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Likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan tiga diantara beberapa rasio
keuangan yang bisa digunakan sebagai alat untuk menilai kondisi dan kinerja
keuangan
suatu
perusahaan.Rentabilitas
tinggi,
mampu
menjamin
keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Tentunya dengan pengelolaan likuiditas
yang tidak boleh terlalu tinggi ataupun rendah sebab akan mempengaruhi tingkat
rentabilitas. Sedangkan solvabilitas/hutang yang terlalu tinggi pula akan
mengakibatkan turunnya rentabilitas suatu perusahaan. Oleh karena itu, untuk
menjaga stabilitas keuangan demi perkembangan dan kemajuan perusahaan, harus
dilakukan penilaian atau pengukuran kinerja secara periodik.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah rasio FDR secara parsial
berpengaruh terhadap tingkat ROA BMT Surya Abadi tahun 2013-2017, Apakah
rasio DAR secara parsial berpengaruh terhadap tingkat ROA BMT Surya Abadi
tahun 2013-2017, Apakah rasio FDR dan DAR secara bersama-sama berpengaruh
terhadap tingkat ROA BMT Surya Abadi tahun 2013-2017.
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian dengan metode
penelitian kuantitatif.Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah
menggunakan dokumentasi yakni laporan keuangan BMT Surya Abadi tahun
2013-2017. Analisis data yang digunakan adalah model regresi linier berganda
dengan program SPSS.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial atau sendiri, likuiditas
(FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas (ROA), hal ini
ditunjukkan dengan nilai thitung < ttabel 0,592 < 3,182 signifikansi yang lebih dari
0,05 yaitu 0,614. Dan solvabilitas (DAR) juga tidak berpengaruh signifikan
terhadap rentabilitas (ROA), hal ini disebabkan nilai thitung < ttabel -0,046 <3,182
danhasil nilai signifikan variabel solvabilitas adalah 0,884lebih besar dari 0,05.
Serta secara simultan atau bersama-sama likuiditas dan solvabilitas tidak
berpengaruh terhadap rentabilitas.Dibuktikan dengan nilai fhitung<ftabel adalah
2,269 <10,13 dan nilai signifikansi 0,306 yang lebih besar dari 0,05. Hal tersebut
bisa terjadi, karena tingkat solvabilitas/hutang yang terlalu tinggi, sehingga
mengakibatkan rentabilitas menurun. Dan juga tingkat pembiayaan (FDR) yang
tinggi juga mempengaruhi kestabilan rentabilitas (ROA).

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sejak awal 1970-an, gerakan Islam ditingkat nasional telah memasuki
bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam, sebagai
alternatif dan solusi atas kebuntuan ekonomi terhadap rapuhnya sistem
ekonomi konvensional yang terdapat pada sistem kapitalis dan sosialis.
Tonggak perkembangan ekonomi Islam di Indonesia secara real muncul sejak
kelahiran bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang
telah beroperasi sejak tahun 1992. 1
Setelah Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri, kemudian diikuti
oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun, karena dirasakan
kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan
bawah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut bayt
al ma>l wa al tamwi>l (BMT).

2

Bayt al ma>l wa al tamwi>l merupakan

organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat
pada definisi bayt al ma>l, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi
bayt al tamwi>l. Pada fungsi kedua ini, sebagai lembaga bisnis BMT lebih
mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan-pinjam. Usaha
ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon
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anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal
dan menguntungkan. 3
Menurut Sudarsono, keberadaan BMT setidaknya harus memiliki
beberapa peran, sebagai berikut:
1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
3. Melepaskan kebergantungan pada rentenir.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.4
Pekembangan BMT di Indonesia semakin menunjukkan kemajuan
yang signifikan dengan sasaran utama para pelaku usaha mikro yang
umumnya berada di pedesaan. Perkembangan BMT terus mengalami
peningkatan karena BMT memiliki peranan yang sangat vital dalam kemajuan
perekonomian Indonesia. BMT merupakan salah satu industri keuangan non
bank yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat.
Dalam menjaga kepercayaan masyarakat (nasabah), kesehatan BMT, baik
secara finansial maupun non finansial harus terus dipelihara. Kepercayaan
masyarakat (nasabah) terhadap BMT akan terus terwujud apabila BMT
mampu meningkatkan kinerja usahanya secara optimal. 5
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Dalam lembaga keuangan, tak terkecuali BMT kinerja keuangan dapat
menunjukkan kualitas suatu BMT melalui perhitungan rasio keuangannya.
Perhitungan rasio keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan
keuangan BMT. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi
keuangan, baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang
berkepentingan terhadap laporan tersebut. Dalam laporan keuangan termuat
informasi mengenai jumlah aset, utang, serta modal yang dimiliki, pendapatan
yang dihasilkan dan beban yang harus dikeluarkan. Hal tersebut terdapat
dalam neraca dan laporan laba/rugi. Dari laporan tersebut nantinya akan
diketahui kondisi keuangan, sehingga memudahkan untuk menilai kinerja
manajemen lembaga yang bersangkutan, apakah berhasil atau tidak.
Agar laporan keuangan yang disajikan dapat diartikan dari angkaangka yang ada di laporan keuangan, maka perlu dianalisis. Metode/alat
analisis yang digunakan adalah rasio-rasio keuangan, seperti rasio likuiditas,
rasio solvabilitas (leverage), dan rasio rentabilitas serta rasio keuangan
lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan manajer mengambil
keputusan mengenai kondisi keuangan untuk masa yang akan datang. 6
Rentabilitas/profitability adalah rasio yang menunjukkan kemampuan
perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas
suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan
menggunakan aktivanya secara produktif. Dengan demikian, rentabilitas suatu
perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang
6
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diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal
perusahaan tersebut. Rasio rentabilitas juga mempengaruhi posisi likuiditas
dan kemampuan berkembang perusahaan atau lembaga keuangan. Dengan
kata lain, profitabilitas mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. 7
Rasio rentabilitas memiliki beberapa alat ukur, yakni Return On Asset
(ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share, NPM, dan lainnya. Pada
penelitian ini fokus alat ukur rasio yang digunakan adalah ROA. Hal ini
dikarenakan bahwa dalam penentuan tingkat kesehatan atau kinerja suatu
bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya Return On
Asset (ROA) dan tidak memasukkan unsur Return On Equity (ROE). Sebab,
nilai rentabilitas/profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang
dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat lebih
diutamakan.8
ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan
manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.
Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan
semakin baik pula posisi penggunaan aset.9 Berikut standar perhitungan
ROA:10
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Tabel 1.1
Standar Perhitungan ROA (Return On total Assets)
Rentabilitas

ROA

Standart

Nilai

Kriteria

≥ 10%

100

Sangat baik

7%-10%

75

Baik

3%-7%

50

Cukup baik

1%-3%

25

Kurang baik

< 1%

0

Buruk

Sumber:Keputusan
Menteri
06/Per/M.KUKM/V/2006

Koperasi

dan

UKM

RI

No.

Sedangkan rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk
mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam
praktiknya, apabila dari hasil perhitungan perusahaan ternyata memiliki rasio
solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian
lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba yang besar. Sebaliknya,
apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas lebih rendah tentu mempunyai
risiko kerugian lebih kecil, terutama pada saat perekonomian menurun.
Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian
(return) pada saat perekonomian tinggi.
Terdapat beberapa alat pengukur rasio ini, diantaranya Capital
Adequacy Ratio (CAR), Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio
(DER), Long Term Debt to Equity Ratio, dan lainnya. Fokus penelitian ini
ialah menggunakan Debt to Assets Ratio (DAR). Hal ini dikarenakan bahwa

DAR merupakan salah satu indikator atau rasio yang sering digunakan untuk
mengukur tingkat solvabilitas suatu perusahaan.11
Debt to Asset Ratio (DAR) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur
perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dari hasil pengukuran,
apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak,
maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Demikian
pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan
utang.12 Di bawah ini tabel standart perhitungan solvabilitas (DAR):13
Tabel 1.2
Standart Perhitungan Debt Asset Ratio
Solvabilitas

Debt Asset Ratio

Standart

Nilai

Kriteria

≤ 40%

100

Sangat baik

50%-39%

75

Baik

60%-49%

50

Cukup baik

80%-59%

25

Kurang baik

>80%

0

Buruk

Sumber:Keputusan
Menteri
06/Per/M.KUKM/V/2006

Koperasi

dan

UKM

RI

No.

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa
likuid suatu perusahaan, caranya adalah dengan membandingkan seluruh
komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen di pasiva lancar (utang
jangka pendek). Rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
11
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membayar utang-utang (kewajiban) jangka pendeknya yang jatuh tempo. Atau
rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan
memenuhi kewajiban atau utang pada saat ditagih.
Macam-macam rasio likuiditas, diantaranya adalah Current Ratio
(CR), Quick Ratio (QR), Cash Ratio, Inventory to Net Working Capital,
Financing to Deposit Ratio (FDR) dan lainnya. Pada penelitian ini, fokus alat
ukur yang digunakan dalam rasio likuiditas adalah financing to deposit ratio
(FDR). Alasannya adalah FDR merupakan salah satu indikator dalam
penilaian kinerja atau kesehatan bank, terutama yang berbasis syariah sebab
peraturan syariah yang melarang pengambilan riba/bunga. Dengan FDR, maka
para anggota/nasabah selain bisa mendapatkan modal kerja untuk melakukan
suatu usaha untuk mencari keuntungan juga akan dijauhkan dari praktikpraktik ekonomi non-shariah. 14
Penilain kinerja suatu lembaga keuangan syariah bisa menggunakan
financing to deposit ratio (FDR) yaitu perbandingan antara pembiayaan yang
diberikan dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh perusahaan.
Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.
151/41/DKMP tanggal 01 Oktober 2013, besarnya FDR tidak boleh melebihi
100%.15 Dengan ketentuan itu berarti suatu lembaga keuangan boleh
memberikan pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga asalkan tidak
melebihi 100%, karena hal itu akan membahayakan kelangsungan hidup bank
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Ibid.,125.
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tersebut dan pasti akan membahayakan dana simpanan para nasabah
penyimpan dana.16
BMT Surya Abadi yang beralamatkan di Jenangan, berdiri sejak tahun
1997 tanpa adanya status hukum, yakni atas prakarsa dari Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Mejelis Ekonomi Ponorogo bekerja sama dengan Pimpinan
Daerah Pemuda Muhammadiyah. Seiring berjalannya waktu, BMT Surya
Abadi diharuskan bernaung di bawah badan hukum sesuai dengan aturan
pemerintah. Status hukum yang mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik itu
KSP ataupun KSU disesuaikan dengan bidang usaha yang dijalankan. Maka,
pada tahun 2000 BMT Surya Abadi secara resmi berganti nama menjadi KSP
BMT Surya Abadi.
Alasan penelitian dilakukan di BMT Surya Abadi karena pertama,
BMT Surya Abadi sebagai koperasi primer yang didirikan oleh persyarikatan
Muhammadiyah dan berkedudukan ditingkat pimpinan Cabang Jenangan
Timur yang strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat,
utamanya di pedesaan. Kedua, setiap tahun mengalami perkembangan,
meskipun lingkup kecil tetapi tingkat kepercayaan masyarakat besar. Ketiga,
memiliki segmen pasar menengah ke bawah, dan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM). Keempat, selain sebagai lembaga mediator keuangan,
BMT Surya Abadi juga difungsikan sebagai pusat pengelolaan keuangan
Muhammadiyah setempat.
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Dengan begitu, melalui BMT Surya Abadi diharapkan terjalin
kerjasama antara mereka yang memiliki kelebihan likuidasi dengan mereka
yang membutuhkan likuidasi agar pemberdayaan ekonomi di masyarakat yang
bersangkutan khususnya warga Muhammadiyah dan masyarakat pada
umumnya lebih optimal.
Penelitian ini memilih tahun 2013-2017, karena data tersebut
merupakan data terbaru dan masyarakat cenderung melihat laporan keuangan
paling tidak 3-5 tahun terakhir serta belum ada pada penelitian terdahulu yang
memakai tahun tersebut.
Layaknya lembaga keuangan lain, BMT Surya Abadi juga melakukan
penghimpunan dana (funding) dan penyaluran dana (lending) kepada para
anggota atau nasabahnya. Dalam kegiatan penyaluran dana, pada awal berdiri
BMT Surya Abadi hanya menjalankan satu produk saja yakni pembiayaan
mudharabah/bagi hasil (syariah), akan tetapi dengan banyaknya permintaan
para anggota/nasabahnya, maka BMT menambah satu produk dalam kegiatan
penyaluran dana yaitu pinjaman/kredit (konvensional). Selain alasan tersebut,
terdapat alasan lain mengapa BMT menjalankan produk dengan basis
konvensional, karena dari segi kesejahteraan (gaji) karyawan/pegawai kurang
terpenuhi.
Meskipun terdapat kesenjangan pada aplikasi ganda penyaluran
dananya, BMT Surya Abadi merupakan salah satu lembaga keuangan mikro
yang senantiasa rutin dalam mengukur sejauh mana tingkat kondisi dan
kinerja keuangannya. Dalam melakukan kegiatan tersebut, pihak BMT Surya

Abadi juga rutin melakukan pelaporan keuangan melalui Rapat Anggota
Tahunan (RAT) yang dilakukan satu tahun sekali yang melibatkan pengelola,
pengurus, dan anggota. Dalam RAT tersebut akan dijelaskan mengenai
kondisi keuangannya, baik itu tentang jumlah kekayaan yang dimiliki, hutang,
pendapatan, beban, dan laba atau rugi pada periode tersebut, serta SHU yang
akan diperoleh tiap-tiap anggota.
Berikut daftar tabel mengenai tingkat FDR, DAR, dan ROA BMT
Surya Abadi tahun 2013-2017:
Tabel 1.3
Perhitungan FDR, DAR, dan ROA BMT Surya Abadi Tahun 20132017
Tahun

FDR

DAR

ROA

2013

161.22

70.92

4.81

2014

111.80

76.30

3.78

2015

128.26

72.62

4.13

2016

143.36

72.37

3.93

2017

118.79

75.02

3.34

Sumber: Data Keuangan BMT Surya Abadi yang diolah
Dari data laporan keuangan di atas diketahui bahwa financing to
deposit ratio tahun 2013-2017 mengalami penurunan dari 161,22% menjadi
118,79%. Jika dilihat dari data di atas, bahwa setiap tahunnya dalam kurun
waktu lima tahun, BMT Surya Abadi memberikan pembiayaan kepada
nasabah melebihi standar ketentuan yaitu 100%. Tingkat debt asset ratio

tahun 2013 berada pada angka 70,92% dan puncaknya berada pada tahun 2014
yakni 76,30% atau bisa dikatakan solvabilitas berada pada keadaan “kurang
baik” karena memiliki persentase yang cukup besar. Untuk ROA tahun 20132017 bisa dikatakan “cukup baik” yakni tertinggi 4.81% dan terendah 3,34%.
Secara teori, likuiditas (FDR) tidak boleh melebihi standar 100% dan
solvabilitas dengan standart kriteria sangat baik yakni ≤ 40%. Akan tetapi bila
melihat tabel di atas, antara likuiditas (FDR) dan solvabilitas (DAR), dalam
kondisi yang kurang baik. Sehingga, mempengaruhi kondisi rentabilitas
(ROA) dengan standar kriteria “cukup baik”.
Dapat dikatakan bahwa terdapat masalah dalam kinerja keuangan
BMT Surya Abadi, baik FDR maupun Debt Ratio Tahun 2013-2017, sehingga
menghasilkan rentabilitas (ROA) yang hanya berkisar 3-7%. Berdasarkan
penjelasan tersebut di atas, diketahui bahwa kondisi naik turunnya ROA
dipengaruhi oleh besar kecilnya FDR dan DAR. ROA merupakan rasio yang
menunjukkan seberapa banyak laba yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan
atau modal yang dimiliki perusahaan. Jadi, jika suatu perusahaan mempunyai
ROA yang tinggi, maka peusahaan tersebut berpeluang besar dalam
meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika aktiva/modal yang digunakan
perusahaan tidak memberikan laba, maka perusahaan akan mengalami
kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.
Dengan penjelasan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti
tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk karya

ilmiah yang berjudul : “Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas terhadap
Rentabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Tahun 2013-2017”.

B. Batasan Masalah
Dalam

penelitian

ini

diperlukan

pembatasan

masalah

agar

permasalahan yang ada tidak meluas sesuai dengan latar belakang di atas,
batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen yang
mewakili rasio likuiditas yakni financing to deposit ratio (FDR) dan satu
variabel independen yang mewakili rasio solvabilitas yakni debt to asset
ratio (DAR) serta satu variabel dependen yang mewakili rasio rentabilitas
yaitu return on asset (ROA).
2. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan BMT Surya Abadi
tahun 2013-2017.

C. Rumusan Masalah
1. Apakah rasio financing to deposit ratio (FDR) secara parsial berpengaruh
terhadap tingkat return on asset (ROA) BMT Surya Abadi tahun 20132017?
2. Apakah rasio debt to asset ratio (DAR) secara parsial berpengaruh
terhadap tingkat return on asset (ROA) BMT Surya Abadi tahun 20132017?

3. Apakah rasio financing to deposit ratio (FDR) dan debt to asset ratio
(DAR) secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat return on asset
(ROA) BMT Surya Abadi tahun 2013-2017?

D. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui:
1. Pengaruh rasio financing to deposit ratio (FDR) terhadap tingkat return on
asset (ROA) BMT Surya Abadi tahun 2013-2017.
2. Pengaruh rasio debt to asset ratio (DAR) terhadap tingkat return on asset
(ROA) BMT Surya Abadi tahun 2013-2017.
3. Pengaruh rasio financing to deposit ratio (FDR) dan debt to asset ratio
secara bersama-sama terhadap tingkat return on asset (ROA) BMT Surya
Abadi tahun 2013-2017.

E. Manfaat Penelitian
1. Aspek Teoritis
Untuk memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan
ilmu pengetahuan ekonomi mengenai pengaruh rasio keuangan (FDR dan
DAR) terhadap rentabilitas (ROA). Dan dapat digunakan sebagai dasar

perluasan penelitian terutama yang berhubungan dengan rasio keuangan
yang dikaitkan dengan pada penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis
Hasil penelitian ini sekiranya bisa dijadikan bahan pertimbangan
semua kalangan, diantaranya:
a. Bagi BMT Surya Abadi Jenangan sebagai bahan pertimbangan dalam
mengambil keputusan terutama yang berhubungan dengan rentabilitas
(ROA) periode tertentu.
b. Bagi manajer keuangan maupun bendahara sebagai bahan evaluasi
terhadap kebijakan pengelolaan keuangan BMT Surya Abadi Jenangan
yang selama ini diterapkan.
c. Bagi investor, dengan adanya informasi mengenai laporan keuangan
dengan jelas dapat membantu dalam keputusan berinvestasi.
d. Bagi masyarakat (nasabah/anggota), memberikan gambaran tentang
kinerja keuangan BMT Surya Abadi Jenangan, sehingga dapat
dijadikan acuan untuk mengambil keputusan ekonomi agar tercapai
tujuan yang diinginkan.

F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dibuat dengan tujuan untuk mengetahui
pembahasan dalam setiap bab dan sub bab pada sebuah penelitian. Sistematika
pembahasan pada penelitian ini adalah:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran umum dari seluruh isi skripsi yang
meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat/kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN
HIPOTESIS
Pada bab ini akan dipaparkan mengenai teori-teori yang
digunakan, meliputi: rasio keuangan yaitu rasio rentabilitas, rasio
solvabilitas, rasio likuiditas, dan pengaruh antara rasio likuiditas
dan solvabilitas terhadap rentabilitas. Dan pada bab ini pula akan
dibahas mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta
hipotesis penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN
Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan peneliti,
meliputi: rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi
operasional, populasi, sampel, dan teknik sampling, jenis dan
sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan
analisis data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasannya,
mengenai: hasil pengujian asumsi klasik, hasil uji korelasi dan
regresi, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian
tersebut.

BAB V

PENUTUP
Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang memuat tentang
kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran yang seharusnya
dilakukan sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang
termasuk di dalamnya, untuk kebijaksanaan lembaga keuangan
selanjutnya.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori
Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan
dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai
hubungan relevan dan signifikan (berarti). Rasio keuangan merupakan suatu
teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan dimanfaatkan sebagai alat
ukur kondisi-kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu,
ataupun hasil-hasil usaha dari suatu perusahaan pada satu periode tertentu
dengan jalan membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan
keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun rugi/laba.17
Rasio keuangan atau financial ratio ini sangat penting gunanya untuk
melakukan

analisa

terhadap

kondisi

keuangan

perusahaan.

Adapun

manfaat/kegunaannya adalah sebagai berikut:
1. Bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi
perusahaan.
2. Sebagai rujukan untuk membuat perencanaan.
3. Sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif
keuangan.
4. Digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi
dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pengembalian pinjaman.

17

Asnaini, et. al. Manajemen Keuangan (Yogyakarta: Teras, 2012), 39.

5. Sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi.18
Ada 3 jenis rasio yang sering digunakan untuk menilai kinerja
keuangan suatu perusahaan, yaitu:
1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio)
a. Pengertian Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan
suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus
segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban keuangan pada saat ditagih. Perusahaan yang mampu
memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti
perusahaan tersebut dalam keadaan “likuid” dan perusahaan dikatakan
mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila
perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran atau pun aktiva
lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya atau hutang jangka
pendek. Sebaliknya, kalau perusahaan tidak dapat segera memenuhi
kewajiban keuangannya pada saat ditagih, berarti perusahaan tersebut
dalam keadaan “illikuid”.19
Dari rasio ini dapat diperoleh pandangan tentang keadaan
solvabilitas kas pada saat ini dan kemampuan perusahaan untuk tetap
mempertahankan solvabilitasnya.20

18

Irham Fahmi, Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi (Bandung: Alfabeta,
2010), 170-173.
19
S. Munawir, Analisa Laporan Keuangan (Yogyakarta: Liberty, 2012), 31.
20
James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, Prinsip-Prinsip Manajemen
Keuangan, terj. Heru Sutojo (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 135.

b. Macam-Macam Rasio Likuiditas dan Pengukurnya
1) Financing to Deposit Ratio (FDR)
Penilain kinerja suatu lembaga keuangan syariah bisa
menggunakan financing to deposit ratio (FDR) yaitu perbandingan
antara pembiayaan yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang
berhasil dihimpun oleh lembaga keuangan syariah.21
Financing to deposit ratio (FDR) dipergunakan untuk
mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari
dana pihak ketiga. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang
dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini terkait
risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau
pemakai

dana

tidak

dapat

mengembalikan

dana

yang

dipinjamnya.22
Tinggi

rendahnya

rasio

FDR

menunjukkan

tingkat

likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu
bank/lembaga keuangan, berarti digambarkan sebagai bank yang
kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio
lebih kecil. 23
Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit
dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu
bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang
21
22

Kasmir, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 118.
Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Jakarta: Ghalia Indonesia,

2009), 79.
23

Veithzal Rivai, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi
(Jakarta: PT Bumi Aksara: 2010), 784-785.

ditanggung

oleh

bank

yang

bersangkutan.

Apabila

kredit/pembiayaan yang disalurkan mengalami kegagalan atau
bermasalah, bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan
dana yang dititipkan oleh masyarakat.24
Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran
Bank Indonesia No. 151/41/DKMP tanggal 01 Oktober 2013,
besarnya FDR tidak boleh melebihi 100%. 25 Rumus mencari FDR
adalah sebagai berikut:26
𝐹𝐷𝑅 =

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑛𝑔
× 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡

2) Current Ratio (Rasio Lancar)
Rasio lancar (current ratio) merupakan rasio untuk
mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka
pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih.
Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia
untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo.
Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur
tingkat keamanan (margin of safety). Tidak ada standar khusus
mengenai besarnya current ratio (CR) yang ideal, namun sebagai
patokan ialah sebesar 200% ini tidak mutlak hanya untuk prinsip
kehati-hatian.
24

Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: Pustaka Setia,
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Binti Nur Asiyah,
(Yogyakarta:Teras, 2014), 75-76.

Manajemen

Pembiayaan

Bank

Syariah

Rumusnya sebagai berikut:
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
× 100%
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦

3) Quick Ratio (Rasio Cepat)
Quick ratio (QR) merupakan rasio uji cepat yang
menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka
pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan.
Hal ini disebabkan persediaan memerlukan waktu relatif lebih lama
untuk diuangkan dibandingkan dengan aset lain. Untuk prinsip
kehati-hatian, maka besarnya QR ialah 100%. Dengan kata lain
perusahaan yang quick rationya mencapai 100%, maka perusahaan
tersebut dalam keadaan keuangan yang baik.27
Rumus untuk mencari quick ratio sebagai berikut:
𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
× 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡

4) Cash Ratio (Rasio Kas)
Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur
seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas
atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan
yang ada di bank (yang dapat ditarik setiap saat menggunakan
kartu ATM). Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan

27

Yudiana, Dasar-Dasar, 75-77.

sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang
jangka pendeknya. 28 Rumusnya adalah sebagai berikut:
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝐾𝑎𝑠 + 𝐸𝑓𝑒𝑘
× 100%
𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

5) Inventory to Net Working Capital
Inventory to net working capital merupakan rasio yang
digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah
persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja
tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan
hutang lancar. Rumusnya adalah sebagai berikut:
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦 =

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
× 100%
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 − 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

2. Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio)
a. Pengertian Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. 29
Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk
mengukur

kemampuan

perusahaan

untuk

membayar

seluruh

kewajibannya, baik jangka pendek atau jangka panjang apabila
perusahaan dilikuidasi.
Suatu perusahaan dikatakan solvabel apabila perusahaan
tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk
28

Asnaini, Manajemen, 62.
Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis (Jakarta: Kharisma Putra
Utama, 2009), 125-129.
29

membayar semua hutang-hutangnya, sebaliknya apabila jumlah aktiva
tidak cukup atau lebih kecil dari jumlah hutangnya, berarti perusahaan
tersebut dalam keadaan insolvabel.
Baik perusahaan yang insolvabel atau illikuid menunjukkan
keadaan keuangan yang kurang baik, karena kedua-duanya pada suatu
waktu akan menghadapi kesulitan keuangan. Perusahaan yang illikuid
akan segera mengalami kesulitan keuangan walaupun perusahaan
tersebut dalam keadaan solvabel. Sebaliknya, bila perusahaan dalam
keadaan insolvabel tetapi likuid tidak akan segera mengalami kesulitan
keuangan.30
Semakin besar tingkat leverage perusahaan, akan semakin
besar jumlah pinjaman yang digunakan, sehingga risiko keuangan
yang dihadapi perusahaan semakin besar. 31
b. Macam-Macam Rasio Solvabilitas dan Pengukurnya
1) Debt to Assets Ratio (DAR)
Debt to asset ratio merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva.
Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh
utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap
pengelolaan aktiva. Semakin tinggi tingkat rasio ini, semakin tinggi
risiko keuangan perusahaan. Rasio ini biasanya dinyatakan dalam
persentase. Rumus untuk mencarinya ialah sebagai berikut:
30
31

Munawir, Analisa, 32.
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𝐷𝐴𝑅 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦
× 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

2) Debt to Equity Ratio (DER)
Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk
menilai utang dengan ekuitas. Untuk mencari rasio ini dengan cara
membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar
dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui
jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik
perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap
rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Semakin
tinggi rasio ini modal sendiri yang digunakan semakin sedikit
dibandingkan dengan hutang atau kewajibannya. Rumus mencari
debt equity ratio:
𝐷𝐸𝑅 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦
× 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

3) Long Term Debt to Equity Ratio
Long term debt to equity ratio merupakan rasio antara
utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah
untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri
yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara
membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri
yang disediakan oleh perusahaan. Rumus mencari long term debt
to equity ratio adalah:
𝐿𝑇𝐷 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖

× 100%

3. Rasio Rentabilitas (Profitability Ratio)
a. Pengertian Rasio Rentabilitas
Rentabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan
lembaga keuangan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
Rentabilitas suatu lembaga keuangan diukur dengan kesuksesan dan
kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif, dengan
demikian rentabilitasnya dapat diketahui dengan memperbandingkan
antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva
atau jumlah modal yang dimiliki.
Jumlah keuntungan (laba) yang diperoleh secara teratur serta
kecenderungan atau trend keuntungan yang meningkat merupakan
suatu faktor yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian
panganalisa dalam menilai profitability atau rentabilitas suatu lembaga
keuangan. Rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi
penggunaan modal dengan membandingkan antara laba dengan modal
yang digunakan dalam operasional. Oleh karena itu, keuntungan yang
besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa lembaga
keuangan tersebut rentabel. Maka, bagi manajemen atau pihak-pihak
lain, rentabilitas yang tinggi lebih penting daripada keuntungan yang
besar.
Bagi para kreditur, rentabilitas merupakan jaminan yang utama
dengan tanpa mengabaikan faktor-faktor lainnya. Betapa pun besarnya
likuiditas atau solvabilitas, kalau lembaga keuangan atau perusahaan

tersebut tidak mampu menggunakan modalnya secara efisien, maka
pada

akhirnya

akan

mengalami

kesulitan

keuangan

dalam

mengembalikan hutang-hutangnya. Suatu perusahaan atau lembaga
keuangan yang rentabel, maka pada umumnya akan dapat beroperasi
secara stabil.32
Semakin baik rasio rentabilitas/profitabilitas, maka semakin
baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan
perusahaan.
b. Macam-Macam Rasio Rentabilitas dan Pengukurnya
1) Return on assets (ROA)
Return

on

assets

(ROA)

merupakan

rasio

yang

menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan
dalam perusahaan atau lembaga keuangan atau suatu ukuran
tentang efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari
seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber
pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase. Rumus
menghitungnya ialah:
𝑅𝑂𝐴 =

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
× 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡

2) Return On Equity (ROE)
Return on asset merupakan rasio untuk mengukur laba
bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan
efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini
32
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semakin baik. Artinya, posisi pemilik modal atau dana semakin
kuat, demikian pula sebaliknya.33 Rumusnya ialah:
𝑅𝑂𝐸 =

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
× 100%
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

3) Earning Per Share
Earning per share merupakan rasio untuk mengukur
keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi
pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum
berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan
rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham meningkat
dengan pengertian lain, bahwa tingkat pengembalian yang tinggi.
Rumusnya sebagai berikut:
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 − 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛
𝐸𝑃𝑆 =
× 100%
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑖𝑎𝑠𝑎
4) Net Profit Margin
Net profit margin adalah menunjukkan seberapa besar laba
setelah pajak yang dihasilkan oleh setiap satuan nilai moneter
(dollar) dari penjualan yang dilakukan. Rumus mencari net profit
margin:
𝑁𝑃𝑀 =

33
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Kasmir dan Jakfar, Studi, 141-143.

B. Penelitian Terdahulu
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan
sebelumnya terkait dengan pengaruh rasio likuiditas (FDR) dan solvabilitas
(DAR) terhadap rentabilitas (ROA). Berikut penelitian terdahulu yang
digunakan oleh penulis sebagai referensi.
Dwi Prasetiani dengan judul Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap
Rentabilitas (Studi Kasus Pada BMT Natijatul Umat Ponorogo Tahun 20102014). Fokus masalah adalah pengaruh rasio lancar terhadap ROA dan ROE di
BMT Natijatul Umat Ponorogo, Pengaruh QR terhadap ROA dan ROE,
pengaruh FDR terhadap ROA dan ROE, serta pengaruh ketiganya terhadap
ROA dan ROE di BMT Natijatul Umat Ponorogo. Metode analisis yang
digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah rasio
lancar mengalami penurunan dari tahun 2013 ke 2014 dan rasio lancar tidak
berpengaruh signifikan pada ROA. QR tidak berpengaruh signifikan pada
ROA. Variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BMT.
Ketiga rasio tersebut tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap
ROA maupun ROE, sehingga mengakibatkan kondisi rentabilitas mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya.34
M. Khafidz Mansur, Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap
Profitabilitas (Studi Kasus Pada Perusahaan Subsektor Telekomunikasi Yang
Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2010-2014). Dengan rumusan

Dwi Prasetiani, “Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Rentabilitas (Studi
Kasus Pada BMT Natijatul Umat Ponorogo Tahun 2010-2014)”, Skripsi (Ponorogo:
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2015), 92-95.
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masalah, apakah profitabilitas perusahaan yang diproyeksikan dengan ROA
dapat dipengaruhi oleh likuiditas yang diproyeksikan dengan CR dan
solvabilitas yang diproyeksikan dengan

DAR baik secara parsial maupun

simultan pada perusahaan subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Jakarta
Islamic Index (JII) periode 2010-2014). Metode analisis yang digunakan
adalah analisis regresi. Hasilnya adalah likuiditas dan solvabilitas yang
masing-masing diproyeksikan dengan CR dan DAR secara bersama-sama
dapat berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), tetapi secara
sendiri-sendiri likuiditas (CR) tidak berpengaruh signifikan, akan tetapi
solvabilitas (DAR) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 35
Mei Anggraini dengan judul Analisis Pengaruh Financing To Deposits
Ratio (FDR) Dan Loan To Assets Ratio (LAR) Terhadap Profitabilitas
Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah
Periode 2009-2013). Dengan rumusan masalah apakah FDR berpengaruh
terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, apakah LAR
berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, baik
secara parsial maupun simultan. Hasilnya adalah FDR tidak berpengaruh
signifikan terhadap ROA. Dan LAR berpengaruh dan signifikan terhadap
ROA pada perbankan Syariah di Indonesia. Secara simultan FDR dan LAR

35
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secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap ROA perbankan Syariah
di Indonesia.36
Sri Wahyuni, Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO Terhadap
Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2015. Rumusan masalahnya
adalah apakah CAR, NPF, FDR, dan BOPO secara parsial berpengaruh
terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Periode 2011-2015,
Apakah CAR, NPF, FDR, dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap
Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Periode 2011-2015. Hasil
penelitiannya adalah secara parsial variabel CAR dan BOPO berpengaruh
terhadap ROA, sedangkan NPF dan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA.37
Laili Ismayani, Analisis Pengaruh Debt To Asset Ratio (DAR), Debt
To Equity Ratio (DER) Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Jasa Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Rumusan masalahnya adalah apakah Debt
to Asset Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER) akan berpengaruh
terhadap profitabilitas pada perusahaan jasa yang go public di Bursa Efek
Indonesia, baik secara simultan ataupun sendiri-sendiri. Hasil penelitiannya
adalah Debt to Asset Ratio (DAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap
Return on Aseet (ROA). Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa Debt
to Equity Ratio (DER) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
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ROA. Berdasarkan pengaruh secara bersama-sama, menunjukkan bahwa
variabel Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER)
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ROA.38
Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki persamaan dan perbedaan
dengan penelitian terdahulu. Persamaannya terletak pada instrumen atau alat
penelitian yaitu rasio keuangan dengan variabel dependen ROA. Sedangkan
perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian yakni berlokasi di BMT
Surya Abadi Jenangan dan variabel independennya adalah FDR dan DAR.

C. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana
teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai
masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara
teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu
dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Pertautan antar
variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma
penelitian.39
Dalam penelitian ini, kerangka berpikirnya adalah terdapat dua
variabel independen dan satu variabel dependen. Dapat digambarkan dalam
model analisis atau gambaran hubungan antar variabelnya ialah sebagai
berikut:
38
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Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Financing to Deposit
Ratio/FDR

H1
Return On Asset/ROA

(X1)
Debt to Asset Ratio/DAR
(X2)

(Y)
H2
H3

Seperti gambar di atas, pada penelitian ini kerangka berpikir atau
paradigma penelitiannya ialah paradigma ganda dengan dua variabel
independen. Yaitu, likuiditas sebagai X1, solvabilitas sebagai X2, dan
rentabilitas sebagai Y.
1. Pengaruh FDR terhadap ROA
Likuiditas memiliki pengaruh atau hubungan yang erat dengan
rentabilitas/profitabilitas. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang
dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini terkait risiko
apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana
tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya.40
Semakin tinggi angka FDR suatu bank/lembaga keuangan, berarti
digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank
yang mempunyai angka rasio lebih kecil.41
Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan
dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa
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konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung oleh bank yang
bersangkutan. Apabila kredit/pembiayaan yang disalurkan mengalami
kegagalan atau bermasalah, bank akan mengalami kesulitan untuk
mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat.42
Menurut James C. Van Horne dan John M. Machowicz,
kemampuan memperoleh laba berbanding terbalik dengan likuiditas.
Likuiditas yang meningkat merupakan biaya dari kemampuan memperoleh
laba yang menurun.43
Secara teori, rasio likuiditas (FDR) berbanding terbalik dengan
rentabilitas. Sebab, semakin besar likuiditas (FDR) maka akan
menurunkan tingkat rentabilitas/profitabilitas suatu perusahaan. 44
2. Pengaruh DAR terhadap ROA
Pengaruh solvabilitas terhadap rentabilitas ialah Menurut John J.
Wild, semakin besar proporsi hutang pada struktur modal suatu
perusahaan, semakin tiggi pula beban tetap dan komitmen pembayaran
kembali

yang ditimbulkan,

maka

akan

mengakibatkan

turunnya

rentabilitas suatu perusahaan.45
Debt to asset ratio (DAR) mempunyai dampak yang buruk
terhadap kinerja perusahaan, karena tingkat yang semakin tinggi berarti
beban bunga akan semakin besar yang artinya mengurangi keuntungan.
42
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Semakin tinggi debt to asset ratio (DAR) menunjukkan semakin besar
beban perusahaan terhadap pihak luar, hal ini sangat memungkinkan
menurunkan kinerja perusahaan.46
3. Pengaruh FDR dan DAR terhadap ROA
Apabila perusahaan bermaksud untuk meningkatkan keuntungan
yang diperolehnya maka peningkatan keuntungan tersebut akan diikuti
pula oleh risiko yang semakin besar. Demikian pula kalau perusahaan
ingin melakukan yang sebaliknya yakni menurunkan risiko, maka
penurunan tingkat risiko ini akan diikuti oleh menurunnya tingkat
profitabilitas atau rentabilitas.47
Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajiban jangka pendeknya yang mana dalam hubungannya terhadap
rentabilitas ialah semakin besar rasio likuiditas, maka akan menurunkan
tingkat rentabilitas. 48
Sedangkan solvabilitas ialah kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban jangka penjangnya. Pengaruh solvabilitas terhadap
rentabilitas ialah semakin tinggi penggunaan hutang/rasio solvabilitas,
maka rentabilitas/profit yang akan diterima perusahaan akan menurun.49
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D. Hipotesis Penelitian
Teori

yang

digunakan

dalam

penelitian

kuantitatif

akan

mengidentifikasikan hubungan antar variabel bersifat hipotesis. Hipotesis
merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu
jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Hipotesis dalam penelitian
kuantitatif dapat berupa hipotesis satu variabel dan hipotesis dua atau lebih
variabel yang dikenal sebagai hipotesis kausal/hubungan (sebab-akibat).50
Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan ialah hipotesis
kausal/hubungan (sebab-akibat). Secara teori, apabila FDR naik, maka ROA
akan menurun. Dan bila DAR turun, maka ROA akan naik.
Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat diambil hipotesa sebagai
berikut:
H1: Rasio financing to deposit ratio (FDR) secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap tingkat return on asset (ROA) BMT Surya Abadi
Tahun 2013-2017.
H2: Rasio debt to asset ratio (DAR) secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap tingkat return on asset (ROA) BMT Surya Abadi Tahun 20132017.
H3: Rasio financing to deposit ratio (FDR) dan debt to asset ratio (DAR)
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat return on asset
(ROA) BMT Surya Abadi Tahun 2013-2017.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yakni suatu proses
menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat
menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Penelitian
kuantitatif dapat dilaksanakan dengan penelitian deskriptif, penelitian
hubungan/korelasi,

penelitian

kuasi-eksperimental,

dan

penelitian

eksperimental. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif
deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan
masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data jadi yang menyajikan datadata menganalisis dan menginterpretasi.51
Sedangkan dalam penelitian ini, teknik analisis data/statistiknya adalah
statistik inferensial yaitu metode yang berhubungan dengan analisis data
hingga penafsiran hipotesis penelitian. Laporan secara inferensial menyajikan
permodelan data dan untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan
analisis data. Misalnya, melakukan pengujian hipotesis, membuat permodelan
hubungan melalui perhitungan uji regresi ganda, dan sebagainya. 52
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
1. Variabel Penelitian
Variabel penelitian yakni segala sesuatu yang berbentuk apa saja
yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi
tentang hal yang ingin diteliti/dikaji, kemudian ditarik kesimpulannya.
Terdapat berbagai macam variabel dalam penelitian, yakni variabel
independen, dependen, intervening, kontrol, dan moderator.53
Dan dalam penelitian ini variabel penelitian yang digunakan adalah
variabel

independen

(mempengaruhi/bebas)

dan

dependen

(dipengaruhi/terikat). Penggunaaan dua variabel ini secara berturut-turut
ialah likuiditas dan solvabilitas (variabel independen) dan rentabilitas
(dependen).
a. Variabel Independen (Variabel Bebas)
Variabel independen (variabel X) adalah variabel yang
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya
variabel dependen (terikat). Variabel independen (bebas) merupakan
variabel yang dapat diukur atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan
hubungan/pengaruhnya dengan suatu gejala yang diobservasi. 54
Variabel-variabel independen yang akan diuji dalam penelitian
ini adalah likuiditas dengan rasio financing to deposit ratio, serta
solvabilitas dengan fokus rasio debt ratio.
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b. Variabel Dependen (Variabel Terikat)
Variabel dependen (variabel Y) adalah variabel yang
dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang variabelnya diamati
dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel
bebas.55 Variabel dependen yang diuji pada penelitian ini adalah
rentabilitas dengan rasio return on assets (ROA).
2. Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan definisi yang menjadikan variabelvariabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya
dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Hal tersebut
dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran. 56
Oleh karena itu, variabel harus didefinisikan secara operasional
agar lebih mudah dicari hubungannya antara satu variabel dengan lainnya
dan pengukurannya. Tanpa operasionalisasi variabel, peneliti akan
mengalami kesulitan dalam menentukan pengukuran hubungan antar
variabel yang masih bersifat konseptual.57
Berikut ini penjelasan variabel berikut definisi operasionalnya yang
digunakan dalam penelitian ini:
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Tabel 3.1
Definisi Operasional
Variabel

Definisi Operasional

Pengukuran

Rasio likuiditas adalah ukuran
kemampuan bank dalam memenuhi
kewajiban jangka pendeknya. Dalam
hal

ini

peneliti

menggunakan
𝐹𝐷𝑅 =

Financing to Deposit Ratio.
X1
Financing to Deposit Ratio

× 100%

Likuiditas
(FDR)

yaitu

perbandingan

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡

antara

pembiayaan yang diberikan dengan
dana

pihak

ketiga

yang berhasil

dihimpun oleh lembaga keuangan
syariah.
Rasio solvabilitas merupakan
rasio yang digunakan untuk mengukur
sejauh

mana

aktiva

perusahaan

dibiayai dengan utang. Pada rasio ini
X2

𝐷𝐴𝑅 =
peneliti menggunakan Debt to Asset

Solvabilitas
Ratio.
Debt to asset ratio (DAR)
merupakan

rasio

yang

digunakan

untuk mengukur perbandingan antara

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡
× 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

total utang dan total aktiva. Dengan
kata

lain,

seberapa

besar

aktiva

perusahaan dibiayai oleh utang atau
seberapa

besar

berpengaruh

utang

perusahaan

terhadap

pengelolaan

aktiva.
Adalah rasio yang menunjukkan
tingkat

efektivitas

melalui

usaha

yang

dicapai

operasional

bank.

Dengan kata lain gambaran tentang
kemampuan bank menghasilkan laba.
Pada rasio ini, peneliti menggunakan
Return On Asset (ROA).
𝑅𝑂𝐴 =
Y

ROA

Rentabilitas

menggambarkan
dalam

ialah

yang

kemampuan

mengelola

diinvestasikan
aktiva

rasio

dana

dalam

yang

bank
yang

keseluruhan
menghasilkan

keuntungan. Dengan kata lain, ROA
adalah gambaran produktivitas bank
dalam

mengelola

dana

menghasilkan keuntungan.

sehingga

𝐿𝑎𝑏𝑎
× 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.58
Dalam penelitian ini populasinya ialah seluruh laporan keuangan BMT
Surya Abadi.
2. Sampel dan Teknik Sampling
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi yang sifatnya harus representatif (mewakili). Dalam
penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yakni
purposive sampling di mana populasi yang dijadikan sampel tertentu
sesuai dengan yang dikehendaki peneliti berdasarkan kriteria yang
ditetapkan.

59

Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan BMT

Surya Abadi periode 2013-2017 sesuai dengan RAT.

D. Jenis dan Sumber Data
Menurut sifat datanya, jenis data yang diperlukan dan dikumpulkan
dalam penelitian ini ialah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang
berupa angka. Sesuai dengan bentuknya data kuantitatif dapat diolah atau
dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Sedangkan
menurut waktu pengumpulannya, data penelitian ini termasuk ke dalam data
58
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time series, sebab data dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu objek,
dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan dari objek tersebut. Data
tersebut berupa laporan keuangan BMT Surya Abadi tahun 2013-2017 (5
tahun terakhir).
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan
menggunakan data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh
dari peneliti itu sendiri.60 Sumber yang dipakai untuk mendapatkan data-data
tersebut yaitu berupa laporan keuangan tahunan.

E. Metode Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan datanya adalah dokumentasi yakni metode
pengumpulan data lengkap.61 Dengan cara mengumpulkan data berupa laporan
keuangan, baik neraca, laba rugi, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian
ini.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Teknik yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data adalah
sebagai berikut:
1. Metode asumsi klasik
Penggunaan uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan
atas model regresi yang digunakan pada penelitian ini dan untuk
memastikan bahwa di dalam regresi yang diuji mempunyai data yang
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terdistribusi secara normal, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan
multikolinearitas. Pengujian tersebut adalah sebagai berikut:
a. Metode Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model
regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai
distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model
regresi yang berdistribusi normal.
Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji
Kolmogorov-Smirnov. Pedoman yang digunakan dalam pengambilan
kesimpulan adalah sebagai berikut:
1) Jika nilai sig (2-tailed) > 0,05 : maka distribusi data normal;
2) Jika nilai sig (2-tailed) < 0,05 : maka distribusi data tidak normal.
b. Metode Multikolinearitas
Uji multikolinearitas merupakan uji yang ditujukan untuk
menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar
variabel bebas (variabel independen). Model uji regresi yang baik
selayaknya tidak terjadi multikolinearitas.
Metode

yang

sering

digunakan

untuk

mendeteksi

multikolinearitas adalah Variance Inflactor Factor (VIF) yaitu VIF <
10, jika kriteria tersebut terpenuhi maka hasil uji analisis pada
penelitian tidak terjadi multikolinearitas.

c. Metode Autokorelasi
Tujuan uji autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode tl pada persamaan regresi linear. Apabila terjadi korelasi maka
menunjukkan adanya problem autokorelasi. Problem autokorelasi
mungkin terjadi pada data time series (data runtut waktu), sedangkan
pada data cross section (silang waktu), masalah autokorelasi jarang
terjadi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas
autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah
dengan Uji Durbin-Watson (DW test). Pengambilan keputusan ada
tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:
1) Terjadi autokorelasi positif, jika DW di bawah -2 (DW < -2).
2) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada di antara -2 dan +2
atau -2 ≤ DW ≤ +2.
3) Terjadi autokorelasi negative jika nilai DW di atas +2 atau DW >
+2.62
d. Metode Heterokedastisitas
Heterokedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak
sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu
pengamatan

ke

homoskedastisitas.

pengamatan

yang

lain

tetap,

maka

disebut

Penelitian

yang

baik

harus

terbebas

dari

heterokedastisitas. Salah satu cara untuk melihat adanya problem
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heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot (scatterplot)
antara

nilai

prediksi

variabel

terikat

(ZPRED)

dengan

residualnya/variabel bebas (SRESID). 63
Homoskedastisitas jika pada

scatterplot

titik-titik hasil

pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah
maupun di atas titik origin/angka 0 pada sumbu Y dan tidak
mempunyai pola teratur. Heterokedastisitas jika pada scatterplot titiktitik hasil pengolahan data memiliki pola teratur, baik itu menyempit,
melebar ataupun bergelombang.64
2. Metode Korelasi
a. Metode Korelasi Sederhana
Analisis korelasi atau korelasi bivariate digunakan untuk
mengetahui hubungan antara dua variabel. Dalam perhitungan korelasi
akan didapat koefisien korelasi yang menunjukkan keeratan hubungan
antar dua variabel tersebut. Nilai koefisien korelasi berkisar antara -1
sampai 0 atau 0 sampai 1. Jika nilai koefisiennya mendekati 1 atau -1,
maka hubungan antara dua variabelnya akan semakin erat. Tetapi jika
mendekati 0, maka hubungannya semakin lemah.65
Penelitian menggunakan korelasi pearson atau pearson product
moment yaitu digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara
dua variabel yang mempunyai distribusi data normal. Teknik korelasi
63
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Universitas Atma Jaya, 2009), 119-126.
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(Yogyakarta: Andi Offset, 2012), 59.
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ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis
hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval
atau rasio dan sumber data dari dua variabel atau lebih adalah sama.66
Rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi pearson
product moment, yaitu:
𝒓𝒙𝒚 =

𝐧(∑𝐗𝐘) − (∑𝐗)(∑𝐘)
√{𝐧. ∑𝐗𝟐 − (∑𝐗)𝟐}{𝐧. ∑𝐘𝟐 − (∑𝐘)𝟐}

Korelasi pearson product moment dilambangkan (r) dengan
ketentuan (-1 ≤ r ≤ 1). Apabila nilai r = -1, artinya korelasinya negatif
sempurna ; jika nilai r = 0, artinya tidak ada korelasi; dan jika r = 1,
artinya korelasinya sangat kuat.67
Dengan membuat hipotesis:
H0 = Tidak ada pengaruh antara FDR dan ROA.
Ha = Ada pengaruh antara FDR dan ROA.
H0 = Tidak ada pengaruh antara DAR dan ROA.
Ha = Ada pengaruh antara DAR dan ROA.
b. Metode Korelasi Ganda
Korelasi ganda (multiple correlation) merupakan angka yang
menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel secara
bersama-sama atau lebih dengan variabel yang lain. Analisis korelasi
ganda digunakan untuk mengetahui besar hubungan dan kontribusi dua
variabel bebas (X) atau lebih secara simultan atau bersama-sama
66
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dengan variabel terikat (Y). Dengan rumus korelasi ganda sebagai
berikut:
𝐑²

⁄
Fhitung = 𝟏−𝐑² 𝐤
⁄

𝐧−𝐤−𝟏

Dengan membuat hipotesis:
Ha = Terdapat hubungan/pengaruh yang signifikan antara FDR dan
DAR terhadap ROA pada BMT Surya Abadi.
H0 = Tidak terdapat hubungan/pengaruh yang signifikan antara FDR
dan DAR terhadap ROA pada BMT Surya Abadi.
3. Metode Regresi Linier
a. Metode Regresi Linier Sederhana
Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui
besarnya pengaruh satu variabel bebas X terhadap satu variabel terikat
Y. Model regresi sederhana adalah:
Y = a + bx
Dimana:
Y = Variabel dependen
X = Variabel independen
a = Penduga bagi intecep
b = penduga bagi koefisien regresi
b. Metode Regresi Linier Berganda
Regresi linier berganda merupakan pengembangan dari regresi
linear sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk

melakukan prediksi permintaan di masa yang akan datang, berdasarkan
data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel
bebas (independen) terhadap satu variabel terikat (dependen).
Perbedaan penerapan metode ini hanya terletak pada jumlah
variabel bebas (independen) yang digunakan. Penerapan metode regresi
berganda jumlah variabel bebas (independen) yang digunakan lebih dari
satu yang mempengaruhi satu variabel terikat (dependen).68
Analisis regresi berganda merupakan alat yang digunakan untuk
membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal
antara dua atau lebih variabel bebas X1X2…Xi terhadap satu variabel
terikat Y. 69 Bentuk matematika dari analisis regresi berganda dari variabel
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y= a + b1X1 + b2X2
Keterangan:
Y

: Rentabilitas

a

: Konstanta

b

: Koefisien

X1

: Likuiditas

X2

: Solvabilitas

68
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c. Hipotesis
a. Uji t
Uji t untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen
dengan menganggap variabel bersifat konstan. Untuk pengambilan
kesimpulannya

dinyatakan

dengan

melihat

signifikansi

dan

membandingkan dengan taraf kesalahan (signifikansi) yang dipakai
yakni jika nilai profitabilitas < nilai alpha (α), maka variabel
independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Adapaun dasar pengambilan keputusan adalah:
Jika thitung > ttabel artinya variabel bebas (X) mempunyai
pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).
Jika thitung < ttabel artinya variabel bebas (X) tidak mempunyai
pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).
Kemudian mengambil kesimpulan:
Jika sig > α (0,05), maka h0 diterima.
Jika sig < α (0,05), maka h0 ditolak.
b. Uji F
Uji F dipakai untuk melihat pengaruh variabel-variabel
independen secara kesuluruhan terhadap variabel dependen. Untuk
melihat pengaruh yang terjadi dilakukan dengan membandingkan sig
dengan nilai tingkat kepercayaan 0,05. Apabila nilai sig lebih kecil dari
nilai derajat kepercayaan (sig < 0,05), berarti terdapat hubungan yang

signifikan antara semua variabel dependen. Dasar pengambilan
keputusan adalah:
Jika Fhitung > Ftabel, maka h0 ditolak ha diterima artinya variabel
bebas secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
Jika Fhitung < Ftabel, maka h0 diterima ha ditolak artinya variabel
bebas secara serentak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel
terikat.
Dan mengambil keputusan sebagai berikut:
Jika sig > α (0,05), maka h0 diterima dan ha ditolak.
Jika sig < α (0,05), maka h0 ditolak dan ha diterima.70
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Sejarah Berdirinya BMT Surya Abadi
Koperasi Simpan Pinjam BMT Surya Abadi didirikan atas prakarsa
dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Ekonomi Ponorogo yang
bekerja sama dengan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah yakni
pada tahun 1997 dengan nama BMT Surya Abadi. Pada awal berdiri,
hanya dengan modal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan
perincian sebagai berikut:
a. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rp 2.250.000,00.
b. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jenangan Timur sebesar Rp.
750.000,00.
c. Dana dari perseorangan sebesar Rp 2.000.000,00.
Usaha didirikanya BMT tersebut bermaksud untuk menjalankan
usaha di bidang keuangan dengan sistem bagi hasil/berbasis syariah.
Dalam perjalanannya lembaga yang bergerak di bidang usaha simpan
pinjam harus bernaung di bawah badan hukum sesuai dengan peraturan
pemerintah. Maka, BMT Surya Abadi yang sudah berjalan sekian tahun
harus berbadan hukum sesuai dengan usahanya. Kemudian pada tahun
2000 BMT Surya Abadi mengajukan status badan hukum ke Departemen
Koperasi Ponorogo sehingga mulai bulan Desember tahun 2000 telah
beralih status dan nama menjadi KSP BMT Surya Abadi.

Setelah berbadan hukum mulai tahun 2000 maka sesuai peraturan
dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Surya Abadi menyesuaikan
dengan Undang – Undang Koperasi.71

2. Visi Dan Misi KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo
a. Visi Koperasi Simpan Pinjam BMT Surya Abadi
KSP BMT Surya Abadi pada tahun 2019 menjadi KSP terbaik di
Kabupaten Ponorogo dengan aset mencapai Rp 5.000.000.000,00
dengan modal sendiri sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan rata-rata
pinjaman

ke

anggota

sebesar

Rp

10.000.000,00

yang

siap

menghantarkan 100% anggotanya untuk memperoleh pendapatan
bersih per-hari sebesar Rp 100.000,00.
b. Misi Koperasi Simpan Pinjam BMT Surya Abadi
1) Menguasai pasar UMKM Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018.
2) Pembukaan kantor cabang atau cabang pembantu disetiap
kecamatan kabupaten Ponorogo maksimal tahun dengan aset
masing-masing cabang sejumlah satu milyar.
3) Menjaga tingkat kesehatan koperasi dengan penilaian sehat di
setiap tahunnya.
4) Memperoleh nilai pemeringkatan atau klasifikasi tiap tahun dengan
nilai A.

71
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5) Meningkatkan SDM dengan terus mengikutsertakan untuk
memenuhi sertifikasi profesi sesuai SKKNI minimal tercapai pada
tahun 2018.
6) Terus-menerus memperbaiki SOM/SOP yang disesuaikan dengan
perkembangan teknologi maupun perkembangan perkoperasian.72
3. Struktur Organisasi KSP BMT Surya Abadi
Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
KSP BMT SURYA ABADI
PERIODE 2016 -2019
Rapat Anggota
Tahunan
(RAT)
Pengurus
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
Pengelola
(Manajer Umum)

Manajer
Penghimpunan
dana/simpanan
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Pengawas
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahar
a
Kasir

Manajer
Pemasaran dan
Pinjaman

Manajer
Akuntansi dan
Pembukuan

Customer Service
Layanan Nasabah

Petugas
Akuntansi

Data Personalia Pejabat, Tugas dan Kewenangannya
Tabel 4.1
Data Personalia Pejabat BMT Surya Abadi Jenangan
NO.

NAMA

JABATAN

1.

Kojin Rowi

Pengawas

2.

H. Sutrisno

Ketua

3.

Mujianto

Sekretaris

4.

Tukirin

Bendahara

5.

Sunyono

Manajer Umum

6.

Warsito

Wakil Manajer

7.

Darminto

Manajer Pemasaran

8.

Sundariyati

Manajer Pembukuan

9.

Ibud Awaludin

Manajer Pendanaan

4. Produk BMT Surya Abadi
Seperti halnya Lembaga Keuangan Shariah lain, BMT Surya Abadi
juga memiliki dua produk yakni penghimpunan dan penyaluran dana.
Bentuk produk penghimpunan dana adalah simpanan yang terbagi menjadi
3 yakni simpanan pendidikan, simpanan masa depan, dan simpanan
berjangka. Sedangkan, bentuk produk penyaluran dana berupa pembiayaan
dan kredit/pinjaman yang terbagi menjadi 2 yaitu pertama, akad
konvensional dan kedua, akad shariah (mudharabah). Berikut penjelasan
masing-masing produk BMT Surya Abadi:

a. Produk Penghimpunan Dana
Salah satu fungsi dari BMT adalah baitul tamwil yakni
mengembangkan

usaha-usaha

produktif

dan

investasi

dalam

meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil ke bawah dan kecil
dengan mendorong kegiatan menabung dan meminjam pembiayaan.
Kegiatan penghimpunan dana bertujuan untuk membiayai
usaha-usaha anggotanya. Produk penghimpunan dana ini kemudian
dikembangkan ke dalam bentuk simpanan ataupun tabungan.
Simpanan yang terdapat di KSP BMT Surya Abadi adalah sebagai
berikut:
1) Simpanan Pendidikan, diperuntukkan untuk pelajar dan mahasiswa
adalah simpanan yang dikhususkan untuk para pelajar ataupun
mahasiswa yang ingin belajar atau menyimpankan uangnya melalui
BMT. Minimal untuk bisa membukan simpanan atau tabungan ini
adalah Rp. 10,000,00.
Pihak BMT juga melakukan kerjasama dengan beberapa
sekolah swasta yakni MTS/SMK Muhammadiyah Jenangan yang
mengharuskan pembayaran SPP dilakukan melalui BMT Surya Abadi.
Dengan adanya, simpanan pendidikan tersebut maka para pelajar atau
mahasiswa bisa melatih hidup hemat dan bila membutuhkan sewaktuwaktu untuk keperluannya bisa mengambil tabungan tersebut dengan
mudah.

2) Simpanan Masa Depan (Umum) adalah layaknya simpanan atau
tabungan yang ada di bank, jadi simpanan ini ditujukan kepada
masyarakat atau nasabah yang ingin menyimpankan uangnya dan
sewaktu-waktu bisa diambil melalui kasir.
3) Simpanan Berjangka (Deposito) adalah simpanan yang bisa
diambil dengan jangka waktu yang telah ditentukan, sesuai
kesepakatan antara nasabah dengan pihak BMT, yakni satu bulan,
tiga bulan, enam bulan, atau setahun. Jadi, sebelum jangka waktu
tersebut, tabungan belum bisa diambil.73
b. Produk Penyaluran Dana
Bentuk produk penyaluran dana adalah dengan diberikannya
pembiayaan atau pinjaman kepada anggota atau nasabah sesuai
penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama
anggota yang bersangkutan. Dengan kegiatan tersebut, maka pihak
BMT akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang
bisa dipertanggungjawabkan serta mampu menunjang usaha anggota
atau nasabah. Pembiayaan atau pinjaman yang terdapat pada KSP
BMT Surya Abadi adalah bentuk konvensional dan syariah
(mudharabah).
Pembiayaan atau pinjaman yang disediakan pihak KSP BMT
Surya Abadi adalah kegiatan usaha dalam bidang pertanian,

73

Ibid.

peternakan, perikanan, perdagangan, dan jasa. Kredit-kredit tersebut
bisa dilakukan dengan bentuk konvensional ataupun syariah.
Konvensional, maka pokok dan bunga telah jelas. Maka, bila
kegiatan usaha tersebut untung ataupun rugi tidak akan berpengaruh,
sebab angsuran atau pelunasan beserta bunga telah dikalkulasikan pada
awal akad sesuai dengan waktu dan besaran yang telah disepakati atau
sifatnya tetap. Sedangkan, secara syariah BMT Surya Abadi masih
menggunakan satu akad yakni mudharabah. Jadi, bila usaha anggota
atau nasabah untung ataupun rugi perolehan bagi hasil tidak bisa
dipastikan. Karena, besaran keuntungan bisa saja bersifat fluktuatif
tiap bulannya atau bahkan mengalami kerugian.
Dari akad mudharabah ini, maka akan muncul pembagian
nisbah 40% : 60%. Nisbah 40% untuk pihak BMT Surya Abadi dan
nisbah 60% untuk nasabah/anggota. Kedua bentuk penyaluran dana di
atas menimbulkan biaya jasa yang dibebankan kepada nasabah atas
segala biaya operasional usaha. 74

B. Data Tentang FDR, DAR, dan ROA
1. Data Financing to Deposit Ratio (FDR)
Tabel 4.2
Hasil Perhitungan Financing to Deposit Ratio (FDR) Pada BMT Surya Abadi
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No.

Tahun

Financing/
Pembiayaan

Deposito
(Tabungan Koperasi +
Simpanan Berjangka)

1.
2013 2.098.062.300
1.301.293.265
2.
2014 2.440.115.500
2.182.506.323
3.
2015 2.549.798.100
1.987.914.841
4.
2016 2.801.380.000
1.954.054.076
5.
2017 3.042.468.400
2.561.213.390
Sumber: Data Keuangan BMT Surya Abadi yang diolah

FDR (%)
161,22
111,80
128,26
143,36
118,79

Dari tabel 4.2 Financing to Deposit Ratio (FDR) pada BMT Surya
Abadi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Pada tahun 2013, Financing to Deposit Ratio (FDR) pada BMT Surya
Abadi sebesar 161,22%. Pada tahun ini merupakan tahun dasar proses
penelitian.
b. Pada tahun 2014, Financing to Deposit Ratio (FDR) pada BMT Surya
Abadi sebesar 111,80%. Pada tahun ini Financing to Deposit Ratio
(FDR) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 49,42%.
c. Pada tahun 2015, Financing to Deposit Ratio (FDR) pada BMT Surya
Abadi sebesar 128,26%. Pada tahun ini Financing to Deposit Ratio
(FDR) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 16,46%.
Mengindikasikan nilai FDR memburuk.
d. Pada tahun 2016, Financing to Deposit Ratio (FDR) pada BMT Surya
Abadi sebesar 143,36%. Pada tahun ini Financing to Deposit Ratio
(FDR) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 15,10%.
Hal ini dikarenakan kurangnya kehati-hatian dalam penyaluran
pembiayaan.

e. Pada tahun 2017, Financing to Deposit Ratio (FDR) pada BMT Surya
Abadi sebesar 118,79%. Pada tahun ini Financing to Deposit Ratio
(FDR) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 24,57%.
Dari penjelasan di atas, dapat dilihat secara umum FDR BMT
Surya Abadi sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung
mengalami kenaikan hal ini merupakan kurangnya kehati-hatian dalam
penyaluran pembiayaan. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2014 dan
2017.
Kenaikan dan penurunan FDR disebabkan oleh efisiensi kinerja
pembiayaan. Di mana jika semakin rendah nilai FDR semakin efisien
kinerja pembiayaan dan jika semakin tinggi nilai FDR semakin kurang
efisien kinerja pembiayaannya. Akibatnya, akan berpengaruh terhadap
kinerja BMT. Jika kinerja BMT baik, maka laba yang diperoleh akan
tinggi/optimal.

2. Data Debt to Asset Ratio (DAR)
Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Debt to Asset Ratio (DAR) Pada BMT Surya Abadi
No. Tahun
Debt/Hutang
Asset/Aktiva
1.
2013
1.699.247.599
2.395.770.100
2.
2014
2.418.203.157
3.169.004.300
3.
2015
2.159.800.875
2.973.885.200
4.
2016
2.283.514.510
3.154.905.100
5.
2017
2.826.685.024
3.767.780.200
Sumber: Data Keuangan BMT Surya Abadi yang diolah

DAR (%)
70,92
76,30
72,62
72,37
75,02

Dari tabel 4.3 Debt to Asset Ratio (DAR) pada BMT Surya Abadi
di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pada tahun 2013, Debt to Asset Ratio (DAR) pada BMT Surya Abadi
sebesar 70,92%. Pada tahun ini merupakan tahun dasar proses
penelitian.
b. Pada tahun 2014, Debt to Asset Ratio (DAR) pada BMT Surya Abadi
sebesar 76,30%. Pada tahun ini Debt to Asset Ratio (DAR) mengalami
kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 5,38%.
c. Pada tahun 2015, Debt to Asset Ratio (DAR) pada BMT Surya Abadi
sebesar 72,62%. Pada tahun ini Debt to Asset Ratio (DAR) mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 3,68%. Mengindikasikan
nilai DAR membaik.
d. Pada tahun 2016, Debt to Asset Ratio (DAR) pada BMT Surya Abadi
sebesar 72,37%. Pada tahun ini Debt to Asset Ratio (DAR) mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,25%.
e. Pada tahun 2017, Debt to Asset Ratio (DAR) pada BMT Surya Abadi
sebesar 75,02%. Pada tahun ini Debt to Asset Ratio (DAR) mengalami
kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 2,65%. Hal ini dikarenakan
penggunaan hutang yang kurang efektif.
Dari penjelasan di atas, dapat dilihat secara umum DAR BMT
Surya Abadi sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung
mengalami kenaikan, sebab nilai kenaikan DAR lebih tinggi daripada nilai
penurunannya. Hal ini merupakan kurang efektifnya BMT dalam
menggunakan hutang. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2015 dan 2016.

Kenaikan

dan

penurunan

DAR

disebabkan

oleh efisiensi

penggunaan hutang. Di mana jika semakin rendah nilai DAR semakin
efisien penggunaan hutang (beban rendah) dan jika semakin tinggi nilai
DAR semakin kurang efisien hutang yang digunakan (beban tinggi).
Akibatnya, akan berpengaruh terhadap kinerja BMT. Jika kinerja BMT
baik, maka laba yang diperoleh akan tinggi/optimal.

3. Data Return On Asset (ROA)
Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Return On Asset (ROA) Pada BMT Surya Abadi
No. Tahun
Laba Bersih
Asset/Aktiva
ROA (%)
1.
2013
115.305.206
2.395.770.100
4,81
2.
2014
120.050.242
3.169.004.300
3,78
3.
2015
123.063.182
2.973.885.200
4,13
4.
2016
124.094.265
3.154.905.100
3,93
5.
2017
125.917.586
3.767.780.200
3,34
Sumber: Data Keuangan BMT Surya Abadi yang diolah
Dari tabel 4.4 Return On Asset (ROA) pada BMT Surya Abadi di
atas dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Pada tahun 2013, Return On Asset (ROA) pada BMT Surya Abadi
sebesar 4,81%. Pada tahun ini merupakan tahun dasar proses
penelitian.
b. Pada tahun 2014, Return On Asset (ROA) pada BMT Surya Abadi
sebesar 3,78%. Pada tahun ini Return On Asset (ROA) mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,03%.
c. Pada tahun 2015, Return On Asset (ROA) pada BMT Surya Abadi
sebesar 4,13%. Pada tahun ini Return On Asset (ROA) mengalami

kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,35%. Mengindikasikan nilai
ROA membaik.
d. Pada tahun 2016, Return On Asset (ROA) pada BMT Surya Abadi
sebesar 3,93%. Pada tahun ini Return On Asset (ROA) mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,2%.
e. Pada tahun 2017, Return On Asset (ROA) pada BMT Surya Abadi
sebesar 3,34%. Pada tahun ini Return On Asset (ROA) mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,59%.
Dari penjelasan di atas, dapat dilihat secara umum ROA BMT
Surya Abadi sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung
mengalami penurunan hal ini merupakan kurang maksimalnya penggunaan
aktiva/modal yang ada. Kenaikan hanya terjadi pada tahun 2015.
Kenaikan dan penurunan ROA disebabkan oleh penggunaan
aktiva/modal yang produktif. Di mana jika semakin rendah nilai ROA
semakin kurang produktif aktiva/modal dan jika semakin tinggi nilai ROA
semakin produktif aktiva/modal yang digunakan. Akibatnya, akan
berpengaruh terhadap kinerja BMT. Jika kinerja BMT baik, maka laba
yang diperoleh akan tinggi/optimal.

C. Hasil Pengujian Asumsi Klasik
1. Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model
regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi

normal ataukah tidak. Pedoman yang digunakan dalam pengambilan
kesimpulan adalah sebagai berikut:
3) Jika nilai sig (2-tailed) > 0,05 : maka distribusi data normal;
4) Jika nilai sig (2-tailed) < 0,05 : maka distribusi data tidak normal.75
Hasil uji normalitas bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas FDR, DAR, dan ROA
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
FDR
N
Normal Parametersa

Mean
Std. Deviation

DAR

ROA

5

5

5

1.3269E2

73.4460

3.9980

1.98560E1

2.17046

.53895

Most Extreme

Absolute

.188

.248

.203

Differences

Positive

.188

.248

.203

Negative

-.146

-.166

-.143

Kolmogorov-Smirnov Z

.421

.555

.455

Asymp. Sig. (2-tailed)

.994

.918

.986

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Olah Data SPSS
Dari hasil output di atas, dapat dijelaskan bahwa Asymp. Sig. (2tailed) diperoleh angka 0,994 untuk FDR, angka 0,918 untuk DAR serta
angka 0,986 untuk ROA. Kesimpulannya adalah nilai signifikansi semua
variabel penelitian lebih besar dari 0,05, berarti data tersebut berdistribusi
normal.
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Universitas Atma Jaya, 2009) 119.

2. Hasil Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas merupakan uji yang ditujukan untuk menguji
apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
(variabel independen). Metode yang sering digunakan untuk mendeteksi
multikolinearitas adalah Variance Inflactor Factor (VIF) yaitu VIF < 10,
jika kriteria tersebut terpenuhi maka hasil uji analisis pada penelitian tidak
terjadi multikolinearitas.76 Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas FDR, DAR, dan ROA
Coefficientsa

Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

1(Constant)

Std. Error

4.975

24.085

FDR

.018

.030

DAR

-.046

.276

Beta

Collinearity Statistics
t

Sig.

Tolerance

VIF

.207

.855

.659

.592

.614

.124

8.095

-.184

-.165

.884

.124

8.095

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Olah Data SPSS
Dari hasil output di atas menunjukkan bahwa FDR dan DAR
mempunyai nilai VIF sebesar 8,095. Artinya, bahwa kedua variabel di atas
bernilai VIF kurang dari 10 (<10). Maka, dapat disimpulkan bahwa semua
variabel independen tersebut tidak mengalami multikolinearitas terhadap
variabel independen yang lain, karena kriteria VIF telah terpenuhi.
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3. Hasil Uji Autokorelasi
Tujuan uji autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-l
pada persamaan regresi linear.77 Hasil dari perhitungan uji DW adalah
sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi FDR, DAR, dan ROA
Model Summaryb

Model
1

R
.833a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.694

.388

Durbin-Watson

.42153

.717

a. Predictors: (Constant), DAR, FDR
b. Dependent Variable: ROA

Sumber: Olah Data SPSS
Dari hasil olah data di atas, ditemukan hasil Durbin-Watson test
adalah 0,717 atau DW di antara -2 dan +2 (-2 ≤ DW ≤ +2) sehingga dapat
disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi autokorelasi.
4. Hasil Uji Heterokedastisitas
Heterokedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama
untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Penelitian
yang baik harus terbebas dari heterokedastisitas. Salah satu cara untuk
melihat adanya problem heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik
plot (scatterplot). Jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data
77

Ibid., 126

antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah maupun di atas titik
origin/angka 0 pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola teratur, bisa
dipastikan bahwa penelitian tidak terjadi heterokedastisitas.78 Seperti pada
gambar di bawah ini:

Gambar 4.2
Sumber: Olah Data SPSS
Pada gambar di atas, titik-titik menyebar di atas maupun di bawah
titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak
terdapat gejala heterokedastisitas, melainkan homoskedastisitas.
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Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika,
2011), 133-134.

D. Hasil Analisis Korelasi
Analisis korelasi adalah suatu model analisis yang digunakan untuk
mengetahui tingkat asosiasi (hubungan) antara variabel bebas dengan variabel
terikat baik berganda maupun parsial.
1. Analisis Korelasi Sederhana
Penelitian ini menggunakan data FDR, DAR, dan ROA yang
termasuk ke dalam data/skala rasio. Dengan menggunakan analisis
korelasi Pearson Product Moment untuk mengetahui keeratan hubungan
FDR, DAR, dan ROA. Selain itu, juga dilakukan uji signifikansi (Sig. 2tailed) untuk mengetahui apakah terdapat hubungan signifikansi atau tidak
antar variabel tersebut. Hasil perhitungan korelasi dapat di lihat sebagai
berikut:
Tabel 4.8
Hasil Analisis Korelasi Sederhana FDR, DAR, dan ROA
Correlations
FDR
FDR

Pearson Correlation

DAR
-.936*

.831

.019

.082

5

5

5

-.936*

1

-.800

1

Sig. (2-tailed)
N
DAR

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ROA

ROA

.019

.104

5

5

5

Pearson Correlation

.831

-.800

1

Sig. (2-tailed)

.082

.104

5

5

N

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

5

Berdasarkan hasil output di atas, diketahui bahwa:
a. Nilai koefisien korelasi antara variabel FDR dengan ROA sebesar
0,831. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa variabel memiliki
hubungan yang lurus, di mana jika variabel X naik, maka variabel Y
juga akan naik, begitu sebaliknya.
b. Nilai koefisien korelasi antara variabel DAR dengan ROA sebesar 0,800. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa variabel memiliki
hubungan yang terbalik, di mana jika variabel X naik, maka variabel Y
akan turun, begitu sebaliknya.
Sehingga, dapat disimpulkan uji korelasi pearson sebagai berikut:
a. Pengujian koefisien FDR dan ROA
Dari output di atas didapatkan signifikansi sebesar 0,082, maka H0
diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan/pengaruh
antara FDR dan ROA.
b. Pengujian koefisien DAR dan ROA
Dari output di atas didapatkan signifikansi sebesar 0,104, maka H0
diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan/pengaruh
antara DAR dan ROA.
2. Analisis Korelasi Ganda
Hasil perhitungan korelasi ganda dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:

Tabel 4.9
Hasil Analisis Korelasi Ganda Pengaruh FDR dan DAR terhadap ROA
Model Summary
Change Statistics
R
Model
1

R

Adjusted R Std. Error of the

Square

.833a

Square

.694

R Square

Estimate

.388

Change

.42153

Sig. F
F Change

.694

2.269

df1

df2
2

a. Predictors: (Constant), DAR, FDR

Sumber: Olah Data SPSS
Hasil output di atas menjelaskan bahwa:
a. R = 0,833 berarti hubungan antara FDR dan DAR dengan ROA secara
berganda sangat kuat.
b. R2 = 0,694 atau 69,4% berarti perubahan ROA dapat dijelaskan dari
FDR dan DAR sebesar 69,4% dan sisanya 30,6% dijelaskan variabel
bebas lainnya.
c. Adjusted R2 = 0,388 atau 38,8% berarti perubahan ROA dapat
dijelaskan

dari

FDR

memasukkan/melibatkan

dan
tingkat

DAR

sebesar

toleransi

38,8%

dengan

kesalahan

dalam

perhitungannya.
Sehingga, dapat disimpulkan uji korelasi ganda ialah nilai f hitung < ftabel =
2,269 < 10,13 maka H0 diterima berarti tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara FDR dan DAR dengan ROA secara berganda.

E. Hasil Analisis Regresi Linier
1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Change
2

.306

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui
besarnya pengaruh satu variabel bebas X terhadap satu variabel terikat Y.
Model regresi sederhana adalah:
Y = a + bx
Hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:
a. Financing to Deposit Ratio (FDR)
Tabel 4.10
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana FDR Terhadap ROA
Coefficientsa

Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

1(Constant)

Std. Error

1.006

1.168

.023

.009

FDR

t

Sig.

Beta

Collinearity Statistics
Tolerance

.831

.862

.452

2.584

.082

1.000

VIF

1.000

a. Dependent
Variable: ROA

Berdasarkan output di atas menunjukkan bahwa model regresi
untuk memperkirakan pengaruh terhadap ROA BMT Surya Abadi yang
dipengaruhi oleh FDR adalah Y = 1,006 + 0,023X. Dimana:
1) Nilai konstanta (a) adalah 1,006. Hal ini dapat diartikan jika
koefisien FDR bernilai 0, maka ROA bernilai positif yaitu 1,006.
2) Nilai koefisien regresi variabel FDR (b) bernilai positif yaitu
0,023. Hal ini dapat diartikan setiap peningkatan FDR sebesar 1%,
maka ROA juga akan meningkat sebesar 0,023 atau 23%.

b. Debt to Asset Ratio (DAR)
Tabel 4.11
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana DAR Terhadap ROA

Coefficientsa

Model

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

1 (Constant)
DAR

Unstandardized

Std. Error

18.594

6.315

-.199

.086

Beta

-.800

Collinearity Statistics
t

Sig.

2.944

.060

-2.312

.104

Tolerance

1.000

a. Dependent Variable:
ROA

Berdasarkan output di atas menunjukkan bahwa model regresi
untuk memperkirakan pengaruh terhadap ROA BMT Surya Abadi yang
dipengaruhi oleh DAR adalah Y = 18,594 + (-0,199)X. Dimana:
3) Nilai konstanta (a) adalah 18,594. Hal ini dapat diartikan jika
koefisien DAR bernilai 0, maka ROA bernilai positif yaitu 18,594.
4) Nilai koefisien regresi variabel DAR (b) bernilai negatif yaitu 0,199. Hal ini dapat diartikan setiap peningkatan DAR sebesar 1%,
maka ROA akan mengalami penurunan sebesar -0,199 atau 19,9%.
2. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi berganda merupakan alat yang digunakan untuk
membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal
antara dua atau lebih variabel bebas X1X2…Xi terhadap satu variabel

VIF

1.000

terikat Y. Bentuk matematika dari analisis regresi berganda dari variabel
penelitian ini adalah sebagai berikut: 79
Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3
Tabel 4.12
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda FDR dan DAR Terhadap ROA
Coefficientsa
Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

Model

B

Std. Error

1(Constant)

4.975

24.085

FDR

.018

.030

DAR

-.046

.276

Beta

Collinearity Statistics
t

Sig.

Tolerance

VIF

.207

.855

.659

.592

.614

.124

8.095

-.184

-.165

.884

.124

8.095

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Olah Data SPSS
Dari tabel di atas dapat ditampilkan rumusan regresi linier
berganda sebagai berikut:
Rentabilitas = 4,975 (constant) + 0,018 (FDR) + -0,046 (DAR)
Dari rumus diatas didapat kesimpulan :
a. Nilai konstanta 4,975 menunjukkan bahwa ketika FDR dan DAR
bernilai nol, maka ROA bernilai 4,975.
b. Koefisien regresi variabel FDR sebesar 0,018 mengandung arti bahwa
kenaikan setiap 1% unit FDR akan diikuti oleh kenaikan ROA.
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c. Koefisien regresi variabel DAR sebesar -0,046 dengan tanda negatif
mengandung arti bahwa kenaikan setiap 1% unit DAR akan diikuti
penurunan ROA.

F. Pengujian Hipotesa dan Hasil Penelitian
1. Uji t
Uji t untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen
dengan menganggap variabel bersifat konstan. Untuk pengambilan
kesimpulannya

dinyatakan

dengan

melihat

signifikansi

dan

membandingkan dengan taraf kesalahan (signifikansi) yang dipakai yakni
jika nilai profitabilitas < nilai alpha (α), maka variabel independen
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.80
Tabel 4.13
Nilai t hitung terhadap ROA
Coefficientsa

Model
1(Constant)

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

4.975

24.085

FDR

.018

.030

DAR

-.046

.276

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Olah Data SPSS
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Beta

Collinearity Statistics
t

Sig.

Tolerance

VIF

.207

.855

.659

.592

.614

.124

8.095

-.184

-.165

.884

.124

8.095

a. H1 : FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA.
Hipotesis pertama mengenai variabel likuiditas yang diproyeksikan
dengan FDR diketahui bahwa nilai beta Unstandardized Coefficients B
sebesar 0,018 menunjukkan bahwa FDR memiliki nilai positif
terhadap ROA perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan
FDR dapat meningkatkan ROA perusahaan yang diproyeksikan dengan
ROA. Nilai signifikan variabel FDR adalah 0,614 dimana ini lebih
besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan variabel FDR tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ROA perusahaan.
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh
signifikan terhadap ROA, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis
pertama (𝐇𝟏) ditolak.
b. H2 : DAR berpengaruh signifikan terhadap ROA.
Hipotesis kedua mengenai variabel solvabilitas yang diproyeksikan
DAR (Debt Aseets Ratio), diketahui bahwa nilai beta Unstandardized
Coefficients B sebesar -0,046 menunjukkan bahwa DAR berpengaruh
negatif terhadap ROA perusahaan. Hasil yang negatif menunjukkan
bahwa peningkatan DAR tidak berpengaruh terhadap rentabilitas
perusahaan yang diproyeksikan dengan ROA. Nilai signifikan variabel
DAR adalah 0,884, dimana ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat
dikatakan variabel DAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel rentabilitas (ROA) perusahaan. Hasil analisis regresi
menunjukkan

bahwa

solvabilitas

DAR

terbukti

tidak

berhubungan/berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas (ROA).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (𝐇𝟐) ditolak.
2. Uji F
Uji F dipakai untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen
secara kesuluruhan terhadap variabel dependen. 81
Tabel 4.14
Nilai F hitung terhadap ROA
ANOVAb
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Regression

.807

2

.403

Residual

.355

2

.178

1.162

4

Total

Sig.

2.269

.306a

a. Predictors: (Constant), DAR, FDR
b. Dependent Variable: ROA

Sumber: Olah Data SPSS
H3 : FDR dan DAR secara bersama-sama/simultan berpengaruh signifikan
terhadap ROA.
Berdasarkan perhitungan statistik uji F pada tabel diatas, dapat diketahui
bahwa nilai F adalah 2,269 < 10,13 dan nilai signifikansi 0,306 yang lebih
besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu
likuiditas

yang

diproyeksikan

dengan

FDR

dan

solvabilitas

yang

diproyeksikan dengan DAR tidak berpengaruh signifikan secara simultan
terhadap rasio rentabilitas perusahaan yang diproyeksikan dengan ROA.
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G. Pembahasan
1. Pengaruh FDR Terhadap ROA
Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan
dalam penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa faktor likuiditas (FDR)
tidak berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas yang diproyeksikan
dengan ROA (Return On Assets). Hal ini dikarenakan thitung < ttabel 0,592 <
3,182 dan tidak signifikan karena nilai yang diperoleh lebih dari 0,05 yaitu
0,614.
Hasil penelitian tersebut senada dengan hasil penelitian Dwi
Prasetiani (2015) yaitu likuiditas (FDR) tidak berpengaruh signifikan
terhadap rentabilitas perusahaan.82 Dan sama halnya dengan penelitian Sri
Wahyuni (2016) dimana likuiditas (FDR) tidak berpengaruh signifikan
terhadap profitabilitas bank syari’ah.83 Hasil penelitian ini bertentangan
dengan hasil penelitian Mei Anggraini (2014) FDR berpengaruh signifikan
terhadap ROA.84
Menurut James C. Van Horne dan John M. Machowicz,
kemampuan memperoleh laba berbanding terbalik dengan likuiditas.
Likuiditas yang meningkat merupakan biaya dari kemampuan memperoleh

Dwi Prasetiani, “Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Rentabilitas (Studi
Kasus Pada BMT Natijatul Umat Ponorogo Tahun 2010-2014)”, Skripsi (Ponorogo:
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 2015), 92-95.
83
Sri Wahyuni, “Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO Terhadap
Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2015”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif
Hidayatullah, 2016), 80-84.
84
Mei Anggraini, “Analisis Pengaruh Financing To Deposits Ratio (FDR)
Dan Loan To Assets Ratio (LAR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di
Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2009-2013)”, Skripsi
(Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2014), 77-82.
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laba yang menurun.85 Dan teori tersebut bila disandingkan dengan hasil
penelitian, maka teori ini tidak mendukung atas hasil penelitian.
Hasil penelitian dapat ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 4.15
Hasil Perhitungan FDR dan ROA
Tahun

FDR

ROA

2013

161.22 %

4,8 %

2014

111.80 %

3,8 %

2015

128.26 %

4,1 %

2016

143.36 %

3,9 %

2017

118.79 %

3,3 %

Sumber: Sumber: Data Keuangan BMT Surya Abadi yang diolah
Berdasarkan data tersebut pada tahun 2013-2015 menunjukkan
hubungan yang positif, dimana tahun 2013-2014 tingkat likuiditas turun
sebesar dari 161,22% menjadi 111,80% dan rentabilitas juga mengalami
penurunan sebesar 1%. Pada tahun 2014-2015 likuiditas naik sebesar
16,46 % dan rentabilitas juga mengalami kenaikan sebesar 0,3%.
2. Pengaruh DAR Terhadap ROA
Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan
dalam penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa faktor solvabilitas yang
diproyeksikan dengan DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap
rentabilitas yang diproyeksikan dengan ROA. Hal ini disebabkan nilai
85

James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, Prinsip-Prinsip Manajemen
Keuangan, terj. Heru Sutojo (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 216.

thitung < ttabel -0,046 < 3,182 dan tidak signifikan karena nilai yang diperoleh
lebih dari 0,05 yaitu 0,884.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Laili Ismayani (2015) dimana solvabitas DAR tidak berpengaruh
signifikan terhadap rentabilitas lembaga keuangan syariah.86 Akan tetapi,
penelitian ini bertentangan dengan M. Khafidz Mansur (2015) di mana
hasil penelitiannya adalah DAR berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas (ROA).87
Menurut John J. Wild, semakin besar proporsi hutang pada struktur
modal suatu perusahaan, semakin tiggi pula beban tetap dan komitmen
pembayaran kembali yang ditimbulkan, maka akan mengakibatkan
turunnya rentabilitas suatu perusahaan.88 Bila disandingkan dengan hasil
penelitian, teori proporsi hutang ini mendukung hasil dari panelitian ini.
Hasil penelitian dapat ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 4.16
Perhitungan DAR dan ROA
Tahun

DAR

ROA

2013

70,9 %

4,8 %

Laili Ismayani, “Analisis Pengaruh Debt To Asset Ratio (DAR), Debt To
Equity Ratio (DER) Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Jasa Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia”, Skripsi (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2012), 65-70.
87
M. Khafidz Mansur, “Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap
Profitabilitas (Studi Kasus Pada Perusahaan Subsektor Telekomunikasi Yang Terdaftar
Di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2010-2014)”, Skripsi (Semarang: Universitas Islam
Negeri Walisongo, 2015), 59-63.
88
John J. Wild, Analisa Laporan Keuangan, (Jakarta: Salemba Empat, 2005),
110.
86

2014

76,3 %

3,8 %

2015

72,6 %

4,1 %

2016

72,4 %

3,9 %

2017

75 %

3,3 %

Sumber: Data Keuangan BMT Surya Abadi yang diolah
Berdasarkan data tersebut pada tahun 2013-2014 menunjukkan
hubungan yang negatif, dimana tingkat solvabilitas naik sebesar 5,4% dan
rentabilitas

turun

dari

4,8%

menjadi

3,8%.

Tahun

2016-2017

menunjukkan hal yang sama yakni solvabilitas naik dari 72,4% menjadi
75%

dengan

menurunnya

rentabilitas

sebesar

0,6%.

Rendahnya

rentabilitas dapat disebabkan oleh banyaknya kredit macet atau kredit yang
tidak tertagih. Maka dari itu BMT perlu menilai calon penerima kredit
agar hal tersebut dapat diminimalisir. Salah satu metode untuk mengetahui
kelayakan calon penerima kredit itu yang banyak diterapkan penerapan 5C
yakni Character, Capital, Colleteral, dan Conditions serta Capacity.
Pencapaian keuntungan merupakan salah satu hal yang perlu
diperhitungkan, karena dengan memperoleh keuntungan kelangsungan
berjalannya BMT lebih terjamin. Keuntungan yang diperoleh, dapat
digunakan untuk mengembangkan usaha yang ada, karena dengan semakin
berkembangnya BMT, maka akan semakin meningkatkan likuiditas dan
solvabilitas serta koperasi akan semakin baik dalam meningkatkan tingkat
rentabilitasnya sehingga dapat mensejahterakan anggotanya.

3. Pengaruh FDR dan DAR Secara Simultan Terhadap ROA BMT Surya
Abadi
Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa Fhitung < Ftabel di mana H0
diterima dan Ha ditolak yakni nilai Fhitung < Ftabel adalah 2,269 < 10,13 dan
nilai signifikansi 0,306 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel likuiditas yang diproyeksikan dengan FDR
dan solvabilitas dengan DAR tidak berpengaruh signifikan secara simultan
terhadap rentabilitas BMT Surya Abadi.
Hal tersebut bisa terjadi karena faktor lain di luar persamaan
penelitian ini, diantaranya adalah penggunaan dana yang kurang efektif,
banyaknya kredit yang tak tertagih, kurangnya kecermatan pihak BMT
dalam menilai nasabah yang mengajukan pembiyaan, dan tidak terbukanya
pihak

nasabah

terhadap

keadaan

sendiri.

Hal-hal

tersebut

mengakibatkan tingkat rentabilitas BMT menurun dari tahun ke tahun.

bisa

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan

hasil

penelitian

dan

pembahasan

dapat

diambil

kesimpulan sebagai berikut:
1. Secara parsial, FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini
ditunjukkan dengan nilai thitung < ttabel 0,592 < 3,182 signifikansi yang lebih
dari 0,05 yaitu 0,614.
2. Secara parsial DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini
dapat dilihat pada nilai thitung < ttabel -0,046 < 3,182 hasil nilai signifikan
variabel solvabilitas adalah 0,884 yang mana lebih besar dari 0,05.
3. Secara simultan, baik FDR maupun DAR tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap ROA. Sebab, nilai Fhitung < Ftabel adalah 2,269 < 10,13
dan nilai signifikansi 0,306 yang lebih besar dari 0,05.
B. Saran
1. Bagi BMT Surya Abadi
a. BMT Surya Abadi harus lebih memperhatikan stabilitas keuangan
demi tercapainya kinerja yang baik, terutama dalam mengelola
likuiditas dan solvabilitas untuk memperoleh keuntungan (profit) demi
kesejahteraan karyawan dan atau anggota. Dengan melakukan
penilaian kinerja secara periodik, tentunya akan memudahkan pihak
manajemen dalam mengambil keputusan di masa mendatang.

b. Pemberian pembiayaan kepada nasabah atau anggota harus lebih
dicermati, meskipun dengan dasar kepercayaan. Bisa dengan
menggunakan penilaian 5C terhadap anggota atau nasabah yang
memerlukan pembiayaan. Dan juga dalam pelaporannya harus sesuai
dengan akad/perjanjian awal, kalau perlu terjun langsung untuk
menghindari kecurangan.
c. Dalam segi penggunaan hutang, lebih diperhatikan agar penggunaan
hutang (modal luar) tidak berlebih, sebab akan berakibat pada turunnya
rentabilitas

(profit)

dan

dikhawatirkan

akan

kesulitan

dalam

pengembaliannya.
2. Pengelola dapat menggunakan alternatif menambah penggunaan modal
sendiri agar beban bunga kredit dari pinjaman tidak terlalu tinggi dengan
cara menambah besarnya setoran pokok dan sertifikat modal koperasi.
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