
 

 

ABSTRAK 

Muhamad Najib Fachruddin Mulyadi, Pengaruh Financing To Deposit Ratio(FDR) 

Terhadap Return On Asset (ROA) Pada PT. BCA Syariah Periode 2014-2016. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa perolehan Return On Asset 

(ROA) dipengaruhi oleh Financing to Deposit Ratio (FDR). Hal tersebut diperkuat 

dengan melihat laporan keuangan yang telah dipublikasikan pada website resmi Bank 

BCA Syariah dan Bank Indonesia. Pada laporan keuangan tersebut terdapat suatu 

fenomena yang terjadi di PT. Bank BCA Syariah pada periode 2014-2016, yang 

menunjukan adanya beberapa periode yang menunjukan penurunan pada FDR, namun 

pada sisi ROA mengalami kenaikan.  

Financing To Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang menyatakan seberapa jauh 

kemampuan suatu perusahaan atau bank dalam memberikan kembali dana kepada 

deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber 

likuidasinya. Return On Asset (ROA) ialah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan atau bank dalam menghasilkan keuntungan atau laba selama periode 

tertentu yang menujukan perbandingan antara laba bersih dengan total aset perusahaan 

atau bank. Semakin tinggi nilai Financing To Deposit Ratio (FDR) berarti pembiayaan 

yang disalurkannya pun tinggi, sehingga memberikan peluang semakin besarnya laba 

yang akan dihasilkan bank syariah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

perkembangan Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Return On Asset (ROA) serta 

seberapa besar pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Return On Asset 

(ROA) pada periode yang telah ditentukan. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan 

kuanntitatif yang dianalisis secara parsial yaitu dengan menggunakan analisis regresi 

sederhana, analisis korelasi person product moment, analisi determinasi, dan uji t. 

Didukung dengan SPSS for Windows 16.0. Dimana data yang digunakan adalah data 

sekunder dari PT. BCA Syariah Periode 2014-2016. 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa besarnya 

tingkat kontribusi pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Return On 

Asset (ROA)  ditunjukan oleh koefisien Determinasi (R Square) dengan nilai sebesar 

0.003 atau 0.3% dan sisanya 99.7% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. 

Berdasarkan hasil Uji Hipotesis (Uji t), menunjukan bahwa Financing to Deposit Ratio 

(FDR) memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA)  

dengan nilai thitung sebesar 0.179  dan ttabel sebesar 2.228 (0.179 < 2.228) dan dengan 

nilai signifikasi sebesar 0.861 (0.861 > 0.05). Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

Return On Asset (ROA) pada PT. Bank BCA Syariah periode 2014-2016.  
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