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Abstrak— Profitabilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, 
baik internal maupun ekternal perusahaan. Selain itu 
profitabilitas juga menentukan penentuan kebijakan 
perusahaan yang berkaitan pembagian dividen kepada 
investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh makro ekonomi, karakteristik, dan resiko terhadap 
profitabilitas perbankan syariah dan konvensional, serta 
menganalisa dampaknya terhadap kebijakan dividen yang 
diberikan perusahaan. Penelitian dilakukan dengan 
pendekatan kuantitatif dengan menggunakan panel data 
selama tahun 2010 - 2020, dengan penentuan sampel secara 
purposive sampling, Teknik analisis yang digunakan adalah 
model persamaan struktural atau Structural Equation 
Modeling (SEM) dengan alat analisis menggunakan bantuan 
WarpPLS. 

 

Kata kunci: Profitabililtas, Dividen, Makro ekonomi, Karakteristi, 
Resiko 

 

 
Latar Belakang  

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi 
untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam 
dunia perekonomian setiap negara, perbankan merupakan suatu 
elemen penting yang menjadi urat nadi perekonomian suatu 
bangsa (Kumaralita dan Purwanto, 2019). Hal ini dikarenakan 
menurut Undang Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 
1988 tentang Perbankan, Bank merupakan lembaga financial 
intermediary, yaitu sebagai perantara antara pihak pihak yang 
memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang 
membutuhkan dana. 

Di Indonesia sistem perbankan menerapkan dual banking system 
dimana ada dua jenis sistem operasi bank yang digunakan yaitu 
bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional dan 
bank syariah dibedakan umumnya berdasarkan tujuan, riba, dan 
praktik berbagi risiko mereka (Ramlan, Adnan, 2015).  

Sebagai lembaga yang berperan penting dalam perekonomian 
maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator 
perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan 
suatu bank adalah dengan melihat tingkat profitabilitas yang 
dicapai. Karena tingkat profitabilitas merupakan cerminan 
terkait sejauh mana suatu perusahan atau perbankan dapat 
menjalankan usahanya secara efisien. Semakin tinggi 
profitabilitas bank menunjukkan semakin baiknya kinerja 
keuangan yang dimiliki oleh bank (Alhassan, 2015)  

Profitabilitas bank dapat diartikan sebagai kemampuan untuk 
menghasilkan keuntungan melebihi biaya yang diperlukan, 
dalam hal ini bergantung pada modal bank itu sendiri (Alshatti, 
2015). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur 
tingkat profitabilitas Petriaa, Caprarub, Ihnatovc (2015) 

mengatakan bahwa profitabilitas bank dapat diukur dengan 
rasio Return on Equity (ROE) dan Return on Assets (ROA).  
Return on equity yaitu suatu cara mengukur efisiensi perbankan 
dalam menghasilkan laba dari setiap unit saham dan 
memperlihatkan bagaimana bank menggunakan dana investasi 
untuk menghasilkan profitabilitas (Ongore, 2013). Sedangkan 
Return on Asset (ROA) adalah rasio profitabilitas bank dengan 
memanfaatkan aset yang dimilikinya (Taswan, 2010).  

Profitabilitas sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 
internal maupun eksternal perusahaan (Fathimatu, Idqan, Siti, 
2019). Faktor internal berasal dari dalam perusahaan perbankan 
itu sendiri, baik yang berkaitan dengan karateristik perusahaan 
(CAR, BOPO, Size) maupun resiko yang dihadapi baik risiko 
likuiditas (LDR/FDR) maupun risiko kredit (NPL/NPF). 
Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi makro 
ekonomi, anatar lain dapat diproksikan oleh inflasi, Gross 
Domestic Product (GDP), suku bunga dll.  

Widyaningrum, Siswantoro (2014),  Petriaa, Caprarub, Ihnatovc 
(2015) menyatakan bahwa makro ekonomi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap profitabilitas,  Namun Rahman, Khan 
(2016), Zarrouk, Jedidia, Manouba and URED (2015) 
menyatakan makro ekonomi berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap profitabilitas  Hasil bertentangan dengan  
penelitian yang dilakukan Javid (2016),  Öhman, Yazdanfar, 
(2018) yang menyatakan makro ekonomi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas . 

Penelitian lain menghubungkan karakteriktik atau spesifikasi 
dari perusahaan perbankan dengan profitabilitas yang diteliti 
oleh Rahman, Khan(2016),  Jaber, Al-khawaldeh (2014),  
dimana hasil penelitian mereka menyatakan bahwa karakteristik 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. 
Sebaliknya Yahya, Akhtar, Tabash (2017), Öhman, Yazdanfar, 
(2018) menyatakan bahwa karakteristik tidak berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas. 

Berikutnya variabel yang mempengaruhi profitafilitas adalah 
resiko, dimana penelitian telah dilakukan oleh Petriaa, 
Caprarub, Ihnatovc (2015) menyatakan bahwa resiko 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. 
Namun hasil bertentangan dengan yang dilakukan Ali, Puah 
(2018) yang menyatakan resiko tidak berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas. 

Selanjutnya dalam penelitian ini juga ingin melihat sejauh mana 
profitabilitas yang dihasilkan perbankan dapat mempengaruhi 
kebijakan dividen yang diberikan. Dividen merupakan 
pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan yang berasal 
dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan (Fahmi, 2012:83). 
Beberapa penelitian tentang kebijakan dividen dilakukan oleh 
Al-Kayed (2017), Budagaga (2020) menyatakan kebijakan 
dividen dipengaruhi oleh profitabilitas. 

Dengan adanya fenomena yang didukung dengan data gap dan 
reaserch gap tersebut, maka perlu diteliti lebih lanjut bagaimana 
pengaruh makro ekonomi, karakteristiksi bank dan  resiko 
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terhadap tingkat profitabilitas bank syariah dan bank 
konvensional, serta mengkaji bagaimana dampaknya terhadap 
kebijakan dividen. 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan rumusan 
penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk menganalisis pengaruh antara makro ekonomi yang 
diproksikan dengan GDP dan Inflasi terhadap profitabilitas 
bank syariah dan konvensional. 

2. Untuk menganalisis pengaruh antara karakteristik bank 
yang diproksikan dengan CAR, BOPO, Leverage terhadap 
profitabilitas perbankan syariah dan konvensional. 

3. Untuk menganalisis pengaruh antara resiko bank yang 
diproksikan dengan resiko likuiditas (LDR/FDR) dan 
resiko kredit (NPL/NPF) terhadap profitabilitas perbankan 
syariah dan konvensional. 

4. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap 
kebijakan dividen pada perbankan syariah dan 
konvensional. 
 
Tinjauan Literatur 

Pengertian Bank  

Menurut Menicucci & Paolucci (2016), bank berperan sentral 
dalam mendorong aktivitas perekonomian dan industri bank 
sehat adalah syarat untuk keberhasilan pembangunan ekonomi 
berkelanjutan. Sebagaimana yang tercantum pada UU No. 10 
Tahun 1998 (revisi UU No. 14 tahun 1992) bank adalah badan 
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Dendawijaya, 
2009). 

Bank syariah dan bank konvensional 

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan 
hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan 
dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha , atau kegiatan 
lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah ( Seri 
kebanksentralan, 2005).Menurut Undang-undang Nomor 10 
Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang 
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

Prinsip dan karakteristik dari kedua bank tersebut berbeda satu 
sama lain. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional ini 
biasanya terletak pada dasar hukum, sistem operasional, cara 
mengelola dana, metode transaksi, pembagian keuntungan, 
hingga antara nasabah dengan bank itu sendiri. 

Profitabilitas  

Menicucci & Paolucci (2016) mendefinisikan profitabilitas 
sebagai kemampuan menjalankan kinerja di dalam bank untuk 
memperoleh laba dari tahun ke tahun. Menurut Lartey, Antwi, 
& Boadi (2013) mengatakan bahwa profitabilitas memiliki arti 
sebagai kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan 
lebih dari biaya, termasuk untuk kelangsungan hidupnya (Petria, 
Capraru, & Ihnatov, 2015). 

Profitabilitas sangat penting bagi perbankan, karena digunakan 
sebagai indikator untuk mengukur efesiensi perusahaan dalam 
menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya (Ubaidilah, 2016). Semakin tinggi profitabilitas bank 
menunjukkan semakin baiknya kinerja keuangan yang dimiliki 
oleh bank (Alhassan, 2015). 

Makro Ekonomi 

Inflasi secara teori berpengaruh terhadap dunia perbankan 
sebagai salah satu institusi keuangan. Sebagai lembaga yang 
fungsi utamanya sebagai mediasi, bank sangat rentan dengan 
resiko inflasi terkait dengan mobilitas dananya.  Sedangkan 
GDP merefleksikan kegiatan penduduk di suatu negara dalam 
memproduksi suatu barang dalam kurun waktu tertentu 
(Sukirno, 1998). Keterkaitan dengan dunia perbankan adalah 
dimana GDP terkait dengan saving. Karena salah satu kegiatan 
bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan 
menyalurkannya dalam investasi.  

Karakteristik Bank  

Karateristik perbankan dalam penelitian ini diproksikan oleh 
Capital Adequacy Ratio (CAR)  Biaya Operasional Pendapatan 
Operasional (BOPO) dan size. Dimana CAR merupakan rasio 
permodalan yang menunjukan kemampuan bank dalam 
menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta 
menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan 
dalam opersional bank. Semakin tinggi CAR maka semakin 
kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari 
setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko (Ubaidilah, 
2016).  

Menurut Dendawijaya (2005) rasio biaya operasional digunakan 
untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 
melakukan kegiatan operasionalnya. Jika tingkat BOPO yang 
dihasilkan semakin rendah maka kinerja manajemen dari bank 
tersebut berarti semakin baik. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa bank lebih efisien dalam menggunakan sumber daya 
yang ada untuk kegiatan operasionalnya (Prasetyo, darmayanti, 
2016)  

Menicucci & Paolucci (2016) mengatakan bank size adalah 
ukuran besar atau kecilnya suatu bank. Ukuran bank dapat 
terlihat dari total aktiva pada akhir tahun. Menurut Petria, 
Capraru, & Ihnatov (2015), bank size merupakan besarnya 
jumlah aset yang dimiliki oleh bank.   

Resiko 

Resiko dalam penelitian ini di proksikan Loan to Deposit Ratio 
(LDR)/ Financing to Deposit Ratio(FDR) Non Performing 
Loan (NPL) / Non Performing Financing (NPF). Almilia dan 
Herdaningtyas (2005), menyebutkan LDR digunakan untuk 
menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah 
kredit dengan jumlah dana. Sedangkan NPL dalam 
menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola 
kredit bermasalah yang diberikan bank tersebut. NPL yang 
tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap 
kerugian bank.  

Dividen 

Dividen merupakan pembagian laba kepada para pemegang 
saham perusahaan yang sebanding dengan proporsi jumlah 
saham yang dimiliki. Kebijakan pembayaran dividen sangat 
penting bagi investor  karena menentukan laba atas investasi 
investor (Ahmed et.al, 2018). Selain itu kebijakan dividen 
menjalankan peran penting dalam memotivasi investor untuk 
berinvestasi pada saham tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis sampai sejauh mana pengaruh profitabilitas yang 
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dhasilkan perusahaan dalam menentukan kebijakan 
pembayaran dividen, baik untuk Bank Umum Syariah dan Bank 
Konvensional. Al-Kayed (2017), Budagaga (2020), Ahmed 
(2018) menyatakan profitabilitas mempunyai pengaruh 
terhadap kebijakan dividen. 

Model dan Hipotesis Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Model Penelitian 
 

Hipotesis yang dirumuskan : 
 

H1 : Pertumbuhan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas bank syariah dan konvensional 

H2  : GDP berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank 
syariah dan konvensional 

H3    : CAR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank 
syariah dan konvensional 

H4    : BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 
bank syariah dan konvensional 

H5   : SIZE berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank 
syariah dna konvensional 

H6    : LDR/FDR berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas bank syariah dan konvensional 

H7    : NPL/NPF berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas bank syariah dan konvensional 

H8  : Profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan terhadap 
kebijakan dividen bank syariah dan konvensional 

H9  : Profitabilitas (ROE) berpengaruh signifikan terhadap 
kebijakn dividen bank syariah dan konvensional 

Metodologi Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan pada 
perusahaan perbankan syariah dan konvensional yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia, dengan menggunakan data panel 
berdasarkan laporan keuangan tahun 2010 sampai 2019. 
Sampel penelitian ini dipilih melalui purposive sampling yang 
termasuk dalam nonprobability sampling, dengan kriteria 
perusahanan perbankan yang memiliki dual system, syariah dan 
konvensional. Teknik analisis yang digunakan adalah model 
persamaan struktural atau Structural Equation Modeling (SEM) 
untuk mengetahui hubungan kausal antara variabel laten yang 
terdapat dalam persamaan struktural, dengan alat analisis 
menggunakan bantuan WarpPLS. 
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mempengaruhi profitabilitas yang membandingkan antara 
perbankan syariah dan konvensional, selain menjadi gambaran 
tentang bagaimana dampak profitabilitas terhadap kebijakan 
dividen. 
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