR akan semakin rendah. Dengan demikian
hubungan NPF terhadap CAR adalah negatif.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian
Poernamawatie (2009), Margaretha dan
Setiyaningrum (2011) yang dalam penelitiannya

x100%ROA =
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menyatakan bahwa variabel NPF berpengaruh negatif
terhadap CAR. Berdasarkan teori dan hasil penelitian
yang telah dilakukan, dapat dirumuskan hipotesis
berikut:

H3 : NPF berpengaruh negatif terhadap CAR.

2.8 Pengaruh NPF Terhadap ROA yang
Dimediasi oleh CAR

Poernamawatie (2009), Margaretha dan
Setyaningrum (2011) dalam penelitiannya
menemukan bahwa NPF mempunyai pengaruh
negatif terhadap CAR. Disamping itu Syafri (2012)
dalam penelitiannya menemukan bahwa NPF
mempunyai pengaruh positif terhadap ROA.
Berdasarkan penjelasan di atas, dirumuskan hipotesis
berikut ini:

H6 : CAR memediasi pengaruh NPF terhadap ROA

2.9 Kerangka Pemikiran

Sebagai dasar dalam mengarahkan pemikiran
untuk mengetahui sejauhmana pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen dalam
penelitian ini, maka digunakan kerangka pemikiran
teoritis seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 1: Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian
kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya
berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan
dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian
ini terdiri atas tiga variabel, yaitu NPF sebagai
variabel bebas (Independent),  ROA sebagai variabel
terikat (Dependent), serta Capital Adequacy Ratio
CAR sebagai variabel  intervening.

Populasi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah semua Bank Syariah di Indonesia periode
2010-2014 yaitu sebanyak 12 perusahaan. Penentuan
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode
purposive sampling.

Metode analisis data dalam penelitian ini
menggunakan teknik analisis jalur (path analysis)
dengan bantuan program SPSS.

CAR = + NPF + e1
(Persamaan struktural 1)

ROA = + NPF + CAR + e1
(Persamaan struktural 2)

Dimana:

Variabel Bebas
NPF : Non Performing Financing

Variabel Terikat
ROA : Return On Asset

Variabel Intervening
CAR : Capital Adequacy Ratio

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Normalitas

Tabel  2: Proses Pemilihan
Sampel Penelitian

  Sumber: Data diolah
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Tabel 3: Uji Normalitas dengan
Kolmogorov-Smirnov Test

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai. Asymp.
Sig. sebesar 0,157 dan 0,174 lebih besar 0,05 maka
dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

4.2 Uji Linearitas

Nilai R2 sebesar 0,055 dan 0,019 dengan
jumlah n observasi 100, maka besarnya nilai c2 hitung
persamaan 1 = 100 x 0,055 = 5,5 dan persamaan 2 =
100 x 0,019 = 1,9 . Nilai ini dibandingkan dengan c2

tabel dengan df persamaan 1 = (n-k) = 100 - 3 = 97
dan df persamaan 2 = (n-k) = 100 - 4 = 96 dengan
tingkat signifikansi 0,05 didapat nilai c2 tabel
persamaan 1 = 120,990 dan persamaan 2 = 119,871.
Oleh karena nilai c2 hitung  lebih kecil dari c2 tabel,
maka model yang benar adalah model linear.

4.3 Uji Multikolinieritas

                 Sumber: Data diolah

  Sumber: Data diolah

Untuk persaaman 1 tidak dilakukan uji
multikolinieritas, dikarenakan uji ini bertujuan untuk
menguji korelasi antar variabel bebas (X), sedangkan
persamaan 1 hanya 1 variabel bebas.

Nilai tolerance semua variabel independen
> 0,10 dan nilai VIF semua variabel independen
<10,00 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
multikolinieritas.

4.4 Uji Autokorelasi

Tabel 6:Uji Autokorelasi dengan
Durbin-Watson

Nilai DW berada di antara -2 sampai +2
berarti tidak ada autokorelasi (Santoso, 2012).

4.5 Uji Heterokedastisitas

Tabel 7:Uji Heterokedastisitas dengan
Metode White

Nilai R2 sebesar 0,184 dan 0,075 dengan
jumlah n observasi 100, maka besarnya nilai c2 hitung
persamaan 1 = 100 x 0,184 = 18,4 dan persamaan 2
= 100 x 0,075 = 7,5. Nilai ini dibandingkan dengan
c2 tabel dengan df persamaan 1 = (n-k) = 100 – 4 =
96 dan persamaan 2 = (n-k) = 100 – 7 = 93, dengan
tingkat signifikansi 0,05 didapat nilai c2 tabel
persamaan 1 = 119,871 dan persamaan 2 = 116,511.
Oleh karena nilai c2 hitung lebih kecil dari c2 tabel,
maka heterokedastisitas dalam model ditolak.

Tabel 4: Uji Lagrange Multiplier

             Sumber: Data diolah

Tabel 5: Uji Multikolinieritas
dengan Tolerance dan VIF

                Sumber: Data diolah

               Sumber: Data diolah

Hal - 66  Vol. 6 No. 1 September 2016

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP



4.6 Analisis Substruktur

CAR = NPF + e1
(Persamaan struktural 1)

ROA = NPF + CAR + e1
(Persamaan struktural 2)

Besarnya pengaruh NPF terhadap CAR adalah
63,1%.  Besarnya pengaruh NPF dan CAR terhadap
ROA secara simultan adalah 29,3%.Kelayakan model
regresi digambarkan angka-angka dari tabel berikut
ini:

Tabel 9: Nilai F dan Sig Persamaan
Struktural 1 dan Persamaan Struktural 2

Nilai F tabel persamaan 1 dengan df1 = (k-1)
= 2 – 1 = 1 dan df2 = (n-k) = 100 – 2 = 98, didapat
nilai F tabel = 3,94 dan Nilai F tabel persamaan 2
dengan df1 = (k-1) = 3 – 1 = 2 dan df2 = (n-k) = 100
– 3 = 97, didapat nilai F tabel = 3,09. F-hitung > F-
tabel, dengan demikian model regresi tersebut sudah
layak dan benar serta signifikan dengan signifikansi
0,000 <  = 0,05.

Berdasarkan tabel 10, maka persamaan
regresinya sebagai berikut :
CAR = 1,384 – 0,437 NPF + e1

Tabel 10:
Pengaruh NPF Terhadap CAR

Didasarkan hasil perhitungan, diperoleh
angka t-hitung sebesar -12,618 < (-) t-tabel sebesar -
1,98447, artinya ada pengaruh NPF terhadap CAR,
dianggap signifikan dengan angka signifikansi 0,000
< = 0,05. Semakin besar risiko pembiayaan yang
dihadapi suatu bank akan meningkatkan
pembentukan cadangan Penyisihan Penghapusan
Aktiva Produktif (PPAP) dari ekuitas yang dimiliki,
sehingga berkurangnya bagian dari ekuitas yang
merupakan komponen kecukupan modal. Hasil
penelitian yang dilakukan oleh Poernamawatie
(2009), Margaretha dan Setiyaningrum (2011)
menemukan hubungan negatif antara NPL  dan CAR.

Berdasarkan tabel 11, maka persamaan
regresinya sebagai berikut :

ROA = 2,491 – 1,091 NPF  - 1,629 CAR + e1

Didasarkan hasil perhitungan variabel NPF,
diperoleh angka t-hitung sebesar -6,129 < (-) t-tabel
sebesar -1,98472, artinya ada pengaruh NPF

                     Sumber: Data diolah

        Sumber: Data diolah

       Sumber: Data diolah

Tabel 8:
Pengaruh Persamaan Struktural 1 dan

Persamaan Struktural 2

     Sumber: Data diolah

Tabel 11:
Pengaruh NPF Terhadap CAR
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terhadap ROA, dianggap signifikan dengan angka
signifikansi 0,000 < = 0,05.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF
berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.
Semakin besar rasio NPF maka semakin besar biaya
cadangan penghapusan pembiayaan yang
mengakibatkan pendapatan suatu bank menurun
sehingga akan menurunkan ROA. Hal ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh Kolapo et al.
(2012) menemukan bahwa NPF berpengaruh negatif
terhadap ROA.

Didasarkan hasil perhitungan variabel CAR,
diperoleh angka t-hitung sebesar -4,857 < (-) t-tabel
sebesar -1,98472, artinya ada pengaruh CAR
terhadap ROA, dianggap signifikan dengan angka
signifikansi 0,000 < = 0,05. Ketika modal suatu
bank cukup besar dan kondisi persaingan yang tinggi
maka bank akan lebih berfokus pada pertumbuhan
size perusahaan, artinya bank akan mendorong
peningkatan asset yang dimiliki seiring dengan
meningkatnya permodalan bank tersebut.

Dalam mencapai pertumbuhan yang
diinginkan bank akan menurunkan spread, sehingga
akan menurunkan profitabilitas suatu bank. Hal ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bilal
dkk (2013) menemukan CAR berpengaruh negatif
terhadap ROA.

4.7 Pengujian Variabel Mediasi Strategi Causal
Step

Sumber: data diolah

ROA = NPF + CAR + e

NPF terhadap ROA
Sig. = 0,0011(c)

NPF terhadap ROA
Sig. = 0,000(a)

NPF terhadap ROA
dengan Mediasi

CAR
Sig. = 0,0000(b)

NPF terhadap ROA
Sig. = 0,0000(c)

Koefisien a  dan  b yang signifikan sudah cukup
untuk menunjukkan adanya mediasi, meskipun c tidak
signifikan. Bila koefisien c tidak signifikan maka
terjadi perfect atau complete atau full mediation.

Bila koefisien c berkurang namun tetap
signifikan maka dinyatakan terjadi partial mediation.
Dapat disimpulkan bahwa model termasuk partial
mediation atau terjadi mediasi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dan hasil penelitian
adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh NPF Terhadap CAR
NPF berpengaruh negatif signifikan
terhadap CAR.

2. Pengaruh NPF dan CAR terhadap ROA

a. NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap
ROA.

b. CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap
ROA.

3. Pengaruh NPF Terhadap ROA dengan di Mediasi
CAR

CAR memediasi pengaruh CAR terhadap ROA
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