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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia 

pada 2014-2016 dengan laporan keuangan triwulan. Pemilihan sampel yang 

digunakan yaitu dengan metode sensus sampling, berdasarkan data yang 

diperoleh dari www.bi.go.id, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan situs pada 

masing-masing bank. Data yang diambil pada penelitian ini yaitu dengan 

laporan keuangan triwulan yang ada pada bank umum syariah. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 11 yang terdiri atas beberapa bank 

umum syariah diantaranya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Sampel Penelitian 

No Nama Bank 

1 PT. Bank Muamalat Indonesia 

2 PT. Bank Syariah Mandiri 

3 PT. Bank BRI Syariah 

4 PT. Bank BNI Syariah 

5 PT. Bank Mega Syariah 

6 PT. Bank Panin Syariah 

7 PT. BCA Syariah 

8 Bank Victoria Syariah 

9 Bank Syariah Bukopin 

10 Bank Maybank Indonesia Syariah 

11 Bank Jabar Banten Syariah 

Sumber: www.bi.go.id 

http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
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4.2 Analisis Data 

4.2.1 Analisis Deskriptif 

Analisis Statistik Deskriptif menjelaskan mengenai variabel-variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini secara statistik. Jumlah 

dari sample yang ditunjukkan dalam N. Analisis deskriptif memberikan 

gambaran suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata 

(mean), standard deviasi dari masing-masing variabel. 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

Lag_X1 131 -.24 .35 .2309 .10429 

Lag_X2 131 -1.61 .41 .1724 .21821 

Lag_X3 131 -311.15 806.40 84.7488 160.94203 

Lag_X4 131 -30.36 134.11 64.1332 14.47563 

Lag_X5 131 -31.02 126.35 63.4021 19.10990 

Lag_X6 131 -10.55 34.10 3.9876 5.31637 

Lag_Y 64 -.20 .70 .0600 .16220 

Valid N 

(listwise) 

64 
    

Sumber: Output SPSS 24 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas bahwa sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 131 data dari Bank Umum Syariah yang terdaftar di 

BI (Bank Indonesia) dari tahun 2014-2016 yang telah ditranformasi menjadi 

64 data. Variabel dependen atau variabel terikatnya yaitu Return On Asset 

(Y) yang menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,0600, dan standar deviasi 

sebesar 0,16220. 
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Variabel Pembiayaan Jual Beli (X1) menunjukkan nilai minimum 

sebesar -0,24, nilai maksimum sebesar 0,35, nilai rata-rata sebesar 0,2309, 

dengan standar deviasi sebesar 0,10429. Variabel Pembiayaan Bagi Hasil 

(X2) menunjukkan nilai minimum sebesar -0,161, nilai maksimum sebesar 

0,14, nilai rata-rata 0,1724 dengan standar deviasi sebesar 0,21821. Variabel 

Pembiayaan Sewa Menyewa (X3) menunjukan nilai rata-rata sebesar 

84,7488 dengan standar deviasi 160,94203. Nilai minimum (X3) -311,15 

dan nilai maksimum 806,40. Variabel Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (X4) menunjukan nilai rata-rata sebesar 64,1332 dengan 

standar deviasi 14,47563. Nilai minimum (X4) -30,36 dan nilai maksimum 

134,11. Variabel Financing to Deposit Ratio (X5) menunjukan nilai rata-rata 

sebesar 63,4021 dengan standar deviasi 19,10990. Nilai minimum (X5) -

31,02 dan nilai maksimum 126,35. Variabel Non Performing Financing 

(X6) menunjukan nilai rata-rata sebesar 3,9876 dengan standar deviasi 

5,31637. Nilai minimum (NPF) -10,55 dan nilai maksimum 34,10. 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, 

variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal 

atau tidak.Alat uji yang dipergunakan adalah dengan menggunakan analisis 

grafik histogram dan grafik normal P-plot dan analisis statistik dengan 

Kolmogrov-Smirnov Z (1-Smple K-S). Untuk melihat normal atau tidaknya  

yaitu jika tabel Kolmogorov-Smirnov nilai menunjukkan nilai signifikansi  
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>0,05 yang menunjukkan data terdistribusi secara normal, begitupun 

sebaliknya. (Ghozali, 2013). Pengujian normalitas yang dilakukan dalam 

penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: 

 
Gambar 4.1 Grafik Normal P-Plot sebelum Transformasi 

Berdasarkan Gambar 4.3 probably plot of regression diatas 

menunjukkan titik–titik yang menjauhi garis ordinal, maka dapat 

disimpulkan data yang diteliti tidak berdistribusi normal. Selain dengan 

probably plot of regression uji normalitas juga dapat di uji dengan melihat 

grafik histogram.  Berikut ini gambar grafik histogram dalam penelitian ini : 
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Gambar 4.2 Grafik Histogram sebelum Transformasi 

Berdasarkan Gambar 4.4 grafik histogram diatas, grafik histogram 

terlihat melenceng ke kiri. Hal tersebut menunjukkan data yang digunakan 

tidak berdistribusi secara normal. Maka perlu dilakukan uji normalitas 

Kolmogorov-smirnov. Berikut ini adalah hasil dari uji Kolmogorov-smirnov 

dalam penelitian ini: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test sebelum Transformasi 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 132 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

1.24805886 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .145 

Positive .118 

Negative -.145 

Test Statistic .145 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: data diolah SPSS 24 
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Pada tabel 4.8 Kolmogorov Smirnov-test diatas menunjukkan 

bahwa nilai asymptotic significance menunjukkan nilai di bawah 0,05, 

yang berarti data penelitian berdistribusi tidak normal. Selanjutnya data 

yang tidak berdistribusi normal dapat ditransformasi dengan bantuan 

program SPSS agar menjadi normal. Bentuk transformasi yang digunakan 

adalah LG10(x) atau Logaritma 10 atau LN. 

 
 

Gambar 4.3 Grafik Normal P-Plot setelah Transformasi 

Berdasarkan Gambar 4.5 data yang telah ditranformasi, gambar 

probably plot of regression menunjukkan bahwa titik – titik mendekati garis 

ordinal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam 

penelitian ini normal. 
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Gambar 4.4 Grafik Histogram setelah Transformasi 

Berdasarkan Gambar 4.6 grafik histogram juga sudah dapat dilihat 

bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke arah 

kanan yang artinya data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi 

secara normal. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov setelah Transformasi 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardiz

ed Residual 

N 64 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

.10531059 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .109 

Positive .095 

Negative -.109 

Test Statistic .109 

Asymp. Sig. (2-tailed) .058
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber :Output SPSS 24 
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Dari Tabel 4.9 di atas diperoleh nilai asymptotic significance sebesar 

0,058. Sesuai dengan kaidah pengujian karena besarnya asymptotict 

significance >0,05 maka dapat dikatakan bahwa kesimpulannya data 

berdistribusi normal karena dari perolehan nilai significance lebih besar dari 

sebesar α yaitu 0,05. Oleh karena itu, selanjutnya bisa dilakukan regresi 

dengan model linear berganda. 

4.2.2.2 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas terjadi apabila antara variabel bebas terdapat 

hubungan yang signifikan. Dalam penelitian ini adanya uji multikolonieritas 

dilihat berdasarkan Tolerance dan Variance Inflation Factor. Adanya aturan 

yang digunakan adalah terdapat multikolonieritas apabila nilai VIF lebih 

besar dari 10. Dari hasil multikolonieritas apabila nilai VIF lebih kecil dari 

10, maka tidak terjadi multikolonieritas pada penelitian ini. Pengujian 

multikolonieritas pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

1 Lag_X1 .634 1.577 
Lag_X2 .760 1.315 
Lag_X3 .881 1.135 
Lag_X4 .878 1.139 
Lag_X5 .793 1.261 
Lag_X6 .753 1.328 

a. Dependent Variable: Lag_Y 

Sumber: Output SPSS 24 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas hasil besaran kolerasi antara variabel 

menunjukan bahwa dari keenam variabel independen yaitu Pembiayaan Jual 
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Beli (X1), Pembiayaan Bagi Hasil (X2), Pembiayaan Sewa Menyewa (X3), 

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (X4), Financing to Deposit 

Ratio (X5), dan Non Peforming Financing (X6) memiliki nilai VIF <10 dan 

nilai tolerance >0,10 yang mengidentifikasikan bahwa tidak terdapat 

multikolonearitas. 

4.2.2.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan periode sebelumnya t-1, model regresi  yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji Autokorelasi dilakukan dengan 

menggunakan metode Durbin-Watson (DW Test) dimana Du < dw < 4 – du. 

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat dari tabel 4.11 dibawah ini : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokolerasi sebelum Transformasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .723
a
 .522 .499 1.27766 1.488 

a. Predictors: (Constant), NPF, PBH, PSM, BOPO, FDR, PJB 

b. Dependent Variable: ROA 

Sumber: Output SPSS 24 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas, terlihat bahwa nilai Dw sebesar 1,488. 

Nilai batas atas (du) diperoleh sebesar 1,8313 dan batas bawah (dl) sebesar 

1,4480. Maka dapat dikatakan bahwa terjadi autokorelasi antar nilai 

residual. Untuk mengatasi ganguan tersebut, peneliti menggunakan metode 

Cochrane Orcutt. Metode ini menggunakan nilai estimasi residual untuk 
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memperoleh informasi nilai (p). Jika nilai (p) sudah diketahui maka nanti 

tinggal menyelesaikannya dengan cara transformasi (Ghozali, 2013). 

Berikut hasil perhitungan dengan metode Cochrane Orcutt dapat dilihat 

pada tabel 4.12 berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokolerasi setelah Transformasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .761
a
 .578 .534 .11071 2.132 

a. Predictors: (Constant), Lag_X6, Lag_X3, Lag_X4, Lag_X5, Lag_X2, 

Lag_X1 

b. Dependent Variable: Lag_Y 

Sumber: Output SPSS 24 

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat bahwa nilai Dw sebesar 2,132. Nilai 

batas atas (du) diperoleh sebesar 1,8261, batas bawah (dl) sebesar 1,4480 

dan nilai 4-du sebesar 2,174. maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa 

menolak H0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau 

negatif, dan juga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasai. Atau bisa 

dibaca dU <Dw < 4-dU. 

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan yaitu menguji apakah dalam model 

regresi terjadi adanya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lainnya. Jika variance dari residual satu ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu regresi yang mempunyai 

Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 
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Gambar dibawah merupakan hasil uji heteroskedastisitas untuk variabel 

independen yaitu Pembiayaan Jual Beli (X1), Pembiayaan Bagi Hasil (X2), 

Pembiayaan Sewa Menyewa (X3), Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (X4), Financing to Deposit Ratio (X5), Non Performing 

Financing (X6) terhadap variabel dependen Return On Asset (Y). 

 
Gambar 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Output SPSS 24 

 

Gambar 4.7 diatas menunjukan titik-tik menyebar secara acak dan 

tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

4.2.3 Analisis Regresi Berganda 

Setelah melakukan uji asumsi klasik, maka dilakukan pengujian 

selanjutnya yaitu regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan 

untuk menguji kekuatan hubungan antara variabel independen Pembiayaan 
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Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa, Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Financing to Deposit Ratio 

(FDR), Non Peforming Financing (NPF). Hasil pengujian koefisien regresi 

dapat dilihat pada tabel 4.13 dibawah ini : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .968 .235  

Lag_X1 .227 .196 .125 

Lag_X2 -.789 .141 -.552 

Lag_X3 .000 .000 .233 

Lag_X4 -.014 .004 -.331 

Lag_X5 .000 .001 .028 

Lag_X6 .001 .002 .051 

Sumber: Output SPSS 24 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas diperoleh persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut: 

ROA = 0,968+ 0,227X1– 0,789X2+ 0,000X3 – 0,014X4 + 0,000X5 + 

0,001X6 + e 

1. Nilai Konstanta sebesar 0,968 artinya apabila nilai variabel bebas yaitu 

Pembiayaan Jual Beli (X1), Pembiayaan Bagi Hasil (X2), Pembiayaan 

Sewa Menyewa (X3), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (X4), 

Financing to Deposit Ratio (X5), Non Peforming Financing (X6) 

dianggap konstan (bernilai 0) maka nilai variabel terikat Return on Asset 

(Y) konstan sebesar 0,968.  
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2. Koefisien regresi variabel Pembiayaan Jual Beli (X1) sebesar 0,027 

artinya jika variabel Pembiayaan Jual Beli (X1) mengalami kenaikan 

sebesar 1%, maka Return on Asset (Y) sebesar 0,027 dengan asumsi 

variabel independen lain nilainya tetap. 

3. Koefisien regresi variabel Pembiayaan Bagi Hasil (X2) sebesar -0,789 

artinya jika variabelPembiayaan Bagi Hasil (X2) mengalami kenaikan 

sebesar 1%, maka Return on Asset (Y) sebesar -0,789 dengan asumsi 

variabel independen lain nilainya tetap. 

4. Koefisien regresi variabel Pembiayaan Sewa Menyewa (X3) sebesar 

0,000 artinya jika variabel Pembiayaan Sewa Menyewa (X3) mengalami 

kenaikan sebesar 1%, maka Return on Asset (Y) sebesar 0,000 dengan 

asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 

5. Koefisien variabel regresi Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(X4) sebesar –0,014 artinya jika variabel Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (X4) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Return on 

Asset (Y) sebesar –0,014 dengan asumsi variabel independen lain 

nilainya tetap. 

6. Koefisien regresi Financing to Deposit Ratio (X5) sebesar 0,000 artinya 

jika variabel Financing to Deposit Ratio (X5) mengalami kenaikan 

sebesar 1%, maka Return On Asset (Y) sebesar 0,000 dengan asumsi 

variabel independen lain nilainya tetap. 

7. Koefisien regresi Non Peforming Financing(X6) sebesar 0,001 artinya 

jika variabel Non Peforming Financing (X6) mengalami kenaikan 
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sebesar 1%, maka Return On Asset (Y) sebesar 0,001 dengan asumsi 

variabel independen lain nilainya tetap. 

4.2.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis statistik adalah prosedur yang memungkinkan 

keputusan dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menerima dan menolak 

hipotesis yang sedang dipersoalkan atau diuji. 

4.2.4.1 Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai R
2
 

yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Berikut hasil perhitungan koefisisen determinasi dapat dilihat pada tabel 

4.14 berikut : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .761
a
 .578 .534 .11071 

a. Predictors: (Constant), Lag_X6, Lag_X3, 

Lag_X4, Lag_X5, Lag_X2, Lag_X1 

b. Dependent Variable: Lag_Y 

Sumber: Output SPSS 24 
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Berdasarkan tabel 4.14 diatas hasil nilai Adjusted R Square dalam 

penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,587. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel Pembiayaan Jual Beli (X1), Pembiayaan Bagi Hasil (X2), 

Pembiayaan Sewa Menyewa (X3), Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (X4), Financing to Deposit Ratio (X5), Non Peforming 

Financing (X6)  58,7%.  Sedangkan sisanya yaitu 41,3% Return on Asset 

(Y) dipengaruhi oleh faktor – faktor yang lain yang tidak dianalisis dalam 

penelitian ini. 

4.2.4.2 Uji T 

Uji statistik t dapat dipergunakan untuk menunjukan pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t satu arah pada nilai 

significance level 0,05 (α = 5%). Penentuan nilai t untuk nilai significance 

5% dengan nilai degree of freedom (df) = n-k-l diperoleh pada tabel dengan 

df= n-k-l (132-6-1) = 125 dan nilai t tabel sebesar 1,65714.  Hasil uji regresi 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 4.10 Hasil Uji T 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .968 .235  4.114 .000 

Lag_X1 .227 .196 .125 1.161 .251 

Lag_X2 -.789 .141 -.552 -5.595 .000 

Lag_X3 .000 .000 .233 2.540 .014 

Lag_X4 -.014 .004 -.331 -3.607 .001 

Lag_X5 .000 .001 .028 .290 .773 

Lag_X6 .001 .002 .051 .520 .605 

a. Dependent Variable: Lag_Y 

Sumber: Output SPSS 24 
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a) Uji Pembiayaan Jual Beli (X1) 

Pada output uji t yang dapat dilihat pada tabel diatas menunjukan bahwa 

nilai t hitung Pembiayaan Jual Beli (X1) sebesar 1.161 dengan nilai 

signifikan 0,251. Diketahui tingkat signifikansi lebih besar dari tingkat α 

yaitu sebesar 0,251 >0,05, dan mempunyai t hitung lebih kecil dari t tabel 

sebesar 1,161 <1,65714, maka hipotesa tidak terbukti. Jadi Ho diterima 

dan Ha ditolak, bila dilakukan uji secara parsial. Dengan demikian dapat 

disimpulkan hipotesis H1 yang menyatakan “Pembiayaan Jual Beli (X1) 

berpengaruh positif terhadap Return On Assets (Y)” ditolak. 

b) Uji Pembiayaan Bagi Hasil (X2) 

Pada output uji t yang dapat dilihat pada tabel menunjukan bahwa nilai t 

hitung Pembiayaan Bagi Hasil (X2) sebesar -5,595 dengan nilai signifikan 

0,000. Diketahui tingkat signifikansi lebih kecil dari tingkat α yaitu 

sebesar 0,000 <0,05, dan mempunyai t hitung lebih kecil dari t tabel 

sebesar -5,595 <1,65714, maka hipotesa tidak terbukti. Jadi Ho diterima 

dan Ha ditolak, bila dilakukan uji secara parsial. Dengan demikian dapat 

disimpulkan hipotesis H2 yang menyatakan “Pembiayaan Bagi Hasil (X2) 

berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Assets (Y)” ditolak. 

c) Uji Pembiayaan Sewa Menyewa (X3) 

Pada output uji t yang dapat dilihat pada tabel menunjukan bahwa nilai t 

hitung Pembiayaan Sewa Menyewa (X3) sebesar 2,540 dengan nilai 

signifikan 0,014. Diketahui tingkat signifikansi lebih kecil dari tingkat α 

yaitu 0,014 <0,05, dan mempunyai t hitung lebih besar dari t tabel sebesar 
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2,293> 1,65714, maka hipotesa terbukti. Jadi Ho ditolak dan Ha diterima, 

bila dilakukan uji secara parsial. Dengan demikian dapat disimpulkan 

hipotesis H3 yang menyatakan “Pembiayaan Sewa Menyewa (X3) 

berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Assets (Y)” diterima. 

d) Uji Biaya Operasional Pendapatan Operasional (X4) 

Pada output uji t yang dapat dilihat pada tabel menunjukan bahwa nilai t 

hitung Biaya Operasional Pendapatan Operasional (X4) sebesar -3,607 

dengan nilai signifikan 0,001. Diketahui tingkat signifikansi lebih besar 

dari tingkat α yaitu 0,001 <0,05, dan mempunyai t hitung lebih kecil dari t 

tabel sebesar -3,607 <1,65714, maka hipotesa terbukti. Jadi Ho ditolak dan 

Ha diterima, bila dilakukan uji secara parsial. Dengan demikian dapat 

disimpulkan hipotesis H4 yang menyatakan “Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (X4) berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Return On Assets (Y)” diterima. 

e) Uji Financing to Deposit Ratio (X5) 

Pada output uji t yang dapat dilihat pada tabel diatas menunjukan bahwa 

nilai t hitung Financing to Deposit Ratio (X5) sebesar 0,290 dengan nilai 

signifikan 0,773. Diketahui tingkat signifikansi lebih besar dari tingkat α 

yaitu sebesar 0,773 >0,05, dan mempunyai t hitung lebih besar dari t tabel 

sebesar 0,290 <1,65734, maka terjadi hipotesa terbukti. Jadi Ho diterima 

dan Ha ditolak, bila dilakukan uji secara parsial. Dengan demikian dapat 

disimpulkan hipotesis H5 yang menyatakan “Financing to Deposit Ratio 

(X5) berpengaruh positif terhadap Return on Asset (Y)” ditolak.  
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f) Uji Non Performing Financing (X6) 

Pada outpute uji t yang dapat dilihat pada tabel menunjukan bahwa nilai t 

hitung Non Performing Financing (X6) sebesar 0,520 dengan nilai 

signifikan 0,605. Diketahui tingkat signifikansi lebih kecil dari tingkat α 

yaitu sebesar 0,605 >0,05, dan mempunyai t hitung lebih besar dari t tabel 

sebesar 0,520 <1,65714, maka hipotesa tidak terbukti. Jadi Ho diterima 

dan Ha ditolak, bila dilakukan uji secara parsial. Dengan demikian dapat 

disimpulkan hipotesis H6 yang menyatakan “Non Performing Financing 

(X6) berpengaruh negatif signifikan terhadap Return on Asset (Y)” ditolak. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menunjukan hubungan 

positif antara Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas yang diukur 

dengan Return On Asset (ROA). Hal ini terbukti bahwa nilai koefisien 

regresi Pembiayaan Jual Beli yaitu sebesar 0,227. 

Berdasarkan pengujian uji t yang telah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya, dihasilkan nilai t hitung sebesar 1.161 <1,65714  dan nilai 

signifikansi sebesar 0,251 >0,05. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 

tingkat signifikan 0,05 menunjukan bahwa Pembiayaan Jual Beli tidak 

berpengaruh terhadap Profitablitas. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis 

H1 yang menyatakan Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif terhadap 

Profitabilitas ditolak. 
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Pembiayaan Jual Beli merupakan pembiayaan yang disalurkan bank 

kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati antara kedua 

pihak.margin tersebut ditentukan di depan saat terjadinya akad dan menjadi 

bagian dari harga yang dijual (Kasmir, 2004). Akad yang digunakan dalam 

Pembiayaan Jual Beli yaitu Murabahah, Istishna, dan Salam. 

Tidak adanya pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas 

disebabkan karena Pembiayaan Jual Beli yang disalurkan tergolong tinggi. 

Meskipun Pembiayaan ini begitu mendominasi pembiayaan pada bank 

umum syariah namun tetap ada risiko-risiko atas pembiayaannya seperti 

risiko keterkaitan dengan barang, risiko klien, dan risiko pembayaran. 

Sehingga kecilnya laba yang didapat tidak mempengaruhi Profitabilitas. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Riyadi&Yulianto (2014) 

yang menyatakan bahwa Pembiayaan Jual Beli tidak berpengaruh terhadap 

Profitabilitas. Dengan alasan belum tentu pembiayaan jual beli yang 

disalurkan oleh bank pada nasabah akan dikembalikan sesuai perjanjian 

yang telah disepakati bersama antara bank dengan nasabah. 

4.3.2 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitaabilitas 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menunjukan hubungan 

negatif antara Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas yang diukur 

dengan Return On Asset (ROA). Hal ini terbukti bahwa nilai koefisien 

regresi Pembiayaan Bagi Hasil yaitu sebesar -0,789. 

Berdasarkan pengujian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, 

dihasilkan nilai t hitung sebesar -5,595 <1,65714  dan nilai signifikansi 
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sebesar 0,000 <0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari tingkat 

signifikan 0,05 menunjukan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh 

negatif terhadap Profitabilitas (ROA). Hal ini membuktikan bahwa H2 yang 

menyatakan Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap 

Profitabilitas ditolak. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil Bank Umum 

Syariah yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan bagi hasil kemungkinan 

masih belum optimal diperoleh sehingga belum mampu mengimbangi 

biaya-biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, sumbangan pendapatan bagi 

hasil yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan bagi hasil masih belum 

mampu mengoptimalkan kemampuan Bank Umum Syariah dalam 

menghasilkan laba. Sehingga pada akhirnya justru berdampak pada 

penurunan ROA Bank Umum Syariah. Jadi, walaupun rata-rata pembiayaan 

bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah terus mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun, bank syariah masih belum mampu mengelola 

pembiayaan bagi hasilnya dengan baik agar dapat memperoleh laba optimal. 

Pembiayaan Bagi Hasil merupakan salah satu komponen aset bank syariah 

yang lebih sulit untuk mendapatkan laba dari pada pembiayaan lainnya. 

Karena apabila rugi, kerugiannya ditanggung oleh bank, sehingga bank yang 

menaggung resiko kerugian tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Agustina (2014) yang menyatakan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil 

tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.  
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4.3.3 Pengaruh Pembiayaan Sewa Menyewa terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menunjukan hubungan 

positif antara Pembiayaan Sewa Menyewa terhadap Profitabilitas yang 

diukur dengan Return On Asset (ROA). Hal ini terbukti bahwa nilai 

koefisien regresi Pembiayaan Sewa Menyewa yaitu sebesar 0,000. 

Berdasarkan pengujian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, 

dihasilkan nilai t hitung sebesar 2,540 >1,65714 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,014 <0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari tingkat 

signifikan 0,05 menunjukan bahwa Pembiayaan Sewa Menyewa 

berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Hal ini membuktikan 

bahwa H3 yang menyatakan Pembiayaan Sewa Menyewa berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas diterima. 

Pembiayaan sewa menyewa merupakan transaksi sewa guna atau 

leasing. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dan bentuk penyedia barang 

modal untuk digunakan selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran 

secara berkala (Irmawati, 2014). Pembiayaan Sewa menyewa digunakan 

untuk menyewa suatu barang atau objek sewa milik bank dan bank 

mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakan. Pembiayaan sewa 

menyewa ada dua akad yang digunakan yaitu ijarah dan ijarah muntahia bit 

tamlik (IMBT), keuntungan dari pembiayaan sewa menyewa ini nantinya 

akan menghasilkan laba dan laba tersebut dapat mempengaruhi peningkatan 

profitabilitas bank syariah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 
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yang dilakukan oleh Irmawati (2014) yang menemukan bahwa pembiayaan 

sewa menyewa berpengaruh positif terhadap profitabillitas. 

4.3.4 Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap 

Profitabilitas 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menunjukan hubungan 

negatif antara Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

terhadap Profitabilitas yang diukur dengan Return On Asset (ROA). Hal ini 

terbukti bahwa nilai koefisien regresi Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) yaitu sebesar -0,014. 

Berdasarkan pengujian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, 

dihasilkan nilai t hitung sebesar -3,607 <1,65714 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,001 <0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari tingkat 

signifikan 0,05 menunjukan bahwa Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). 

Hal ini membuktikan bahwa H4 yang menyatakan Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap 

Profitabilitas diterima. 

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan 

perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional 

(Muliawati dan Khoiruddin, 2015). Bank Indonesia menetapkan besarnya 

rasioBOPO tidak melebihi 90%, jika melebihi angka tersebut maka bank 

dikategorikan tidak efisien. 
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Nilai negatif dari hasil analisis Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas menunjukan semakin efisien 

bank syariah dalam menjaalankan aktivitas usahanya. Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) yang kecil menunjukan bahwa biaya 

operasional bank syariah lebih kecil dari pada pendapatan operasionalnya. 

Sehingga hal tersebut membuktikan jika manajemen bank sangat efisien 

dalam menjalankan aktivitas opersionalnya. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Wibowo dan Syaichu (2013) yang menyatakan bahwa 

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas.  

4.3.5 Pengaruh Financing to Deposite Ratio (FDR)terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menunjukan hubungan 

positif antara Financing to Deposite Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas 

yang diukur dengan Return On Asset (ROA). Hal ini terbukti bahwa nilai 

koefisien regresi Financing to Deposite Ratio (FDR) yaitu sebesar 0,000. 

Berdasarkan pengujian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, 

dihasilkan nilai t hitung sebesar 0,290 >1,65714 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,773 <0,05. Nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat 

signifikan 0,05 menunjukan bahwa Financing to Deposite Ratio (FDR) 

tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA). Hal ini membuktikan 

bahwa H5 yang menyatakan Financing to Deposite Ratio (FDR) 

berpengaruh positif terhadap Profitabilitas ditolak. 
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Tidak adanya pengaruh Financing to Deposite Ratio (FDR) terhadap 

Profitabilitas dikarenakan tingginya tingkat FDR tidak mampu menjadi 

tolak ukur bagi manajemen untuk mendapatkan laba yang tinggi. Hal ini 

dapat disebabkan karena dana pihak ketiga yang berupa simpanan dana 

masyarakat dibelikan sertifikat bank Indonesia (SBI) atau karena terjadi 

fruktuasi rasio sehingga terjadi kesenjangan. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Irmawati (2014) yang menyatakan 

bahwa Financing to Deposite Ratio (FDR) tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

4.3.6 Pengaruh Non Peforming Financing (NPF) terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menunjukan hubungan 

positif antara Non Peforming Financing (NPF) terhadap Profitabilitas yang 

diukur dengan Return On Asset (ROA). Hal ini terbukti bahwa nilai 

koefisien regresi Non Peforming Financing (NPF) yaitu sebesar 0,001. 

Berdasarkan pengujian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, 

dihasilkan nilai t hitung sebesar 0,520 <1,65714 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,605 >0,05. Nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat 

signifikan 0,05 menunjukan bahwa Non Peforming Financing (NPF) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Hal ini membuktikan 

bahwa H6 yang menyatakan Non Peforming Financing (NPF) berpengaruh 

negatif terhadap Profitabilitas ditolak. 

Dilihat dari data Non Performing Financing (NPF) pada bank syariah 

periode 2014-2016, pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah tidak 
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begitu besar dan masih bisa ditutupi dengan penyisihan penghapusan aktifa 

produktifnya. Sehingga Non Performing Financing (NPF) tidak 

berpengaruh terhadap Profitabilitas bank umum syariah. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Lemiyana & Litriani (2016) yang menemukan 

bahwa Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas.  

 


