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ABSTRAK 

Yulinda Wahyuning Arum. 2019. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli 

dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Return On Assets Bank 

Umum Syariah Periode 2012-2017. Skripsi. Jurusan Perbankan 

Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Said Abadi M.A. 

Kata Kunci: Financing, Profit Margin, Return On Assets 

Return On Asset bank syariah bisa menjadi salah satu acuan 

yang menunjukkan keuntungan yang diperoleh suatu bank. Dalam 

penelitian ini diperoleh penurunan ROA dari tahun 2015-2017 sebesar 

0,46 atau 46%, sementara pada pembiayaan jual beli mengalami 

peningkatan sebesar 1.435 (dalam jutaan rupiah) dan peningkatan 

pembiayaan bagi hasil sebesar 1.802 (dalam jutaan rupiah). 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian berjumlah 12 Bank Umum 

Syariah, sedangkan yang menjadi sampel berjumlah 5 Bank Umum 

Syariah. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi ganda, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

autokorelasi, uji heteroskedastisitas) uji t, uji f, dan uji R2 dengan 

pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil sebagai variabel 

independen dan return on asset Bank Umum Syariah sebagai variabel 

dependen. 

Adapun hasilnya adalah: Pembiayaan jual beli berpengaruh 

signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Hal ini dibuktikan dari 

uji parsial dimana thitung > ttabel yaitu 2,244 > 2,052. Pembiayaan bagi 

hasil berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Hal 

ini dibuktikan dari uji parsial dimana thitung >  ttabel yaitu 3,004 > 2,052. 

Sedangkan secara simultan, pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi 

hasil berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Hal 

ini dibuktikan dari uji F yaitu Fhitung > Ftabel  yaitu 4,532 > 3,34. Hasil R2 

adalah 0,521 hal tersebut berarti 52,1% variabel ROA dipengaruhi oleh 

variabel pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil, sedangkan 

47,9% variabel ROA dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti di 

penelitian ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sudah menjadi fitrah manusia, bahwa setiap 

orang akan selalu berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dengan segala diinginkannya. 

Namun sebagai makhluk sosial dalam upaya 

memenuhi kebutuhan tersebut manusia tidak dapat 

melakukannya sendiri, manusia membutuhkan pihak 

lain dalam menjalankan usaha. 

Dalam dunia usaha, baik usaha kecil maupun 

usaha besar, tidak terlepas dari adanya modal, karena 

modal adalah sarana awal dalam pembentukan usaha 

dan produktivitas. Tanpa didukung adanya modal 

maka hal ini akan menjadi penghambat dalam proses 

produksi. Untuk melengkapi kebutuhan masyarakat 

tersebut, maka pemerintah mendirikan lembaga 
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keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat.1 

Lembaga keuangan atau bank merupakan 

badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank 

dalam bentuk dasarnya banyak membawa manfaat, 

karena tempat saling bertemu para pemilik, 

pengguna, dan pengelola modal. Disamping itu 

peranan perbankan sangat memengaruhi kegiatan 

ekonomi suatu Negara. Oleh karena itu, kemajuan 

suatu bank disuatu Negara dapat pula dijadikan 

ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan. 

Semakin maju suatu Negara, maka semakin besar 

                                                           
1Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan 

Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 38. 
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peranan perbankan dalam mengendalikan Negara 

tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan 

semakin dibutuhkan pemerintah dan 

masyarakatnya.2 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi 

dengan tidak mengandalkan pada bunga. 

Karakteristik sistem perbankan syariah yang 

beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil 

memberikan alternative sistem perbankan yang 

saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, 

serta memberikan aspek keadilan dalam bertransaksi, 

investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai 

kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, 

dan menghindari kegiatan spekulatif dalam 

bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan 

beragam produk serta layanan jasa perbankan yang 

                                                           
2Kasmir, Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi (Rajawali Pers: 

Jakarta, 2012), 02. 
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beragam dengan skema keuangan yang lebih 

bervariatif.3 

Lembaga keuangan syariah telah berkembang 

saat ini, perkembangan bank syariah ditunjukkan 

dengan berbagai macam produk yang ditawarkan. 

Mulai dari produk penghimpunan dana, pembiayaan 

dan jasa perbankan produk tersebut berguna untuk 

kelancaran operasional bank syariah dalam 

menjalankan usahanya dalam memperoleh ROA atau 

laba.4 

Perkembangan perbankan Islam di Indonesia 

baru dimulai pada tahun 1992 dengan didirikannya 

Bank Muamalat. Kemudian pada tahun 1992 

perkembangan perbankan Islam mendapatkan angin 

segar seiring dengan dikeluarkannya UU N0. 7 

                                                           
3Ibid., 02. 
4Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar-dasar dan 

Dinamika Perkembangan di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2016), 77. 



5 

 

 

Tahun 1992 tentang perbankan yang menandai 

dimulainya era sistem perbankan Islam di Indonesia, 

meskipun pada saat itu belum disebutkan secara jelas 

akan konsep perbankan islam, hanya disebutkan 

bank yang beroperasi dengan konsep bagi hasil, 

yaitu pada pasal 13 ayat (C).5 Kemudian dengan di 

sahkannya UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan 

Islam, diharapkan dapat mempercepat proses 

akselerasi perkembangan perbankan Islam di 

Indonesia.6 

Pada tahun 2015 di Indonesia telah terdapat 

12 unit Bank Umum Syariah, dengan jumlah kantor 

cabang 451 unit, jumlah kantor cabang pembantu 

1.149 unit, dan jumlah kantor kas 176 unit. 

Perkembangan perbankan syariah tersebut tidak 

terlepas dari pengaruh laba yan dicapai oleh Bank 

                                                           
5Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan 

Islam., 34. 
6Ibid,. 37. 
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Syariah.7 Selain itu, faktor penting yang harus 

mampu dicapai bank adalah mencapai profitabilitas 

yang cukup karena tujuan setiap perusahaan pada 

umumnya adalah memperoleh keuntungan, oleh 

sebab itu manajemen struktur pendanaan merupakan 

salah satu hal penting dalam rangka meningkatkan 

profitabilitas bagi kemakmuran pemilik perusahaan. 

Tujuan pengaturan pendanaan yaitu untuk 

meningkatkan rentabilitas modal sendiri dan 

meningkatkan kemampuan perusahaan untuk 

memberikan balasan jasa kepada investor.8 

Dalam perkembangan dunia perbankan, suatu 

bank akan dinilai baik kinerja usahanya apabila 

dapat dinilai dari suatu penilaian rasio keuangannya. 

Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian 

                                                           
7Otoritas Jasa Keuangan, Diakses pada tanggal 24 April 2019, 

Pukul 19.20 WIB. 
8Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 339. 
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relatif maupun absolute untuk menjelaskan 

hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang 

lainnya dari suatu laporan finansial. Salah satu rasio 

terpenting adalah rasio profitabilitas.9 

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola 

dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan asset 

yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah 

gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana 

sehingga menghasilkan keuntungan.10 

Faktor penentu ROA dapat dilihat dari faktor 

internalnya yang meliputi kecukupan modal, 

efisiensi operasional, likuiditas dan ukuran asset. 

Karena dari faktor internal menggambarkan kondisi 

                                                           
9Andika Bintang, Analisis Pengaruh NPF Pembiayaan  

Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah 

terhadap profitabilitas dengan Menggunakan ROA pada Bank Umum 

Syariah, (Skripsi: Universitas Pembangunan Nasional Pembangunan 

Nasional Veteran Jawa Timur, 2013) 6. 
10Dwi Suwiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan 

Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 26. 
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bank dan kinerja bank selama menjalankan 

aktifitasnya sebagai lembaga intermediasi. 

Gambaran mengenai kinerja bank dapat dilihat dari 

laporan keuangan yang bersangkutan.11 

Untuk perusahaan perbankan, penggunaan 

ROA lebih diutamakan karena ROA terfokus pada 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

penghasilan dalam operasi perusahaan secara 

keseluruhan. Selain itu, dalam penentuan tingkat 

kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih 

mementingkan penilaian besarnya ROA dan tidak 

memasukkan unsure ROE.12 

Alasan memilih ROA karena yang 

umumnya digunakan dalam pengukuran 

                                                           
11Sufiyan Bariqi, Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan 

Bagi Hasil, dan Rasio NPF terhadap Profitabilitas Bank Umum 

Syariah, (Skripsi: UIN Sunankalijaga Yogyakarta, 2015), 5. 
12Muhammad Rubby, Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011, skripsi 

universitas sumatera utara, 2013. 
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profitabilitas yaitu Return On Assets (ROA) yang 

menjelaskan kemampuan bank dalam mengelola 

asset bank hingga perolehan income.13 

Berdasarkan laporan keuangan tahunan yang 

diperoleh dari Bank Umum Syariah Periode 2012-

2017 pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi 

hasil mengalami peningkatan yang signifikan. Secara 

rinci dapat dilihat dari grafik berikut: 

 
Grafik 1.1 Data Rata-rata Pembiayaan Bank 

Umum Syariah tahun 2012-2017  (Dalam Jutaan 

Rupiah) 

                                                           
13Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan 

(Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002), 22. 
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Dari grafik 1.1 dapat diketahui bahwa 

pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil 

mengalami peningkatan yang signifikan sedangkan 

untuk ROA mengalami kenaikan dan penurunan. 

Apabila pembiayaan jual beli dan 

pembiayaan bagi hasil meningkat maka profitabilitas 

akan meningkat, tapi kenyataannya dilihat dari 

Grafik ROA justru mengalami penurunan pada saat 

pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil 

meningkat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Pengaruh 

Pembiayaan Jual Beli Dan   Pembiayaan Bagi 

Hasil Terhadap Return On Assets Pada Bank 

Umum Syariah periode tahun 2012-2017. Guna 

mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan 
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jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap return 

on asset pada Bank Umum Syariah. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh 

signifikan terhadap return on asset bank umum 

syariah? 

2. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh 

signifikan terhadap return on asset bank umum 

syariah? 

3. Apakah pembiayaan jual beli dan pembiayaan 

bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap 

return on asset bank umum syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

pembiayaan jual beli terhadap return on asset 

bank umum syariah. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

pembiayaan bagi hasil terhadap return on asset 

bank umum syariah. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil 

terhadap return on asset bank umum syariah. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini terbagi 

menjadi dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan 

kegunaan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan penulis dalam 

bidang perbankan Syariah, khususnya dalam 

hal kinerja keuangan Perbankan Syariah. 

b. Memberikan kontribusi bagi intelektual 

khususnya dalam hal kinerja keuangan 

perbankan syariah. 



13 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai tugas akhir penulis dalam 

menyelesaikan studi di Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN)  Ponorogo. 

b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan 

pemikiran dalam khazanah bidang Syariah di 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

ponorogo. 

E. Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam 

sistematika penyusunan dan pembahasan yang terdiri 

atas lima bab.  

BAB I adalah bab pendahuluan. Dalam hal 

ini penulis menguraikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat serta 

sistematika pembahasan. 
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BAB II memaparkan tentang tinjauan 

pustaka. Tinjauan pustaka  berisi tentang kerangka 

teori dan hipotesis. 

BAB III berisi tentang metode penelitian. Isi 

dalam bab ini adalah jenis dan sumber data, populasi 

dan sampel, metode pengumpulan data, variabel 

penelitian dan pengukuran, serta teknis analisis data. 

BAB IV berisi tentang analisis data dan 

pembahasan. Dalam bab ini penulis akan membahas 

tentang penyajian data, analisis data dan interpretasi 

data. 

BAB V merupakan bab penutup yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Return On Asset (ROA) 

a. Pengertian Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) merupakan 

salah satu rasio profitabilitas yang dapat 

mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari aktiva yang 

digunakan. ROA mampu mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan pada masa lampau untuk 

kemudian diproyeksikan di masa yang akan 

datang.1 Assets atau aktiva yang dimaksud 

adalah keseluruhan harta perusahaan, yang 

                                                           
1Henry Simamora, Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan 

Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 529. 
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diperoleh dari modal sendiri maupun dari 

modal asing yang telah diubah perusahaan 

menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang 

digunakan untuk kelangsungan hidup 

perusahaan. Return On Assets dipakai untuk 

mengevaluasi apakah manajemen telah 

mendapat imbalan yang memadai 

(reasobable return) dari aset yang 

dikuasainya. Rasio ini merupakan ukuran 

yang berfaedah jika seseorang ingin 

mengevaluasi seberapa baik perusahaan telah 

memakai dananya. Oleh karena itu, ROA 

kerap kali dipakai oleh manajemen puncak 

untuk mengevaluasi unit-unit bisnis di dalam 

suatu perusahaan multinasional.2  

                                                           
2Ibid., 530. 
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Berikut ini beberapa pengertian ROA 

dari beberapa sumber: 

1. Menurut Eduardus Tandelilin, Return On 

Assets menggambarkan sejauh mana 

kemampuan aset-aset yang dimiliki 

perusahaan bisa menghasilkan laba.3 

2. Menurut Kasmir, Return On Assets 

merupakan rasio yang menunjukkan 

hasil atas jumlah aktiva yang digunakan 

dalam perusahaan.4 

3. Menurut Fahmi, Return On Assets 

melihat sejauh mana investasi yang telah 

ditanamkan mampu memberikan 

pengembalian keuntungan sesuai dengan 

yang diharapkan dan investasi tersebut 

                                                           
3Eduardus Tandelilin, Portofolio dan Investasi teori dan 

aplikasi, Edisi Pertama (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 372, 
4Kasmir,  Analisis Laporan Keuangan, Edisi Satu, Cetakan 

Ketujuh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 201. 
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sebenarnya sama dengan aset perusahaan 

yang ditanamkan atau ditempatkan.5 

4. Bambang Riyanto, menyebut istilah 

ROA dengan Net Earning Power Ratio 

(Rate of Return on Investment / ROI) 

yaitu kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva 

untuk menghasilkan keuntungan neto. 

Keuntungan neto yang beliau maksud 

adalah keuntungan neto sesudah pajak.6 

5. Menurut Sawir (2005) Return On Assets 

(ROA) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan manajemen 

perusahaan dalam memperoleh 

                                                           
5Irham Fahmi, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Ke-2 

(Bandung: Alfabeta,2012), 98. 

6Bambang Riyanto, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, 

Edisi. Keempat, Cetakan Ketujuh (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 

2001), 336. 
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keuntungan (laba) secara keseluruhan. 

Semakin besar ROA suatu perusahaan, 

semakin besar pula tingkat keuntungan 

yang dicapai perusahaan dan semakin 

baik pula posisi perusahaan tersebut dari 

segi penggunaan asset.7 

ROA dapat membantu perusahaan 

yang telah menjalankan praktik akuntansi 

dengan baik untuk dapat mengukur efisiensi 

penggunaan modal yang menyeluruh, yang 

sensitif terhadap setiap hal yang 

mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan 

sehingga dapat diketahui posisi perusahaan 

terhadap industri. Hal ini merupakan salah 

satu langkah dalam perencanaan strategi. 

Laba merupakan tujuan utama yang ingin 

                                                           
7Agnes Sawir, Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan 

Keuangan Perusahaan (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), 98. 
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dicapai dalam sebuah usaha, termasuk juga 

bagi usaha perbankan. Alasan dari 

pencapaian laba perbankan tersebut dapat 

berupa kecukupan dalam memenuhi 

kewajiban terhadap pemegang saham, 

penilaian atas kinerja pimpinan, dan 

meningkatkan daya tarik investor untuk 

menanamkan modalnya. Laba yang tinggi 

membuat bank mendapat kepercayaan dari 

masyarakat yang memungkinkan bank untuk 

menghimpun modal yang lebih banyak 

sehingga bank memperoleh kesempatan 

meminjamkan dengan lebih luas.8 

b. Perhitungan Return on Assets  

Menurut Brigham dan Houston 

(2001), pengembalian atas total aktiva (ROA) 

                                                           
8Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non 

Bank (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 144. 
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dihitung dengan cara membandingkan laba 

bersih yang tersedia untuk pemegang saham 

biasa dengan total aktiva.9 

Dirumuskan sebagai berikut: 

 

Rumus Return On Assets (ROA) 

Semakin besar nilai ROA, 

menunjukkan kinerja perusahaan yang 

semakin baik pula, karena tingkat 

pengembalian investasi semakin besar. Nilai 

ini mencerminkan pengembalian 

                                                           
9Brigham dan Houston, Manajemen Keuangan II (Jakarta: 

Salemba Empat, 2001), 88. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-Y8c9YWOsKwY/WYZ7JH3PeVI/AAAAAAAAIfM/oFp0dJ48NaYwNazFV2TGSx64eAEldPiHwCLcBGAs/s1600/Rumus+Return+On+Assets.png
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perusahaan dari seluruh aktiva (atau 

pendanaan) yang diberikan pada perusahaan 

(Wild, Subramanyam, dan Halsey, 

2005:65).10 

c. Fungsi Return On Assets 

Menurut Munawir (2007;91) 

kegunaan dari analisa Return On Assets 

dikemukakan sebagai berikut:11 

1) Sebagai salah satu kegunaannya yang 

prinsipil ialah sifatnya yang menyeluruh. 

Apabila perusahaan sudah menjalankan 

praktek akuntansi yang baik maka 

manajemen dengan menggunakan teknik 

                                                           
10Wild, John, K.R. Subramanyam, dan Robert F. Halsey. 

2005. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Delapan, Buku Kesatu. Alih 

Bahasa : Yanivi dan Nurwahyu (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 65. 
11Munawir,  Analisa Laporan Keuangan (Yogyakarta: Liberty, 

2007), 91. 
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analisa Return On Assets dapat 

mengukur efisiensi penggunaan modal 

yang bekerja, efisiensi produksi dan 

efisiensi bagian penjualan. 

2) Apabila perusahaan dapat mempunyai 

data industri sehingga dapat diperoleh 

rasio industri, maka dengan analisa 

Return On Asset dapat dibandingkan 

efisiensi penggunaan modal pada 

perusahaannya dengan perusahaan lain 

yang sejenis, sehingga dapat diketahui 

apakah perusahaannya berada di bawah, 

sama, atau di atas rata-ratanya. Dengan 

demikian akan dapat diketahui dimana 

kelemahannya dan apa yang sudah kuat 

pada perusahaan tersebut dibandingkan 

dengan perusahaan lain yang sejenis. 
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3) Analisa Return On Asset juga dapat 

digunakan untuk mengukur efisiensi 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

divisi/bagian yaitu dengan 

mengalokasikan semua biaya dan modal 

ke dalam bagian yang bersangkutan. Arti 

pentingnya mengukur rate of return pada 

tingkat bagian adalah untuk dapat 

membandingkan efisiensi suatu bagian 

dengan bagian yang lain di dalam 

perusahaan yang bersangkutan.  

4) Analisa Return On Asset juga dapat 

digunakan untuk mengukur profitabilitas 

dari masing-masing produk yang 

dihasilkan perusahaan dengan 

menggunakan product cost system yang 

baik, modal dan biaya dapat dialokasikan 
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kepada berbagai produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan yang bersangkutan, 

sehingga dengan demikian akan dapat 

dihitung profitabilitas dari masing-

masing produk. Dengan demikian 

manajemen akan dapat mengetahui 

produk mana yang mempunyai profit 

potential.  

5) Return On Assets selain berguna untuk 

keperluan kontrol, juga berguna untuk 

keperluan perencanaan. Misalnya Return 

On Assets dapat digunakan sebagian 

dasar untuk pengembalian keputusan 

kalau perusahaan akan mengadakan 

ekspansi.12 

 

                                                           
12Ibid., 94. 
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d. Keunggulan Return On Assets (ROA) 

Menurut Abdul Halim dan Supomo 

keunggulan Return On Asset (ROA) adalah 

sebagai berikut:13 

1) Perhatian manajemen dititik beratkan 

pada maksimalisasi laba atas modal yang 

diinvestasikan. 

2) ROA dapat dipergunakan untuk 

mengukur efisiensi tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh setiap divisinya dan 

pemanfaatan akuntansi divisinya. 

Selanjutnya dengan ROA akan 

menyajikan perbandingan berbagai 

macam prestasi antar divisi secara 

obyektif. ROA akan mendorong divisi 

untuk menggunakan dalam memperoleh 

                                                           
13Abdul Halim dan Bambang Supomo,  Akuntansi Manajemen, 

Edisi 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 151. 
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aktiva yang diperkirakan dapat 

meningkatkan ROA tersebut.  

3) Analisa ROA dapat juga digunakan 

untuk mengukur profitabilitas dari 

masing-masing produksi yang dihasilkan 

oleh perusahaan. 

e. Kelemahan Return On Asset (ROA) 

Kelemahan Return On Asset (ROA) menurut 

Munawir adalah:14 

1) Return On Asset (ROA) sebagai 

pengukur divisi sangat dipengaruhi oleh 

metode depresiasi aktiva tetap. 

2) Return On Asset (ROA) mengandung 

distorsi yang cukup besar terutama dalam 

kondisi inflasi. Return On Asset (ROA) 

akan cenderung tinggi akibat dan 

                                                           
14Munawir,  Analisa Laporan Keuangan., 94. 
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penyesuaian (kenaikan) harga jual, 

sementara itu beberapa komponen biaya 

masih dinilai dengan harga distorsi. 

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi Return 

on Assets (ROA)  

Menurut Kasmir, menjelaskan bahwa 

yang mempengaruhi Return on Assets (ROA) 

adalah hasil pengembalian atas investasi atau 

yang disebut sebagai Return on Assets (ROA) 

dipengaruhi oleh margin laba bersih dan 

perputaran total aktiva karena apabila ROA 

rendah itu disebabkan oleh rendahnya margin 

laba yang diakibatkan oleh rendahnya 

perputaran total aktiva.15 Menurut Munawir, 

                                                           
15Kasmir,  Analisis Laporan Keuangan., 203. 
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besarnya Return on assets (ROA) 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:16 

1) Turnover dari operating assets (tingkat 

perputaran aktiva yang digunakan untung 

operasi).  

2) Profit Margin, yaitu besarnya 

keuntungan operasi yang dinyatakan 

dalam persentase dan jumlah penjualan 

bersih. Profit Margin ini mengukur 

tingkat keuntungan yang dapat dicapai 

oleh perusahaan di hubungkan dengan 

penjualannya. 

Profitabilitas adalah rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba. Return on Assets (ROA) 

termasuk salah satu rasio profitabilitas. 

                                                           
16Munawir,  Analisa Laporan Keuangan., 89. 
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Faktor – faktor yang mempengaruhi rasio 

return on asset ada beberapa rasio antara lain: 

rasio perputaran kas, rasio perputaran 

piutang, dan rasio perputaran persediaan.17 

1) Perputaran Kas (Cash Turnover)  

Dengan menghitung tingkat 

perputaran kas akan diketahui sampai 

berapa jauh tingkat efisiensi yang dapat 

dicapai perusahaan dalam upaya 

mendayagunakan persediaan kas yang 

ada untuk mewujudkan tujuan 

perusahaan. Menurut Kasmir, 

menyatakan rasio perputaran kas (cash 

turnover) berfungsi untuk mengukur 

tingkat kecukupuan modal kerja 

perusahaan yang dibutuhkan untuk 

                                                           
17Ibid.,  16. 
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membayar tagihan dan membiayai 

penjualan. Artinya rasio ini digunakan 

untuk mengukur tingkat ketersediaan kas 

untuk membayar tagihan (utang) dan 

biaya-biaya yang berkaitan dengan 

penjualan.18 

2) Perputaran Piutang (Receivable 

Turnover)  

Menilai berhasil tidaknya 

kebijakan penjualan kredit suatu 

perusahaan dapat dilakukan dengan cara 

melihat tingkat perputaran piutang. 

Receivable Turnover digunakan untuk 

mengukur berapa lama penagihan piutang 

selama satu periode atau berapa kali dana 

yang ditanam dalam piutang ini berputar 

                                                           
18Kasmir,  Analisis Laporan Keuangan., 140. 
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dalam satu periode. Dari definisi tersebut 

dapat diketahui bahwa rasio perputaran 

piutang yang tinggi mencerminkan 

kualitas piutang yang semakin baik. 

Tinggi rendahnya perputaran piutang 

tergantung pada besar kecilnya modal 

yang diinvestasikan dalam piutang. 

Semakin cepat perputaran piutang berarti 

semakin cepat modal kembali.19 

3) Perputaran Persediaan (Inventory 

Turnover)  

Persediaan merupakan unsur dari 

aktiva lancar yang merupakan unsur 

yang aktif dalam operasi perusahaan 

yang secara terus menerus diperoleh, 

diubah dan kemudian dijual kepada 

                                                           
19Ibid., 141. 
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konsumen. Untuk mempercepat 

pengembalian kas melalui penjualan 

maka diperlukan suatu perputaran 

persediaan yang baik.20  

Menurut Kasmir, menyatakan 

perputaran persediaan digunakan untuk 

mengukur berapa kali dana yang ditanam 

dalam persediaan (inventory) ini berputar 

dalam satu periode. Pada prinsipnya 

perputaran persediaan mempermudah 

atau memperlancar jalannya operasi 

perusahaan yang harus dilakukan secara 

berturut-turut untuk memproduksi 

barang-barang serta mendistribusikannya 

kepada pelanggan. Semakin tinggi 

tingkat perputaran persediaan tersebut 

                                                           
20Ibid., 142. 



34 
 

 
 

maka jumlah modal kerja yang 

dibutuhkan semakin rendah.21 

g. Unsur-unsur pembentuk Return on Assets 

(ROA)  

Indikator (alat ukur) yang digunakan 

di dalam Return on Assets (ROA) melibatkan 

unsur laba bersih dan total asset (total aktiva) 

dimana laba bersih dibagi dengan total asset 

atau total aktiva perusahaan dikalikan 100% 

(Brigham dan Houston).22 

Dari definisi di atas, maka komponen-

komponen pembentuk Retrun on Assets 

(ROA) adalah sebagai berikut:23 

1) Pendapatan, adalah arus masuk aktiva 

atau peningkatan lainnya dalam aktiva 

                                                           
21Ibid., 180. 
22Brigham dan Houston, Manajemen Keuangan II., 148. 
23Ibid., 175. 
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entitas atau pelunasan kewajibannya 

selama suatu periode yang ditimbulkan 

oleh pengiriman atau produksi barang, 

penyedia jasa, atau aktivitas lainnya yang 

merupakan bagian dari operasi utama 

perusahaan.  

2) Beban, adalah arus keluar atau 

penurunan lainnya dalam aktiva sebuah 

entitas atau penambahan kewajibannya 

selama satu periode, yang ditimbulkan 

oleh pengiriman atau produksi barang, 

penyedia jasa, atau aktivitas lainnya yang 

merupakan bagian dari operasi utama 

perusahaan.  

3) Keuntungan, adalah kenaikan ekuitas 

(aktiva bersih) perusahaan dari transaksi 

sampingan atau insidentil kecuali yang 
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dihasilkan dari pendapatan atau investasi 

oleh pemilik.  

4) Kerugian, adalah penurunan ekuitas 

(aktiva bersih) perusahaan dari transaksi 

sampingan atau insidentil kecuali yang 

berasal dari beban atau distribusi kepada 

pemilik. 

2. Pembiayaan Jual Beli 

Implementasi jual pembiayaan jual beli 

merupakan salah satu cara yang ditempuh bank 

dalam rangka menyalurkan dana kepada 

masyarakat. Produk dari bank yang didasarkan 

pada pembiayaan jual beli ini terdiri dari 

murabahah, salam dan istishna’.24 

                                                           
24Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar-dasar dan 

Dinamika Perkembangannya di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 

2016), 103. 
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Dasar hukum jual beli dapat kita jumpai 

dalam Surat an-Nisa (4):29 yang artinya:25 

“Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan (jual beli) yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. 

a. Pembiayaan Murabahah 

Murabahah adalah jual beli barang 

pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati antara pihak 

bank dan nasabah. Dalam murabahah, 

penjual menyebutkan harga pembelian 

barang kepada pembeli, kemudian ia 

                                                           
25 Ibid., 104. 
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mensyaratkan atas laba dalam jumlah 

tertentu.26 

Sebenarnya, transaksi ini telah 

banyak dan lazim dipraktikkan oleh Nabi 

maupun para sahabat, walaupun dalam 

bentuk yang sangat sederhana. Muhammad 

sebelum menjadi nabi merupakan seorang 

pedagang. Dalam berdagang, beliau selalu 

mempraktikkan transaksi murabahah, yaitu 

memberitahukan kepada pembeli margin 

keuntungan yang diambilnya. Demikian pula 

para sahabat. Tidak sedikit dari mereka yang 

menjadi pedagang dan dalam praktik 

perdagangannya tidak sedikit pula yang 

memberitahukan margin keuntungan yang 

diambil kepada pembeli. Semua transaksi-

                                                           
26 Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah 

Deskripsi dan Ilustrasi (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 71. 
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transaksi tersebut dalam transaksi Islam 

dinamakan al-murabahah.27 

Syarat murabahah terdiri dari:28 

1) Penjual memberitahu biaya modal kepada 

nasabah. 

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan 

rukun yang ditetapkan. 

3) Kontrak harus bebas riba. 

4) Penjual harus menjelaskan kepada 

pembeli agar bila terjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian. 

5) Penjual harus menyampaikan semua hal 

yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara 

utang. 

                                                           
27 Luhur Prasetiyo, Bay’ Al-Murabahah, Dalam Jurnal Justitia 

Islamica, Volume 9, No 2, Desember  2012, 89. 
28 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke 

Praktik (Depok: Gema Insani, 2008), 102. 
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Beberapa resiko yang perlu diantisipasi 

pihak bank yang menjalankan jual beli 

murabahah adalah:29 

1) Default atau kelalaian pembeli dalam 

pembayaran. 

2) Fluktuasi harga komparatif. Hal ini 

terjadi jika harga suatu  

3) barang di pasar naik setelah bank 

membeli barang untuk pemesan, 

sedangkan bank tidak bisa mengubah 

harga jual barang tersebut. 

4) Penolakan nasabah. Barang yang dikirim 

bisa saja ditolak oleh pemesan karena 

beberapa sebab. Mungkin karena rusak 

dalam perjalanan sehingga pemesan tidak 

mau menerimanya, atau bisa juga karena 

                                                           
29 Ibid., 107. 
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barang tidak sesuai dengan spesifikasi 

pesanan. 

5) Barang yang dibei dengan cara tangguh 

tersebut dijual. Jika barang yang sudah 

dipesan berada di tangan pembeli maka 

kepemilikan barang tersebut berada di 

tangannya dan dia bebas melakukan apa 

saja terhadap barang tersebut, termasuk 

menjualnya. Jika demikian, maka resiko 

default akan sangat besar. 

6) Sedangkan dari pihak pemesan, jual beli 

murabahah memiliki beberapa kelebihan, 

di antaranya yaitu: 

7) Pemesan mengetahui harga pokok barang 

dan margin keuntungan bank. 

8) Pemesan mengetahui besarnya beban 

biaya. 
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9) Biaya dan keuntungan tidak kaku dan 

dapat dilakukan tawar menawar dalam 

batas-batas yang wajar. 

10) Cara pembayaran dan jangka waktunya 

sesuai kesepakatan bersama antara pihak 

bank dan pemesan. 

Perbankan syariah bisa digambarkan 

sebagai berikut: 

1) Bank bertindak sebagai penjual, 

sementara nasabah sebagai pembeli. 

Harga jual adalah harga beli bank dari 

suplier ditambah biaya dan keuntungan 

yang disepakati. Kedua pihak juga harus 

menyepakati cara pembayaran. 

2) Harga jual yang disepakati tidak berubah 

selama berlakunya akad. Dalam 
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murabahah, pembayaran lazimnya 

dilakukan secara tangguh atau cicilan. 

3) Dalam transaksi ini, bila barang sudah 

ada maka segera diserahkan kepada 

nasabah. 

b. Pembiayaan Salam30 

Salam merupakan bentuk jual beli 

dengan pembayaran di muka dan penyerahan 

barang di kemudian hari dengan harga, 

spesifikasi, jumlah, kualitas dan tanggal atau 

tempat penyerahan yang jelas, serta 

disepakati sebelumnya dalam perjanjian. 

Barang yang disepakati sebelumnya 

dalam perjanjian. Barang yang 

diperjualbelikan belum tersedia pada saat 

transaksi dan harus diproduksi terlebih 

                                                           
30Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke 

Praktik (Depok: Gema Insani, 2008), 108.. 
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dahulu, seperti produk-produk pertanian dan 

produk-produk fungible (barang yang dapat 

diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran 

dan jumlahnya). 

Syarat pembiayaan salam adalah:31 

1) Modal transaksi salam 

2) Al Muslam fiihi (barang) 

Risiko terhadap barang yang 

diperjualbelikan masih berapa pada penjual 

sampai waktu penyerahan barang. Pihak 

pembeli berhak untuk meneliti dan dapat 

menolak barang yang akan diserahkan 

apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal 

yang disepakati.32 

                                                           
31Ibid., 109. 
32Ibid., 110. 
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Dalam aplikasinya bank syariah 

melakukan salam paralel, yaitu bank (sebagai 

penjual/muslam ilaih) menerima pesanan 

barang dari nasabah (pembeli/muslam), 

kemudian bank (sebagai pembeli/muslam) 

memesankan permintaan barang nasabah 

kepada produsen penjual (muslam alaih) 

dengan pembayaran di muka, dengan jangka 

waktu penyerahan yang disepakati bersama.33 

c. Pembiayaan Istishna’ 

Istishna’ didefinisikan sebagai 

kegiatan jual beli barang dalam bentuk 

pemesanan pembuatan barang dengan kriteria 

dan persyaratan tertentu yang disepakati 

                                                           
33Ibid., 111. 



46 
 

 
 

dengan pembayaran sesuai dengan 

kesepakatan.34 

Istishna’ merupakan salah satu 

bentuk jual beli dengan pemesanan yang 

mirip dengan salam. Perbedaannya, dalam 

istishna’ pembayaran dapat di muka, cicil 

sampai selesai atau di belakang, serta 

istishna’ biasanya diaplikasikan untuk 

industri dan manufaktur.35 

Dalam aplikasinya, bank syariah 

melakukan istishna’ paralel, yaitu bank 

(sebagai penerima pesanan/ shani’) kemudian 

bank (sebagai pemesan/ mustashni’), 

kemudian bank memesankan permintaan 

barang nasabah kepada produsen penjual 

                                                           
34Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar-dasar dan 

Dinamika Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 

2016), 103. 
35Ibid., 104. 
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dengan pembayaran di muka, cicil, atau di 

belakang, dengan jangka waktu penyerahan 

yang disepakati bersama.36 

3. Pembiayaan Bagi Hasil 

Konsep pembiayaan bagi hasil 

berlandaskan pada beberapa prinsip dasar yaitu: 

pembiayaan bagi hasil tidak berarti 

meminjamkan uang tetapi merupakan partisipasi 

dalam usaha. Investor atau pemilik dana harus 

ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas 

proporsi pembiayaannya. Para mitra usaha bebas 

menentukan dengan persetujuan bersama. 

Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing 

pihak harus sama dengan proporsi investasinya.37 

 

                                                           
36Ibid., 105. 
37Pkes Publishing, Perbankan Syariah  (Jakarta: Pusat 

Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007), 34. 
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a. Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan ini merupakan bentuk 

pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai 

pemilik modal (shahibul mal), menyediakan 

modal 100% kepada pengusaha sebagai 

pengelola (mudharib), untuk melakukan 

aktivitas produktif dengan syarat bahwa 

keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di 

antara mereka menurut kesepakatan yang 

ditentukan sebelumnya dalam akad (yang 

besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan 

pasar). Apabila terjadi kerugian karena 

kelalaian atau kecurangan pengelola, maka 

pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. 

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, 

tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, 

dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam 
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menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya 

menyediakan modal dan tidak dibenarkan 

untuk ikut campur dalam manajemen usaha 

yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana 

untuk menanggung risiko apabila terjadi 

kerugian menjadi dasar untuk mendapat 

bagian dari keuntungan.38 

b. Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan ini merupakan bentuk 

pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai 

pemilik modal turut serta, sebagai mitra 

usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. 

Pembiayaan tambahan diberikan kepada 

mitra usaha (individu atau kelompok) yang 

telah memiliki sebagian pembiayaan untuk 

investasi. Mitra usaha pemilik modal berhak 

                                                           
38Ibid., 35. 
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ikut serta dalam manajemen perusahaan, 

tetapi itu tidak merupakan keharusan. Kedua 

belah pihak dapat membagi pekerjaan 

mengelola usaha sesuai kesepakatan yang 

ditentukan sebelumnya dalam akad yang 

dapat berbeda dari proporsi modal yang 

mereka sertakan.39 

Apabila terjadi kerugian akan 

ditanggung bersama sesuai dengan proporsi 

penyertaan modal masing-masing. 

Musyarakah merupakan perjanjian yang 

berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai 

bersama terus beroperasi.40 

B. Penelitian Terdahulu 

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, 

telah ada penelitian terdahulu yang meneliti 

                                                           
39Ibid., 36. 
40Ibid., 37. 



51 
 

 
 

mengenai Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan 

Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank 

Umum Syariah. Di antaranya seperti yang akan 

penulis jabarkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.1 

Maping Penelitian Terdahulu 

 
Penulis &nJudul Hasil Variabel Perbedaan & Persamaan 

Aulia Fuad 

Rahman dan 

Ridha 

Rochmatika 

(2012)41 

Pengaruh 

pembiayaan 

jual beli, 

pembiayaan 

bagi hasil, dan 

NPF terhadap 

profitabilitas 

bank umum 

Pembiayaan 

jual beli dan 

NPF 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

dan 

pembiayaan 

bagi hasil 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Pembiayaan 

jual beli (X1), 

Pembiayaan 

bagi hasil 

(X2), 

NPF (X3), 

Dan 

profitabilitas 

(Y) 

  -Tempat penelitian 

-Tahun Penelitian 

-penelitian 

sebelumnya terdapat 

4 variabel, sedangkan 

penelitian ini 3 

variabel. 

 

 

 

-Persamaannya 

sama-sama 

menggunakan ROA 

                                                           
41Aulia Fuad Rahman dan Rodha Rochmatika, “Pengaruh 

Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non 

Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 8 No 1 (2012), 13. 
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syariah di 

Indonesia 

profitabilitas 

bank umum 

syariah 

Yesi Oktriani 

(2012)42 

Pengaruh 

pembiayaan 

musyarakah, 

mudharabah 

dan 

murabahah 

terhadap 

profitabilitas 

Pengaruh 

pembiayaan 

musyarakah 

dan 

mudaharaba

h secara 

parsial tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas, 

sedangkan 

pembiayaan 

murabahah 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

-Pembiayaan 

musyarakah 

(X1) 

-Pembiayaan 

mudharabah 

(X2) 

-pembiayaan 

murabahah 

(X3) 

-profitabilitas 

(Y) 

  -Tempat penelitian 

-Tahun Penelitian 

-penelitian 

sebelumnya terdapat 

4 variabel, sedangkan 

penelitian ini 3 

variabel. 

 

 

 

 

-Persamaannya 

sama-sama 

menggunakan ROA 

Dwi Fani Pembiayaan -Pembiayaan   -Tempat penelitian 

                                                           
42 Andiansyah Kuncoro Awib, “Pengaruh Pembiayaan 

Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah  Terhadap Return On Asset 

(ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2011-2015”. (Skripsi: 

IAIN Surakarta, 2016), 54. 
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Wicaksana 

(2011)43 

Pengaruh 

pembiayaan 

mudharabah, 

musyarakah 

dan 

murabahah 

terhadap 

profitabilitas 

bank umum 

syariah di 

Indonesia 

mudharabah 

musyarakah 

dan 

murabahah 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

bank umum 

syariah di 

Indonesia 

mudharabah 

(X1) 

-Pembiayaan 

musyarakah 

(X2) 

-pembiayaan 

murabahah 

(X3) 

-profitabilitas 

(Y) 

-Tahun Penelitian 

-penelitian 

sebelumnya terdapat 

4 variabel, sedangkan 

penelitian ini 3 

variabel. 

 

 

 

-Persamaannya 

sama-sama 

menggunakan ROA 

Puspa Pesona 

Putri Maya 

(2009)44 

Analisis 

pembiayaan 

mudharabah, 

musyarakah 

dan 

Pembiayaan 

murabahah 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas, 

sedangkan 

mudharabah 

-Pembiayaan 

mudharabah 

(X1) 

-Pembiayaan 

musyarakah 

(X2) 

-pembiayaan 

murabahah 

 -Tempat penelitian 

-Tahun Penelitian 

-penelitian 

sebelumnya terdapat 

4 variabel, sedangkan 

penelitian ini 3 

variabel. 

 

                                                           
43Erlyta Dhessy Irmawati, “ Pengaruh FDR, Pembiayaan Jual 

Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa, dan NPF 

Terhadap Profitabilitas”. (Skripsi: UIN Diponegoro Semarang 2014), 

38. 
44Ibid,. 40. 
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murabahah 

hubungannya 

dengan 

profitabilitas 

bank umum 

syariah 

periode 2002-

2007 

dan 

musyarakah 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

bank umum 

syariah 

(X3) 

-profitabilitas 

(Y) 

 

 

 

-Persamaannya 

sama-sama 

menggunakan ROA 

Achmad 

Syaiful Nizar 

dan Moch. 

Khairul Anwar 

(2015)45 

Pengaruh 

pembiayaan 

jual beli, 

pembiayaan 

bagi hasil dan 

intellectual 

capital 

terhadap Roa 

pada bank 

syariah 

Pembiayaan 

jual beli dan 

pembiayaan 

bagi hasil 

berpengaruh 

terhadap 

Roa pada 

bank syariah. 

Sedangkan 

intellectual 

capital 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Roa pada 

-pembiayaan 

jual beli (X1) 

-pembiayaan 

bagi hasil 

(X2) 

-intellectual 

capital (X3) 

-Roa (Y) 

-Tempat penelitian 

-Tahun Penelitian 

-penelitian 

sebelumnya terdapat 

4 variabel, sedangkan 

penelitian ini 3 

variabel. 

 

 

-Persamaannya 

sama-sama 

menggunakan ROA 

                                                           
45Ahmad Syaiful Nizar dan Moch. Khairul Anwar, “Pengaruh 

Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Intelectual Capital 

Terhadap Roa Pada Bank Syariah”. Jurnal Akuntansi, (2015), 15. 
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bank syariah 

Atik Ria Pratika 

(2013)46 

Pengaruh 

pembiayaan 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

perbankan 

syariah di 

Indonesia 

Pembiayaan 

mudharabah

, musyarakah 

dan 

murabahah 

secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

perbankan 

syariah di 

Indonesia 

-Pembiayaan 

mudharabah 

(X1) 

-Pembiayaan 

musyarakah 

(X2) 

-pembiayaan 

murabahah 

(X3) 

-kinerja 

keuangan (Y) 

-Tempat penelitian 

-Tahun Penelitian 

-penelitian 

sebelumnya terdapat 

4 variabel, sedangkan 

penelitian ini 3 

variabel. 

 

 

 

-Persamaannya 

sama-sama 

menggunakan ROA 

 

C. Kerangka Berfikir 

Bank syariah dalam perkembangan saat ini 

dituntut bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga 

                                                           
46Atik Ria Pratika, “Pengaruh Pembiayaan terhadap Kinerja 

Keuangan Pada Perbankan Syariah di Indonesia,” (Skripsi: UIN 

Kalijaga Yogyakarta, 2013), 72. 
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dari segi kualitas. Dengan berkembangnya kualitas 

maka bank syariah akan semakin dilirik dan dipilih 

oleh nasabah. Perkembangan kualitas bank syariah 

dapat ditinjau dari kemampuan kinerja bank syariah 

dan kelangsungan usahanya yang dipengaruhi oleh 

kualitas penanaman dana atau pembiayaan.47 

Dalam kegiatan penyaluran dana bank 

syariah melakukan pembiayaan. Pembiayaan sendiri 

ada tiga jenis yaitu pembiayaan jual beli, 

pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa 

menyewa.48 Namun dalam penelitian ini, 

pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil 

yang menjadi minat untuk penulis teliti bagaimana 

pengaruhnya terhadap return on assets.. 

                                                           
47Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah 

Deskripsi dan Ilustrasi., 72. 
48Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar-dasar dan 

Dinamika Perkembangannya di Indonesia., 100. 
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Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian 

terdahulu yang sudah diuraikan penulis, maka 

kerangka pemikiran dalam penulisan ini 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan  masalah penenelitian, dimana 

rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban 

yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Pembiayaan Bagi 

Hasil (X2) 

Return On Asset  

(Y) 

Pembiayaan Jual 

Beli (X1) 
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Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhaadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empiris dengan 

data.49 

Sebuah hipotesis yang diajukan memiliki 

fungsi yang sangat penting dalam suatu penelitian, 

yakni memberikan arah yang jelas terhadap 

pelaksanaan penelitian, berdasarkan pendapat 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian, yang kebenarannya harus diuji terlebih 

dahulu, berfungsi sebagai pemberi arah yang jelas 

terhadap pelaksanaan penelitian.50 

Pembiayaan adalah salah satu bentuk aktiva 

produktif yang ditujukan untuk mencetak 

                                                           
49Sugiyono, Metodolofi Peneleitian Pendidikan pendekatan 

kualitatif, kuantittaif dan R&) (Bandung: Alfabeta, 2012), 96. 
50Ibid.,97. 
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keuntungan. Untuk mengukur kemapuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan dapat menggunakan 

return on asset (ROA). Kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya 

merupakan fokus utama dalam penilaian preestasi 

perusahaan karena laba perusahaan selain 

merupakan indikator kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya 

juga merupakan elemen dalam penciptaan  nilai 

perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan 

di masa yang akan datang. Dari sinilah 

permasalahnnya menyangkut efektifitas manajemen 

dalam menggunakan total aktiva maupun aktiva 

bersih seperti yang tercatat dalam neraca. Bentuk 

paling mudah dari analisis ROA adalah 
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menghubungkan laba bersih yang dilaporkan 

terhadap total aktiva di neraca.51 

Achmad Syaiful Nizar dan Moch. Khairul 

Anwar (2015)  dalam skripsi yang meneliti Pengaruh 

pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan 

intellectual capital terhadap Roa bank syariah bahwa 

Pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil 

berpengaruh terhadap Roa bank syariah. Sedangkan 

intellectual capital berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan bank syariah.52 

Dari teori-teori yang dibuktikan dengan 

penelitian terdahulu di  atas dapat diartikan bahwa 

dengan adanya pembiayaan yang baik akan 

menghasilkan pendapatan untuk bank syariah, dan 

semakin banyaknya pendapatan yang dihasilkan oleh 

pembiayaan maka akan semakin banyak pula ROA 

                                                           
51Ibid., 98. 
52Ahmad Syaiful Nizar dan Moch. Khairul Anwar., 15. 
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atau laba untuk bank. Semakin banyak pembiayaan 

yang dimiliki oleh bank, maka akan membuat kinerja 

bank tersebut menjadi semakin meningkat. Hal ini 

berhubungan juga dengan kepuasan dan kepercayaan 

nasabah jika suatu bank memiliki kinerja yang amat 

baik. Oleh karena itu analisis pengaruh pembiayaan 

terhadap ROA bank umum syariah sangatlah penting 

untuk dilakukan. 

Hipotesis pada penelitian ini adalah: 

1. H01: Pembiayaan jual beli pada Bank Umum 

Syariah (X) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA Bank Umum Syariah (Y). 

2. Ha1: Pembiayaan jual beli pada Bank Umum 

Syariah (X) berpengaruh signifikan terhadap 

ROA Bank Umum Syariah (Y). 
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3. H02: Pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum 

Syariah (X) tidak berpengaruh signifikan  

terhadap  ROA Bank Umum Syariah (Y). 

4. Ha2: Pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum 

Syariah (X) berpengaruh signifikan terhadap 

ROA Bank Umum Syariah (Y). 

5. H03: Pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi 

hasil pada Bank Umum Syariah (X) tidak 

berpengaruh  secara bersama-sama terhadap  

ROA Bank Umum Syariah (Y). 

6. Ha3: Pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi 

hasil pada Bank Umum Syariah (X) 

berpengaruh  secara bersama-sama terhadap 

ROA Bank Umum Syariah (Y). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian atau research design 

dalam arti umum atau luas meliputi seluruh proses 

penelitian yang dilakukan dari mengajukan 

pertanyaan penelitian hingga ditemukan. Jadi 

rancangan penelitian merupakan bagian dari rencana 

penelitian. Rancangan penelitian dibuat agar 

memungkinkan peneliti mampu menjawab 

pertanyaan penelitian dengan valid, objektif, tepat 

dan hemat.
1
 

Dalam sifat penelitian ini, penulis 

menggunakan metode penelitian kuantitatif,  metode 

kuantitatif  adalah metode  penelitian  yang 

berdasarkan pada filsafat positifisme digunakan 

                                                           
1
Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial Kuantitatif (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2015), 97. 
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untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel pada umumnya 

digunakan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian 

menggunakan angka-angka yang dijumlahkan 

sebagai data yang kemudian di analisis. Metode ini 

dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena dengan 

menggunakan data-data numerik, kemudian 

dianalisis yang umumnya menggunakan statistik. 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penulis 
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untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal-hal tersebut.
2
 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan format deskriptif 

yang bertujuan untuk menjelaskan, meringkas 

berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul 

di masyarakat dan menjadi objek penelitian ini 

berdasarkan apa yang terjadi, kemudian mengangkat 

ke permukaan karakter atau gambaran kondisi, 

situasi ataupun variabel tersebut. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel 

yang merupakan variabel bebas (independen) dan 

variabel terikat (dependen). Adapun yang dijadikan 

variabel dalam penelitian ini adalah:  

1. Variabel bebas atau variabel independent 

(variabel X) adalah variabel yang sedang 

                                                           
2
Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 

2009), 35. 
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dianalisis hubungannya terhadap variabel terikat. 

Dalam hal ini variabel bebasnya adalah 

Pembiayaan Jual Beli (X1) dan Pembiayaan Bagi 

Hasil (X2). 

2. Variabel Terikat atau variabel dependen 

(variabel Y) adalah variabel yang sedang 

dianalisis tingkat pengaruhnya oleh variabel 

independen. Dalam hal ini variabel dependennya 

adalah return on assets. 

Tabel 3.1 

Indikator Variabel 

No. Variabel Definisi 

Variabel 

Ukuran 

1 Pembiay

aan Jual 

Beli 

Pembiayaan 
yang 

diukur 

menggunakan 

logaritma 

natural dengan 

menjumlahkan 

pembiayaan 

dengan prinsip 

Murabahah, 

Salam, dan 

Total Pembiayaan jual 

belii,t = Ln  

(Pembiayaan Prinsip 

Murabahahi,t + 

PembiayaanPrinsip 

Salami,t + 

Pembiayaan Prinsip 

Istishna’i,t  ) 
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Istishna. 

2 Pembiay

aan Bagi 

Hasil 

Pembiayaan 
yang 

diukur 

menggunakan 

logaritma 

natural dengan 

menjumlahkan 

pembiayaan 

dengan prinsip 

Mudharabah, 

dan prinsip 

Musyarakah. 

Total Pembiayaan 

bagi hasili,t = Ln 

(Pembiayaan Prinsip 

Mudharabahi,t+ 

Pembiayaan Prinsip 

Musyarakahi,t ) 

3 ROA ROA (Return 

On Assets)  

merupakan  

perbandingan  

antara  laba  

sebelum  pajak 

dengan total 

asset dalam 

suatu periode. 

ROA= Laba Bersih x 

100% 

Total Aktiva 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Sugiyono, populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
3
 Sedangkan menurut Nawawi 

populasi adalah keseluruhan subyek yang terdiri 

dari manusia, benda-benda hewan, tumbuhan, 

gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang 

terjadi sebagai sumber. Populasi juga merupakan 

keseluruhan subyek penelitian.
4
 

Menurut Andhita dalam bukunya Aplikasi 

Statistika Parametrik dalam Penelitian diterangkan 

                                                           
3
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 117. 
4
Tukiran taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian 

Kuantitatif (Sebuah Pengantar) (Bandung: Alfabeta, 2014), 33. 
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bahwa populasi merupakan kumpulan 

(keseluruhan) unsur atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.5 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

Bank Umum Syariah yang berada di Indonesia 

dan yang mempublikasikan laporan keuangan 

pada tahun 2012-2017 yaitu sebanyak 12 Bank 

Umum Syariah yaitu Bank BCA Syariah, Bank 

BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar 

Banten Syariah, Bank Maybank Syariah, Bank 

Muamalat, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin 

Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah 

Mega, Bank Victoria Syariah dan Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. 

 

 

                                                           
5
Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik 

dalam Penelitian (Yogayakarta: Pustaka Felicha, 2016), 08. 
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2. Sampel  

Sampel yaitu kumpulan dari unsur atau 

individu yang merupakan bagian dari populasi. 

Sampel merupakan bagian atau sejumlah 

cuplikan tertentu yang diambil dari suatu 

populasi dan diteliti secara rinci.6 

Sampel dapat diartikan sebagai atau 

wakil populasi yang diteliti. Ali menyebutkan 

bahwa sampel penelitian adalah sebagian yang 

diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti 

yang dianggap mewakili terhadap seluruh 

populasi dan diambil dengan menggunakan 

teknik tertentu.
7
 Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

                                                           
6
Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam:Pendekatan 

Kuantitatif (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 162. 
7
Ibid., 33. 
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peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga daan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu.
8
 

Menurut Suharsimi Arikunto, apabila 

subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah 

subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% 

atau 20-25% atau lebih.
9
  

Pemilihan sampel dalam penelitian ini 

adalah dengan purposive sampling yang 

bertujuan memperoleh sampel yang refresentatif 

sesuai dengan kriteria yang ditentukan penelitian 

                                                           
8
Ibid., 34. 

9
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 134. 
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ini.
10

 Kriteria tersebut adalah Bank Syariah 

Mandiri, Bank Muamalat, Bank BNI Syariah, 

Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah yang 

telah mempublikasikan laporan keuangan dengan 

lengkap pada tahun 2012-2017, memberikan 

laporan pembiayaan jual beli dan pembiayaan 

bagi hasil secara lengkap pada periode 2012-

2017. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka 

(library research) yaitu dengan mencari data atau 

informasi riset melalui membaca jurnal, buku-buku 

referensi, laporan keuangan yang di publikasi dan 

bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan 

sebagai pendukung dalam penulisan ini. 

                                                           
10
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Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan 

data dengan cara mengutip, dan menyusunnya 

berdasarkan data-data yang telah diperoleh yang 

berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari sumber kedua atau dari 

catatan, buku dan majalah, dan lain sebaginya.
11

 

Beberapa sumber sekunder yang peneliti peroleh 

adalah data-data dari internet, jurnal, dan buku-buku 

sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara 

yang diakukan peneliti untuk menangkap atau 

menjaring informasi kuantitatif dari responden 

sesuai dengan lingkup penelitian. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

                                                           
11

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: 

Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, serta Ilmu-ilmu Sosial 

Lainnya (Jakarta: Kencana, 2011), 133. 
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dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek 

penelitian, namun melalui dokumen yang digunakan 

berupa buku harian, koran, dan referensi lainnya. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

statistik perbankan syariah berupa data Panel yaitu 

gabungan dari beberapa bank dalam skala tahunan. 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  

pengaruh  pembiayaan  jual beli dan pembiayaan 

bagi hasil terhadap kinerja keuangan Bank Syariah 

Mandiri. Oleh karena itu model analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 

berganda yang perhitungannya menggunakan SPSS 

versi 16.0. SPSS merupakan salah satu software 

yang dapat digunakan untuk membantu pengolahan, 

perhitungan, dan analisis data secara statistik. 
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Regresi digunakan untuk mengukur besarnya 

pengaruh independen terhadap dependen. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum menggunakan rumus statistik 

kita perlu mengetahui asumsi yang digunakan 

dalam penggunaan rumus. Dengan mengetahui 

asumsi dasar dalam menggunakan rumus 

nantinya, maka penulis bisa lebih bijak dalam 

penggunaannya dan perhitungannya. Penulis 

diwajibkan melakukan uji asumsi/prasyaratan 

tersebut agar dalam penggunaan rumus tersebut 

dan hasil yang kita dapatkan tidak menyimpang 

dari ketentuan yang berlaku.
12

 

 

 

 

                                                           
12

Retno Widyanigrum, Statistika (Yogyakarta: Felicha, 2015), 

203. 
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a) Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji 

kenormalan distribusi (pola) data. Dengan 

demikian, uji normalitas ini mengasumsikan 

bahwa, data di setiap variabel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal.
13

 

Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini 

biasanya digunakan untuk mengukur data 

berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika 

analisis menggunakan metode parametik, 

maka persyaratan normalitas harus terpenuhi,  

yaitu  data berasal  dari  distribusi  yang 

normal.
14

 

                                                           
13

Andhita Dessy Wulansari, Statistika Parametik (Terapan 

Untuk Penelitian Kuantitatif) (Ponorogo: STAIN Po Press), 38. 
14

Ibid., 39. 
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Dalam uji normalitas ini 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan 

pengujiannya menggunakan SPSS versi 16.0 

for windows. Selanjutnya untuk mengetahui 

apakah distribusi frekuensi masing-masing 

variabel normal atau tidak, yaitu dengan 

membandingkan probabilitas atau 

signifikansi dengan alpha 0,05. Kriteria dari 

uji moralitas residual adalah apabila 

signifikansi residual lebih dari 0,05 maka 

residual berdistribusi secara normal.
15

 

b) Uji Linearitas 

Uji linieritas merupakan uji prasyarat 

yang biasanya dilakukan jika melakukan 

analisis korelasi person atau regresi linier. 

                                                           
15

 Duwi Prayitno, SPSS Handbook Analisis Data & 

Penyelesaian Kasus-kasus Statistik (Yogyakarta: Media Kom, 2016), 

109. 
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Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

dua variabel secara signifikan mempunyai 

hubungan linier atau tidak.
16

 Uji linieritas 

dilakukan dengan cara mencari model garis 

regresi dari varibael independen x terhadap 

variabel dependen y. Untuk pengujian uji 

linieritas menggunakan SPSS versi 16.0 for 

windows. Uji linieritas pada SPSS digunakan 

Test for Liniearty dengan taraf signifikan 

0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai 

hubungan yang linier bila nilai signifikan 

pada Deviation From Liniearty lebih dari 

0,05.
17

 

 

 

                                                           
16

Edi Irawan, Pengantar Statistik Penelitian Pendidikan 

(Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), 44. 
17

Duwi Prayitno, SPSS Handbook Analisis Data & 

Penyelesaian Kasus-kasus Statistik., 115. 
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c) Uji Multikolineritas 

Uji multikolonieritas adalah situasi 

adanya korelasi variabel- variabel bebas di 

antara satu dengan yang lainnya. Pengujian 

ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-

tiap variabel saling berhubungan secara 

linier. Uji multikolonieritas dapat dilihat dari 

Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai 

tolerance. Kedua ukuran ini menunjukan  

sikap  variabel  independen  manakah  yang  

dijelaskan variabel   independen   lainnya. 

Multikolineritas terjadi jika nilai tolerance < 

0,10 atau sama dengan VIF > 10.
18

 Jika nilai 

VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat 

dikatakan bahwa multikolonieritas yang 

                                                           
18

Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus (Yogyakarta: 

Nuha Medika, 2011), 121-122. 
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terjadi jika tidak berbahaya (lolos uji 

multikolonieritas).
19

 

d) Uji Heteroskesdisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap 

maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Uji heteroskesdisitas dalam penelitian 

ini menggunakan uji statistik Scatter Plot. 

Metode yang digunakan untuk menentukan 

ada tidaknya gejala heteroskesdisitas adalah  

melalui  grafik  plot  antara  nilai  prediksi  

                                                           
19

Ibid., 123. 
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variabel  terikat (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID).
20

 

e) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier terdapat korelasi antar kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya. Jika 

terjadi korelasi antar kesalahan pengganggu 

maka dapat dikatakan bahwa model 

persamaan regresi linier memiliki problem 

autokorelasi. Metode yang digunakan untuk 

mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi 

dalam penelitian ini dengan menggunakan uji 

Runs Test.
21

 

 

 

                                                           
20

Ibid., 124. 
21

Ibid., 125. 
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2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah 

suatu metode statistic umum yang digunakan 

untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel 

dependen dengan beberapa variabel independen. 

Tujuan analisis regresi linier berganda adalah 

untuk meramalkan nilai variabel dependen 

dengan menggunakan nilai-nilai variabel 

independen yang diketahui.
22

 

Pada penelitian ini yang menjadi variabel 

dependen (bebas) adalah return on asset 

sedangkan variabel independen adalah 

Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi 

Hasil. 

                                                           
22

Andhita Dessy Wulansari, Statistika Parametik (Terapan 

Untuk Penelitian Kuantitatif)., 40. 
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Persamaan analisis regresi linier berganda 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut:
23

 

Y = a + b1X1 + b2X2 

 

Keterangan: 

Y = Variabel dependen (Return On Asset ) 

X1= Variabel independen (Pembiayaan Jual 

Beli) 

X2= Variabel independen (Pembiayaan Bagi 

Hasil) 

a = konstanta  

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun 

penurunan) 

 

 

                                                           
23

Ibid., 41. 
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3. Uji Hipotesis
24

 

a. Uji t → Uji t digunakan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi variabel 

independen secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat 

pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial dengan 

derajat keabsahan 5%. Pengambilan 

kesimpulannya adalah dengan melihat nilai 

signifikansi yang dibandingkan dengan nilai 

α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika nilai Sig < α Maka H0 ditolak 

2) Jika nilai Sig > α maka H0 diterima 

Uji t dalam penelitian ini untuk menguji 

hipotesis (H1 dan H2) 

                                                           
24

Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk ., 50. 
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b. Uji F →Pengujian F statistik adalah uji 

secara bersama-sama seluruh variabel 

independennya terhadap variabel 

dependennya.   Uji ini dilakukan untuk 

membandingkan pada tingkat nilai signifikan 

dengan nilai  α (5%) pada tingkat  derajat  

5%.  Pengambilan kesimpulannya adalah 

dengan melihat nilai sig α (5%) dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Nilai Sig < α maka H0 ditolak. 

2) Jika nilai Sig > α maka H0 diterima. 

4. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi adalah nol 

atau satu. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel-variabel dependen.
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Koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui 

seberapa besar kontribusi variabel independen 

(pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi 

hasil) terhadap variabel dependen (ROA).
25

 

                                                           
25

Ibid., 51. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian Deskripsi 

Pada Bab ini akan dibahas tahapan-tahapan 

dan pengelolaan data yang kemudian akan dianalisis 

tentang pengaruh pembiayaan jual beli dan 

pembiayaan bagi hasil terhadap returun on assets 

bank umum syariah di Indonesia. Data pada 

penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari laporan keuangan tahunan pada 

periode 2012-2017.Penarikan sampel penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling yang bertujuan untuk memperoleh sampel 

yang refresentatif sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan penelitian ini. Adapun sampel pada 

penelitian ini terdapat lima bank yaitu Bank Syariah 

Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, 
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Bank Muamalat dan Bank BCA Syariah. Yang 

laporan keuangannya telah memenuhi kriteria yang 

ditentukan penelitian ini. Yaitu, laporan keuangan 

yang telah dipublikasi dengan lengkap pada periode 

2012-2017 pada Bank Indonesia, memberikan 

laporan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil 

dan laba secara lengkap padas periode 2012-2017 

serta laporan keuangan yang telah diaudit sehingga 

laporan keuangan tersebut dapat dipercaya. Adapaun 

data yang akan diolah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Data Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah 

2012-2017 

Nama Bank Tahun 
P. Jual Beli P. Bagi Hasil ROA 

(Rp) (Rp) (%) 

BRI 

SYARIAH 
2012 6.982.769 2.597.083 0.72 

2013 8.861.644 3.970.205 0.75 

2014 9.868.113 4.881.619 0.01 

2015 9.787.591 6.068.912 0.51 
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2016 10.506.293 6.457.375 0.62 

2017 10.461.326 6.288.922 0.32 

MUAMAL

AT 
2012 16159966 14.805.385 0.87 

2013 19588894 20.898.936 0.87 

2014 20.186.717.164 21.273.143.673 0.09 

2015 17.322.855.295 21.245.145.837 0.13 

2016 16.871.321.675 20.874.488.923 0.14 

2017 19.346.358.613 19.864.438.976 0.04 

BCA 

SYARIAH 
2012 435,053.719.392 464.580.710.562 0.52 

2013 597.422.266.365 734.408.924.546 0.62 

2014 948.034.172.205 999.275.540.983 0.43 

2015 1.428.091.989.783 1.330.947.216.184 0.54 

2016 1.495.010.422.554 1.630.169.323.286 0.74 

2017 1.557.673.219.092 2.031.261.112.696 0.04 

BSM 2012 27.617.247.023.928 10.210.577.759.450 0.42 

2013 33.265.328.677.957 10.752.404.923409 0.41 

2014 33.749.634.718.101 10.337.084.905.635 1.02 

2015 34.818.598.456.067 13.111.451.082.514 1.49 

2016 36.248.384 16.086.673 0.41 

2017 36.236.881 20.628.438 0.07 

BNI 

SYARIAH 
2012 4.734.352 1.253.595 1.1 

2013 7.969.128 1.768.300 0.69 

2014 11.292.122 2.421.699 0.84 

2015 13.218.300 3.358.807 0.99 

2016 14.821.164 4.089.070 0.98 

2017 16.177.550 5.314.990 0.88 

Sumber: Data diolah 
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Pada Tabel 4.1 di atas terlihat bahwa 

pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil 

mengalami peningkatan yang signifikan sedangkan 

untuk return on assets mengalami kenaikan dan 

penurunan. 

1. Analisis Data 

Analisis data dapat diartikan sebagai 

upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah 

dengan statistik dan dapat digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah. Adapun uji yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk 

menganalisis data penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Regresi yang baik adalah regresi 

yang memiliki data yang berdistribusi 
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normal. Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas 

keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Pengambilan kesimpulan 

untuk menentukan apakah suatu data 

memiliki distribusi normal atau tidak 

adalah dengan menilai nilai 

signifikannya. Jika signifikan > 5% atau 

0,05 maka variabel berdistribusi normal 

dan sebaliknya jika signifikan < 5% atau 

0,05 maka variabel tidak berdistribusi 

normal. 
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Hasil dari uji normalitas 

kolmogorov smirnov akan ditunjukkan 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 30 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .32226163 

Most Extreme Differences Absolute .086 

Positive .086 

Negative -.057 

Kolmogorov-Smirnov Z .469 

Asymp. Sig. (2-tailed) .981 

a. Test distribution is Normal.  

   

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Hasil uji normalitas variabel 

penelitian dapat diketahui bahwa variabel 

penelitian mempunyai nilai signifikan 

lebih besar dari 0,05, nilai signifikan 

sebesar 0,981 > 0,05, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa semua variabel 

penelitian berdistribusi normal. 

2) Uji Linearitas 

Uji linieritas dilakukan dengan 

cara mencari model garis regresi dari 

varibael independen x terhadap variabel 

dependen y. Untuk pengujian uji 

linieritas menggunakan SPSS versi 16.0 

for windows. Uji linieritas pada SPSS 

digunakan Test for Liniearty dengan taraf 

signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linier bila 

nilai signifikan pada Deviation From 

Liniearty lebih dari 0,05. Untuk lebih 

jelasnya hasil dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.3 

Uji Linearitas Pembiayaan Jual Beli Terhadap ROA 

ANOVA Table 

   Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ROA * 
Pembiayaan 
Jual Beli 

Between 
Groups 

(Combined) 3.982 27 .147 1.813 .418 

Linearity .002 1 .002 .026 .887 

Deviation from 
Linearity 

3.980 26 .153 1.882 .406 

Within Groups .163 2 .081   

Total 4.145 29    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Berdasarkan uji linearitas di atas 

diperoleh nilai signifikansi > α (0,406 > 

0,05) yang artinya terdapat hubungan 

linear antara variabel pembiayaan jual 

beli dengan return on assets bank umum 

syariah. 
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Tabel 4.4 

Uji Linearitas Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap ROA 

ANOVA Table 

   Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

ROA * 
Pembiayaan 
Bagi Hasil 

Between 
Groups 

(Combined) 3.982 27 .147 1.813 .418 

Linearity .391 1 .391 4.812 .160 

Deviation 
from 
Linearity 

3.591 26 .138 1.698 .438 

Within Groups .163 2 .081   

Total 4.145 29    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Berdasarkan uji linearitas di atas 

diperoleh nilai signifikansi > α (0,438 > 

0,05) yang artinya terdapat hubungan 

linear antara variabel pembiayaan bagi 

hasil dengan return on assets bank umum 

syariah. 

3) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi 
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ditemukan adanya korelasi antara 

variabel independen. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Uji 

multikolinieritas dapat dilihat dari 

variance inflation factor (FIV) dan  nilai 

tolerance. Multikolinieritas terjadi jika 

nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan 

VIF > 10. Jika nilai VIF tidak ada yang 

melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa 

multikolinieritas yang terjadi tidak 

berbahaya. Hasil uji multikolinieritas 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .618 .103  6.009 .000   

Pembiayaan 
Jual Beli 

1.710 .000 .522 2.244 .033 .513 1.950 

Pembiayaan 
Bagi Hasil 

3.464 .000 .698 3.004 .066 .513 1.950 

a. Dependent Variable: ROA       

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Berdasarkan data diatas diketahui 

bahwa nilai tolerance sebesar 0,513 > 

0,10, sedangkan nilai VIF sebesar 1,950 

< 10,00 sehingga dapat disimpulkan tidak 

terjadi multikolinieritas. 

4) Uji Autokorelasi 

Menguji korelasi dalam suatu 

model bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya korelasi antara variabel 
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pengganggu pada periode tertentu dengan 

variabel sebelumnya. Autokorelasi dapat 

didektesi dengan menggunakan nilai 

Durbin Witson dengan kriteria: 

a) Jika (4-d) < dL maka terdapat 

autokorelasi. 

b) Jika (4-d) > dU maka  tidak terdapat 

autokorelasi. 

c) Jika dL < (4-d) < dU maka pengujian 

tidak dapat disimpulkan. 

Hasil uji autokorelasi adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .501a .251 .196 .33398 1.836 

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual 
Beli 

b. Dependent Variable: ROA   

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for 

windows 

Pada hasil diatas diperoleh nilai 

dW 1,836, dU 1,650 dan dL 1,214. Jadi, 

berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil 

jika (4-d) > dU, maka (4-1,836) > 2,164 

sehingga tidak terdapat autokorelasi. 

5) Uji Heteroskedastisitas  

Pengujian ini bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari 
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residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. 

Uji heteroskesdisitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji statistic 

Scatter Plot. Metode yang digunakan 

untuk menentukan ada tidaknya gejala 

heteroskesdisitas adalah  melalui  grafik  

plot  antara  nilai  prediksi  variabel  

terikat (ZPRED) dengan residualnya 

(SRESID). 

Ada tidaknya gejala 

heteroskedastisitas dapat diketahui dua 

hal, antara lain: 

a) Jika pancaran data yang berupa titik-

titik membentuk pola tertentu dan 
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beraturan, maka terjadi masalah 

hetereoskedastisitas. 

b) Jika pancaran data yang berupa titik-

titik membentuk pola dan menyebar 

diatas dan dibawah sumbu Y, maka 

tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 

Adapun grafik hasil uji 

heteroskedastisitas menggunakan SPSS 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 
    Sumber: Output SPSS versi 16.0 

for windows 
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Hasil analisis pada gambar diatas 

menujukkan bahwa titik menyebar secara 

acak dan tidak membentuk pola tertentu. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat indikasi adanya 

heteroskedastisitas. 

b. Metode Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda 

dilakukan penelitian untuk meramalkan 

bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependen, bila dua atau lebih variabel 

independen sebagai faktor predictor 

dimanipulasi (di naik turunkan) nilainya, jadi 

analisis regresi berganda dilakukan bila 

jumlah variabel independen minimal dua. 

Regresi linier berganda digunakan 

untuk menguji kebenaran hipotesis yang 
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diajukan dalam penelitian ini, yang modelnya 

sebagai berikut: 

Y = a+b₁X₁+b₂+e 

Dimana: 

Y = Profitabilitas 

X₁= Pembiayaan Jual Beli 

X₂= Pembiayaan Bagi Hasil 

b₁ = Koefisien Pembiayaan Jual Beli 

b₂ = Koefisien Pembiayaan Bagi Hasil 

a = Konstanta 

e = Standar error 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .618 .103  6.009 .000 

Pembiayaan 
Jual Beli 

1.710 .000 .522 2.244 .033 

Pembiayaan 
Bagi Hasil 

3.464 .000 .698 3.004 .066 

a. Dependent Variable: ROA     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Persamaan regresi yang didapatkan 

dari hasil perhitungan adalah sebagai berikut: 

Y =  0,618 + (1,710 X₁) + (3,464 X₂) + e 

Berdasarkan regresi linier diatas, dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta 0,618 menunjukkan 

bahwa jika variabel pembiayaan jual beli 

dan pembiayaan bagi hasil dianggap 
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konstan, maka rata-rata ROA adalah 

sebesar 0,618. 

2. Koefisien regresi pembiayaan jual beli 

1,710 menyatakan bahwa setiap 

peningkatan sebesar 1% nilai pembiayaan 

jual beli, maka secara rata-rata ROA akan 

naik sebesar 1,710%. 

3. Koefisien regresi pembiayaan bagi hasil 

sebesar 3,464 menyatakan bahwa setiap 

peningkatan sebesar 1% nilai pembiayaan 

bagi hasil, maka secara rata-rata ROA 

akan naik turun sebesar 3,464%. 

B. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Hipotesis 

a. Uji t (Parsial) 

Uji t adalah pengujian koefisien 

regresi parsial individual yang digunakan 
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untuk mengetahui apakah variabel 

independen (X) secara individual 

mempengaruhi variabel dependen (Y). 

H₀ = Tidak ada pengaruh antara variabel 

indepeden terhadap variabel dependen. 

Ha = Ada pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Dengan kaidah pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

1) Tingkat signifikansi yang akan digunakan 

adalah 0,05 dengan kriteria jika thitung > 

ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

2) Jika thitung < ttabel pada tingkat 

kepercayaan 95% (α = 0,05) maka H0 

diterima dan Ha ditolak. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji t (Parsial) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .618 .103  6.009 .000 

Pembiayaan 
Jual Beli 

1.710 .000 .522 2.244 .033 

Pembiayaan 
Bagi Hasil 

3.464 .000 .698 3.004 .066 

a. Dependent Variable: ROA     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Sebelum menyimpulkan hipotesis 

yang diterima atau ditolak, terlebih 

dahulu menentukan ttabel. Ttabel  = t (α/2 ; 

n-k-1) = t (0,025 ; 30-2-1) = t (0,025 ; 27) 

= 2,052. 

1) Pengaruh pembiayaan jual beli 

terhadap ROA 

Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial pengaruh pembiayaan 

jual beli terhadap ROA diperoleh 
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thitung sebesar 2,244 dengan nilai 

signifikansi 0,033. Hal ini berarti 

thitung > ttabel yaitu 2,224 > 2,052. 

Maka, H0 ditolak dan Ha diterima. 

Sehingga variabel pembiayaan jual 

beli berpengaruh signifikan terhadap 

ROA Bank Umum Syariah. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikan 

0,037 > 0,05. 

2) Pengaruh pembiayaan bagi hasil 

terhadap profitabilitas 

Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial pengaruh pembiayaan 

bagi hasil terhadap ROA diperoleh 

thitung sebesar 3.004 dengan nilai 

signifikansi 0,066. Hal ini berarti 

thitung > ttabel yaitu 3.004 > 2,052. 
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Maka, H0 diterima dan Ha ditolak. 

Sehingga variabel pembiayaan bagi 

hasil berpengaruh signifikan terhadap 

ROA Bank Umum Syariah. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikan 

0,066 >  0,05. 

b. Uji F (Simultan) 

Uji simultan digunakan untuk 

mengukur pengaruh variabel bebas secara 

bersama terhadap variabel terikat dengan 

menggunakan nilai probabilitas (sig). Kriteria 

pengujian simultan pada skripsi ini yaitu jika 

Fhitung < Ftabel maka tidak ada pengaruh secara 

simultan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen, sedangkan jika Fhitung > 

Ftabel maka ada pengaruh secara simultan 
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antara variabel independen terhadap variabel 

dependen.  

Hasil uji F dapat dilihat pada output 

ANOVA berikut ini: 

Tabel 4.9 

Uji F (Simultan) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.011 2 .506 4.532 .020a 

Residual 3.012 27 .112   

Total 4.023 29    

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual 

Beli 

 

b. Dependent Variable: ROA     

         Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Berdasarkan data pada kolom F diatas 

nilai Fhitung adalah 4,532, sedangkan dalam 

Ftabel diperoleh Ftabel = F (k; n-k) = F (2; 28) 

dan menghasilkan nilai Ftabel  = 3,34 maka 

nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai Fhitung 

> Ftabel sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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ada pengaruh secara simultan antara variabel 

indpenden (X1,X2) terhadap variabel 

dependen (Y). 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan 

untuk mengetahui presentase perubahan 

variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh 

variabel bebas (X), jika R2 semakin besar, 

presentase perubahan variabel terikat (Y) 

yang disebabkan oleh variabel bebas (X) 

semakin tinggi. Jika R2 semakin kecil, maka 

presentase perubahan variabel terikat (Y) 

yang disebabkan oleh variabel bebas (X) 

semakin rendah. 
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Tabel 4.10 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .501a .521 .196 .33398 

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual 

Beli 

b. Dependent Variable: ROA 

 Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Berdasarkan hasil uji determinasi 

yang tampak pada tabel diatas, besarnya 

koefisien determinasi atau adjust R2 adalah 

0,521 hal tersebut berarti 52,1 % variabel 

ROA Bank Umum Syariah dapat dijelaskan 

oleh variabel pembiayaan jual beli dan 

pembiayaan bagi hasil. Sedangkan sisanya 

(100% - 52,1%) adalah 47,9% dijelaskan 

oleh variabel lain diluar persamaan diatas. 
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C. PEMBAHASAN 

Berdasarkan perumusan hipotesis yang telah 

dikemukakan dalam penelitian, hasil analisis statistik 

dan penelaahan hasil pengujian hipotesis penelitian, 

maka pembahasan hasil penelitian dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli 

dan pembiayaan bagi hasil terhadap ROA Bank 

Umum Syariah di Indonesia, dipaparkan sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap 

ROA Bank Umum Syariah 

Berdasarkan uji regresi secara parsial 

penelitian menunjukkan bahwa variabel 

pembiayaan jual beli diperoleh nilai thitung sebesar 

2,244 dengan nilai ttabel sebesar 2,052 (2,244 > 

2,052) dan nilai signifikansi 0,033 lebih besar 

dari 0,05 (0,033 > 0,05). Maka dapat 
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disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa pembiayaan jual beli 

berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank 

Umum Syariah di Indonesia. 

2. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap 

ROA Bank Umum Syariah 

Berdasarkan uji regresi secara parsial 

penelitian menunjukkan bahwa variabel 

pembiayaan jual beli diperoleh nilai thitung sebesar 

3,004, dengan nilai ttabel sebesar 2,052 (3,004 > 

2,052) dan nilai signifikansi 0,066 lebih besar 

dari 0,05 (0,066 > 0,05).  

Dari hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh 

signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di 

Indonesia.  
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3. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan 

Pembiayaan Bagi Hasil terhadap ROA 

Dari hasil uji statistik secara simultan 

diperoleh nilai Fhitung sebesar 4,532 dengan nilai 

Ftabel  = 3,34. Oleh karena itu, nilai Fhitung lebih 

besar dari nilai Ftabel (4,532 > 3,34). Maka 

penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis 

ketiga yang menyatakan bahwa pembiayaan jual 

beli dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap ROA Bank 

Umum Syariah di Indonesia diterima. 

Pembiayaan terbukti memiliki pengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ROA. Hal ini 

menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan 

sudah optimal, dan pembiayaan yang optimal 

mengakibatkan pertumbuhan ROA Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis 

data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil 

tentang pengaruh pembiayaan jual beli dan 

pembiayaan bagi hasil terhadap ROA Bank Umum 

Syariah di Indonesia, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan 

terhadap ROA Bank Umum Syariah periode 

2012-2017. Hal ini dibuktikan dari nilai thitung 

sebesar 2,244 dengan nilai ttabel sebesar 2,052 

(2,244 > 2,052) dan nilai signifikansi 0,033 lebih 

besar dari 0,05 (0,033 > 0,05). 

2. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan 

terhadap ROA Bank Umum Syariah periode 
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2012-2017. Hal ini dibuktikan dari nilai thitung 

sebesar 3,004, dengan nilai ttabel sebesar 2,052 

(3,004 > 2,052) dan nilai signifikansi 0,066 lebih 

besar dari 0,05 (0,066 > 0,05). 

3. Berdasarkan uji F (secara simultan) pembiayaan 

jual beli dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh 

signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di 

Indonesia periode 2012-2017. Hal ini dibuktikan 

dengan perolehan hasil pengujian Fhitung sebesar 

4,532 dengan nilai Ftabel  = 3,34. Oleh karena itu, 

nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel (4,532 > 

3,34).  

Uji simultan menunjukkan jika 

meningkatnya pembiayaan jual beli dan 

pembiayaan bagi hasil maka dapat meningkatkan 

ROA Bank Umum Syariah di Indonesia. Untuk 

uji R2 adalah 0,521 hal tersebut berarti 52,1% 
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variabel ROA Bank Umum Syariah dipengaruhi 

variabel pembiayaan jual beli dan pembiayaan 

bagi hasil. Sedangkan 47,9% ROA dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak di teliti dipenelitian 

ini. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, saran yang dapat diberikan sebagai 

berikut: 

1. Bagi Bank Syariah 

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan 

diatas disarankan untuk Bank Umum Syariah 

dalam pembiayaan jual beli, bank syariah perlu 

melakukan inovasi sehingga laba yang dihasilkan 

juga semakin meningkat. Pada pembiayaan bagi 

hasil agar dapat melakukan efisiensi biaya atas 

pembiayaan bagi hasil. Hal ini dikarenakan 
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pemanfaatan dana pembiayaan yang rendah 

perputarannya akibat faktor krisis, kelangkaan 

bahan baku, cuaca, musim pancaroba di 

Indonesia, yang dapat membuat pembiayaan bagi 

hasil  memiliki resiko yang tinggi. Pada 

pembiayaan bagi hasil bank harus lebih 

memperhatikan calon nasabah dengan 

menggunakan prinsip  pemberian pembiayaan 

yaitu 5C sehingga bank lebih bisa menganalisis 

watak, sifat dan kondisi perekonomian dari calon 

nasabah. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat terus mengembangkan penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas 

(pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi 
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hasil) untuk mengukur ROA atau laba Bank 

Umum Syariah di Indonesia. 
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