
   
ABSTRAK 

PENGARUH PEMBIAYAAN MACET DAN RASIO KECUKUPAN 
MODAL TERHADAP PENGEMBALIAN EKUITAS  

PADA BANK MEGA SYARIAH   

Pengembalian ekuitas dipengaruhi secara teoritis dalam syariah oleh 
tingkat kesehatan bank yang dinilai dengan pendekatan kualitatif terhadap faktor 
permodalan. Dalam kegiatan operasional bank, prinsip syariah adalah aturan 
perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk 
penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha. Tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui pembiayaan macet, rasio kecukupan modal dan pengembalian 
ekuitas serta bagaimana pengaruh pembiayaan macet dan rasio kecukupan modal 
terhadap pengembalian ekuitas di Bank Mega Syariah.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Macet (PM) di Bank 
Mega Syariah selama 6 tahun yaitu tahun 2006-2011 menunjukkan nilai 
pembiayaan macet pada Bank Mega Syariah mengalami kenaikan dan penurunan, 
hal ini karena dilihat berdasarkan kelancaran pembayaran kredit yang dilakukan 
oleh nasabah. Pembiayaan macet tahun 2009 triwulan ketiga yaitu sebesar 2.66%. 
Pembiayaan macet dengan persentase terendah terjadi pada 2006 triwulan pertama 
yaitu 1,17% 

Rasio Kecukupan Modal (RKM) di Bank Mega Syariah  selama 6 tahun 
yaitu tahun 2006-2011 mengalami kenaikan dan penurunan, rasio kecukupan 
modal dalam 6 tahun terakhir dimana persentase tertinggi terjadi pada tahun 2008 
triwulan kedua yaitu 11,63%. Rasio kecukupan modal yang terendah terjadi pada 
2006 di triwulan keempat yaitu 14.56%. kenaikan nilai Rasio kecukupan modal ini 
disebabkan oleh kemampuan perusahaan menghasilkan modal yang tinggi, adapun 
penurunan nilai rasio kecukupan modal pada perusahaan disebabkan oleh tidak 
adanya modal yang didapat perusahaan. 

. Pengembalian Ekuitas (PE) di Bank Mega Syariah  tertinggi terjadi pada 
tahun 2007 sebesar 89,83%. Pengembalian ekuitas terendah dialami Bank Mega 
Syariah pada tahun 2006 di triwulan pertama dengan persentase -10,33%.. 
Keniakan dan penurunan ini terjadi karena adanya kenaikan dan penurunan laba 
yang dihasilkan. Pengaruh Pembiayaan Macet (PM) dan Rasio Kecukupan Modal 
(RKM) dengan Pengembalian Ekuitas (PE) di Bank Mega Syariah secara secara 
simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengembalian ekuitas, 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perbandingan Fhitung dengan F tabel adalah Ho 
diterima karena: Fhitung 0.776.<

 

Ftabel 3.4221. dengan nilai signifikansi F sig 0.776 > 
0.05.    


