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ABSTRAK 
 

Laila, Fitri Nur. 2019. Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan 

Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017. Skripsi. 

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Said Abadi,M.A. 
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Pertumbuhan bank syariah saat ini sangat pesat. Secara tidak langsung 

menyebabkan terjadinya persaingan antar bank syariah di Indonesia. Bank syariah 

berfungsi sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat yaitu menghimpun dan 

menyalurkan dana. Fungsi intermediasi ini akan berjalan baik apabila pihak terkait 

memiliki kepercayaan kepada bank. Masyarakat yang memiliki ketertarikan untuk 

menginvestasikan dananya di bank pada dasarnya mengharapkan keamanan dan 

untuk mendapatkan keuntungan atau bagi hasil yang besar atas dananya. Jika bagi 

hasil terlalu rendah, maka tingkat kepuasan dan keputusan nasabah penyimpan dana 

akan menurun dan kemungkinan nasabah akan memindahkan dananya ke bank 

syariah lain yang menawarkan bagi hasil yang lebih tinggi. Produk tabungan yang 

dimiliki bank syariah adalah tabungan mudharabah. Tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah dipengaruhi oleh pendapatan dan efisiensi. Untuk mengukur 

pendapatan menggunakan rasio ROA dan efisiensi menggunakan rasio BOPO. Jika 

efisiensi menurun tingkat bagi hasil tabungan mudharabah juga meningkat. Jika 

pendapatan meningkat tingkat bagi hasil tabungan mudharabah juga meningkat 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial pengaruh ROA dan BOPO 

terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah. Untuk mengetahui pengaruh 

secara simultan ROA dan BOPO terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode pendekatan kuantitatif. 

Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yakni Laporan 

Keuangan Bank Umum Syariah tahun 2010-2017. Populasi penelitian berjumlah 14 

Bank Umum Syariah, sedangkan yang menjadi sampel berjumlah 4 Bank Umum 

Syariah. Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi linier berganda 

dengan program SPSS. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai thitung  0,804< ttabel 2,04523. Sedangkan nilai signifikansi 0,427 dimana 

nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (0,427<0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

H01 diterima dan Ha1 ditolak.BOPO secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

tingkat bagi hasil tabungan mudharabah. Hal ini dibuktikan dengan thitung  -1,345< 

ttabel 2,04523. Sedangkan nilai signifikansi 0,189 dimana nilai tersebut lebih besar 

dari 0,05 (0,189<0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H02 diterima dan Ha2 

ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat 

bagi hasil tabungan mudharabah. ROA dan BOPO secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah. Hal ini dibuktikan 

dengan Fhitung1,896<Ftabel3,32. Nilai signifikansi 0,168>0,05. Hal ini menunjukkan 

H03 bahwa Ha3 diterima.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Di Indonesia saat ini perekonomian mengalami perkembangan yang 

sangat pesat. Terutama perekonomian di lingkup perbankan. Bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalm bentuk kredit atau 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.1 Dalam 

perbankan, ada dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. 

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

secara konvensional yaitu menggunakan sistem bunga. Dalam pandangan 

Islam, sistem bunga yang digunakan oleh perbankan konvensional ini 

sangat merugikan salah satu pihak. Sedangkan bank syariah adalah bank 

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yaitu 

dengan sistem bagi hasil.2 

Di era perkembangan ekonomi saat ini seperti halnya bank 

konvensional, bank syariah juga memiliki fungsi sebagai perantara 

keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki kelebihan 

dana dan pihak yang kekurangan dana. Bank sebagai salah satu lembaga 

keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat, dan 

 
       1 Wiroso, Produk Perbankan Syariah(Jakarta: LPFE Usakti, 2011), 45. 

       2 Ibid., 46.  
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menyalurkan kembali ke masyarakat.3 Fungsi intermediasi ini akan berjalan 

baik apabila pihak terkait memiliki kepercayaan kepada bank. Masyarakat 

yang memiliki ketertarikan untuk menginvestasikan dananya di bank pada 

dasarnya mengharapkan keamanan dan untuk mendapatkan keuntungan 

atau bagi hasil yang besar atas dananya. Kualitas tingkat bagi hasil dari bank 

untuk nasabah juga penting dan harus dijaga. Jika bagi hasil terlalu rendah, 

maka tingkat kepuasan dan keputusan nasabah penyimpan dana akan 

menurun dan ada kemungkinan nasabah akan memindahkan dananya 

kebank syariah lain yang menawarkan bagi hasil yang lebih tinggi. 

Salah satu produk yang ditawarkan bank syariah dalam hal 

penghimpunan dana yaitu seperti bank konvensional yaitu tabungan. Dalam 

bank syariah tabungan penghimpunan dananya berprinsip syariah yaitu 

tabungan mudharabah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak 

dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu.4 Tabungan mudharabah merupakan produk 

penghimpunan dana oleh bank syariah dengan menggunakan akad 

mudharabah muthlaqah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan 

nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana 

tabungan mudharabah secara mutlak kepada mudharib(bank syariah), tidak 

ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor 

 
       3 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 

108. 

       4 Abdul Ghofur Ansori, Perbankan Syariah di Indonesia(Yogyakarta: UGM Press,2009),92. 
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usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.5 Bank 

syariah akan membayar bagi hasil setiap bulannya kepada nasabah tabungan 

mudharabah. 

Menurut Antonio, prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum 

dan landasan dasar bagi operasional Bank Islam secara keseluruhan.6 Bagi 

hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-

pihak yang melakukan perjanjian yaitu nasabah dan pihak bank syariah. 

Dalam hal tersebut, terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, 

maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu 

pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang 

melakukan akad perjanjian. Perjanjian hasil usaha dalam perbankan syariah 

ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang 

disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang 

dikerjasamakan.7Bagi hasil yang diberikan bank syariah kepada nasabah 

tabungan mudharabah bersifat fluktuatif. Alasan peneliti memilih tingkat 

bagi hasil tabungan mudharabah karena tingkat bagi hasil merupakan suatu 

hal penting yang harus diperhatikan bank syariah untuk menarik dan 

meningkatkan kepuasan nasabah untuk menginvestasikan dananya pada 

bank syariah tersebut. 

 
      5 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2011),89. 

       6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik(Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001),137. 
       7Ismail, Perbankan Syariah,95-96. 
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Menurut Ismail, bagi hasil tabungan mudharabah sangat 

dipengaruhi oleh pendapatan bank.8 Untuk mengetahui pendapatan bank 

peneliti menggunakan rasio profitabilitas. Rasio yang di gunakan untuk 

mengukur profitabilitas adalah Return On Asset (ROA). Return On Asset 

(ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. 

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula keuntungan yang 

dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi 

penggunaan asset.9 Jika keuntungan atau pendapatan bank syariah 

meningkat maka bagi hasil yang diberikan juga meningkat. Alasan peneliti 

memilih variabel ROA yaitu karena analisis ROA sangat menyeluruh 

meliputi kemampuan bank dalam penggunaan asset, sehingga bank akan 

mendapat keuntungan atau pendapatan dari penggunaan asset tersebut. 

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi tingkat bagi hasil adalah 

efisiensi operasional. Untuk mengukur efisiensi operasional menggunakan 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO 

adalah rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

bank dalam mengendalikan biaya operasioanl terhadap pendapatan 

operasional. Menurut Frianto, semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien 

biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga 

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.10 Jika 

 
       8 Ibid., 89. 

       9 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan(Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 188. 

       10 Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank(Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 72. 
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biaya operasional bank syariah tersebut efisien maka semakin efisien bank 

tersebut dalam menghasilkan keuntungan. Sehingga tingkat bagi hasil akan 

meningkat. Alasan peneliti memilih variabel BOPO adalah karena BOPO 

menunjukkan kemampuan bank dalam mengendalikan biaya 

operasionalnya terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio 

BOPO maka semakin baik kondisi bank tersebut.  

Berikut adalah pertumbuhan ROA, BOPO dan tingkat bagi hasil 

tabungan mudharabah yang terjadi pada Bank Umum Syariah: 

Gambar 1.1 Grafik pertumbuhan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia 

pada tahun 2010-2017 

 

Sumber: www.ojk.go.id 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat dari tahun 2010 sampai tahun 

2011, ROA mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2012 ROA 

mengalami peningkatan yang mulanya 1,79% meningkat menjadi 2,14%. 

Pada tahun 2013 ROA mengalami penurunan sebesar 14% yaitu yang 

semula 2,14% menjadi 2%. Setelah mengalami penurunan, pada tahun 

berikutnya yaitu pada 2014 sampai 2017 ROA mengalami meningkatan 

yang cukup signifikan hingga tahun 2017 yaitu sebesar 6,3%. 
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Gambar 1.2 Grafik pertumbuhan BOPO Bank Umum Syariah 

di Indonesia pada tahun 2010-2017 

 

Sumber: www.ojk.go.id 

Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2010 BOPO sebesar 80,54%. 

Pada tahun 2011, BOPO mengalami penurunan menjadi 78,41%. Tahun 

2012, BOPO kembali mengalami penurunan menjadi 74,97%. Pada tahun 

2014 sampai 2013 sampai tahun 2015, BOPO mengalami kenaikan yang 

signifikan yaitu sebesar 97,01%. Pada tahun 2016 sampai 2017, BOPO 

kembali mengalami penurunan yaitu menjadi 94, 91%.  

Gambar 1.3 Grafik pertumbuhan tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2017 

 

Sumber: www.ojk.go.id 
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Berdasarkan grafik di atas, tingkat bagi hasil tabungan mudharabah 

pada tahun 2010 sebesar 3,06%. Pada tahun 2011, tingkat bagi hasil 

tabungan mudharabah mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 3,21%. 

Pada tahun 2012 tingkat bagi hasil tabungan mudharabah mengalami 

penurunan yaitu menjadi 2,37%. Pada tahun 2013 tingkat bagi hasil 

tabungan mudharabah mengalami kenaikan yang signifikan yang pada 

tahun sebelumnya 2,37% menjadi 5,7%. Setelah mengalami kenaikan, pada 

tahun 2014 hingga 2017 tingkat bagi hasil tabungan mudharabah 

mengalami penurunan setiap tahunnya hingga pada tahun 2017 yaitu 2,42%. 

Semakin besar ROA suatu bank syariah maka keuntungan bank 

syariah tersebut juga juga besar dan tingkat bagi hasil yang diberikan juga 

besar atau bertambah. Semakin besar BOPO maka bank syariah tersebut 

kurang efisien. Biaya operasionalnya meningkat, sedangkan pendapatannya 

menurun, sehingga tingkat bagi hasil juga menurun. 

Berdasarkan paparan data di atas peneliti tertarik seberapa besar 

hubungan pendapatan dengan perolehan tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah 

Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diambil 

rumusan masalah sebagi berikut : 

1. Apakah ROA berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2017 ? 

2. Apakah BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2017 ? 

3. Apakah ROA dan BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil 

tabungan mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-

2017 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ROA dan BOPO terhadap tingkat bagi 

hasil tabungan mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 

2010-2017 
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D. Kegunaan Penelitian  

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan 

masukan dalam pengembangan ilmu perbankan syariah khususnya 

tentang ROA dan BOPO yang mempengaruhi tingkat bagi hasil. 

2. Praktis  

a. Lembaga 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan 

basukan bagi Bank Umum Syariah di Indonesia untuk meningkatkan 

kinerja keuangan sehingga tingkat bagi hasil yang diperoleh nasabah 

meningkat. 

b. Akademik 

Hasil penelitian ini dapat menambah literatur perpustakaan 

khususnya yang berkaitan dengan pengaruh ROA dan BOPO 

terhadap tingkat bagi hasil. 

c. Peneliti Lanjutan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan bahan perbandingan 

pada penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan 

pengaruh ROA dan BOPO terhadap tingkat bagi hasil. 

E. Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini disajikan dalam sistematika pembahasan 

yang terdiri dari 5 bab, yaitu: 
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BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang latar 

belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

kegunaan penelitian. 

BAB II Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir dan 

Hipotesis. Dalam bab ini membahas landasan teori yaitu tingkat bagi hasil 

tabungan mudharabah, ROA dan BOPO. Kajian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian ini. Kerangka berfikir dalam penelitian dan hipotesis 

dalam penelitian ini. 

BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang 

operasional variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

BAB IV Hasil penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini 

menjelaskan tentang hasil pengujian hipotesis secara deskripsi dan 

pembahasan dari hasil pengujian hipotesis. 

BAB V Kesimpulan dan Saran.Dalam bab ini menjelaskan tentang 

kesimpulan atau inti dari penelitian yanng dilakukan dan saran untuk 

memperbaiki penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Tabungan Mudharabah 

a. Pengertian tabungan mudharabah 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. Menurut Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa 

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi 

dan berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang bertentangan 

dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak 

dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu.1 

Tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan 

dana oleh bank syariah dengan menggunakan akad mudharabah 

muthlaqahi. bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah 

sebagai shahibul maal. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana 

 
       1 Abdul Ghofur Ansori, Perbankan Syariah di Indonesia(Yogyakarta: UGM Press,2009), 92. 
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tabungan mudharabah secara mutlak kepada mudharib(bank 

syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka 

waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan 

prinsip syariah Islam. 

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah 

setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah 

diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah. 

Bagi hasil yang diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir 

bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi 

pendapatan bank syariah. 

Bagi hasil tabungan mudharabah sangat dipengaruhi oleh 

antara lain: 

1) Pendapatan bank syariah 

2) Total investasi mudharabah muthlaqah 

3) Total investasi produk tabungan mudharabah 

4) Rata-rata saldo tabungan mudharabah 

5) Nisbah tabungan mudharabah yang ditetapkan sesuai 

dengan perjanjian 

6) Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan 

7) Total pembiayaan bank syariah2 

 

 
       2 Ismail, Perbankan Syariah(Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2011), 89. 
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b. Landasan hukum tabungan mudharabah 

1) Landasan syariah 

a) Al-Qur’an 

Ketentuan hukum tentang mudharabah dalam Al-

Qur’an tertuang sebagai berikut: 

                       

“… Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi 

mencari sebagian karunia Allah SWT …”3 

 

Di samping itu juga tertuang dalam Al-Qur’an 

sebagai berikut: 

                      

               

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu 

dimuka bumidan carilah karunia Allah SWT …”4 

 

 Dari kedua ayat Al-Qur’an diatas pada intinya adalah 

berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan 

perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini 

siapa saja akan menjadi lebih mudah untuk melakukan 

investasi yang sesuai dengan prinsip syariah Antara lain 

melalui tabungan mudharabah.5 

 
       3 Al-Qur’an, 73:20. 

       4 Al-Qur’an 62:10 

       5 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, 94. 
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b) Hadits 

Ketentuan hukum dalam hadist dapat di jumpai dalam hadis 

yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya: 

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin 

Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya 

secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak 

dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang 

berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan 

tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana 

tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada 

Rasulullah SAW dan Rasulullah membolehkannya”. 

 

Dari hadits di atas menunjukkan bahwa dalam 

mudharabah pihak shahibul maal yang menyediakan dana 

100% akan menanggung resiko kehilangan modal, sehingga 

pihak mudharib selaku pengelola dana harus benar hati-hati 

dan selalu melaksanakan akad mudharabah dengan penuh 

itikad baik. Oleh karena itu, apabila karena kesalahannya 

menyebabkan kerugian maka ia juga bertanggung jawab atas 

dana yang telah diberikan shahibul maal.6 

2) Landasan hukum positif 

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa 

tabungan dalam hokum positif Indonesia adalah Undang-

Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Saat ini secara 

 
       6 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, 95. 
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khusus mendasarkan  pada Undang-Undang No. 21 tentang 

Perbankan Syariah.7 

2. Tingkat bagi hasil 

a. Pengertian tingkat bagi hasil 

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah 

dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu 

nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal tersebut, terdapat dua 

pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang 

dilakukan oleh kedua piahak atau salah satu pihak, akan dibagi 

sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad 

perjanjian. Perjanjian hasil usaha dalam perbankan syariah 

ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase 

yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas 

usaha yang dikerjasamakan.8 

Menurut Antonio, prinsip bagi hasil merupakan karakteristik 

umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Islam secara 

keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah 

mudharabah. Berdasarkan prinsip ini Bank Islam berfungsi sebagai 

mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang 

meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai 

pengelola, sedangkan penabung bertindak sebagai pemilik dana. 

 
       7Ibid., 95. 

       8Ismail, Perbankan Syariah,95-96. 
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Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh dalam kontrak 

mudharabah bergantung pada pendapatan bank dan nisbah bagi 

hasil antara nasabah  dan bank.9 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil 

1) Faktor langsung  

Diantara faktor-faktor langsung (direct factor) yang 

mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, 

jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (profit sharing 

ratio): 

a) Investment rate merupakan persentase aktual dana yang 

diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan 

investment rate sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen 

dari total dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. 

b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan 

jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk 

diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan 

menggunakan salah satu metode ini: 

1) Rata-rata saldo minimum bulanan 

2) Rata-rata saldo harian  

 
       9 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik(Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001),137. 
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c) Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia 

untuk diinvestaskan, akan menghasilkan jumlah dana aktual 

yang digunakan. 

d) Nisbah (profit sharing ratio) 

1) Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus 

ditentukan dan disetujui pada saat awal perjanjian. 

2) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat 

berbeda. 

3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam 

satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 

dan 12 bulan. 

4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan 

account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh 

temponya. 

2) Faktor tidak langsung 

a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah 

1) Bank dan nasabah share dalam pendapatan dan biaya 

(profit and sharing). Pendapatan yang 

“dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang 

diterima dikurangi biaya-biaya. 

2) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut 

revenue sharing. 

b) Kebijakan Akunting (prinsip dan metode akuntansi) 
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Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh 

berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan 

dengan pengakuan pendapatan dan biaya.10 

3. Mudharabah  

a. Pengertian mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata dharb berarti memukul atau 

berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya 

adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan 

usaha. 

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha 

antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) 

menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi 

pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi 

ditanggung oleh si pemilik modal selain kerugian itu bukan akibat 

kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena 

kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.11 

b. Rukun mudharabah 

Dalam prinsip mudharabah, rukun yang harus dipenuhi yaitu: 

1) Shahibul maal/nasabah 

 
       10Ibid., 140. 

       11Ibid., 95. 
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2) Mudharib/bank 

3) Amal/usaha 

4) Ijab Qabul12 

c. Jenis-jenis mudharabah 

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, 

mudharabah dibagi menjadi 2 yaitu: 

1) Mudharabah Muthlaqah yaitu pihak pengusaha diberi kuasa 

penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan 

apapun. Urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak 

terkait dengan waktu, tempat, jenis perusahaan dan pelanggan. 

Mudharabah Muthlaqah ini pada usaha perbankan syariah 

diaplikasikan pada tabungan dan deposito mudharabahi. 

2) Mudharabah Muqayyadah atau investasi terikat yaitu pemilik 

dana membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam 

pengelolaan dana seperti misalnya: 

a) Hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, 

waktu dan tempat yang tertentu saja. 

b) Bank dilarang mencampurkan investasi terikat dengan dana 

bank atau dana rekening lainnya pada investasi. 

c) Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi 

penjualan cicilan tanpa penjamin atau tanpa jaminan. 

 
       12 Wiroso, Produk Perbankan Syariah(Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 140 
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d) Bank diharuskan melakukan investasi sendiri (tidak melalui 

pihak ketiga).13 

d. Aplikasi dalam perbankan syariah 

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan 

dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah 

diterapkan pada: 

1) Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk 

tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan 

sebagainya. 

2) Deposito biasa 

3) Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus 

untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah atau ijarah saja. 

4)  Pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan atau 

jasa. 

5) Investasi khusus disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana 

sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan 

syarat-syarat yang ditetapkan shahibul maal.14 

e. Manfaat Mudharabah 

1) Bank berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah 

pendanaa secara tetap, tetapi disesuaikan dengan dengan 

 
       13Ibid., 140 

       14 Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, 97. 
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pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah 

mengalami negative spread. 

2) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-

benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang 

konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 

f. Resiko Mudharabah 

1) Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti 

yang disebut dalam kontrak. 

2) Lalai dan kesalahan yang disengaja. 

3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabahbila nasabahnya tidak 

jujur.15 

4. Return On Asset (ROA) 

a. Pengertian Return On Assset 

Return On Assset atau ROA adalah rasio yang menunjukkan 

perbandingan antara laba bersih dengan total asset bank, rasio ini 

menunjukkan tingkat efisiensi pengolahan asset yang dilakukan oleh 

bank yang bersangkutan. 

Menurut Kasmir, Return On Assets merupakan rasio yang 

menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam 

perusahaan.16 

 
       15 Antonio, Bank Syariah, 98. 

       16 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 201. 
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Menurut Fahmi, Return On Assets melihat sejauh mana 

investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian 

keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut 

sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau 

ditempatkan.17 

ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk 

memperoleh laba sejumlah asset yang dimiliki oleh bank.18 Semakin 

besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang 

dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut 

dari segi penggunaan asset.19 

b. Fungsi Return On Assset 

Menurut Munawir, kegunaan dari analisa Return on Assets 

dikemukakan sebagai berikut:20 

1) Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsip ialah sifatnya yang 

menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek 

akuntansi yang baik maka manajemen dengan menggunakan 

teknik 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 

 
       17 Irham Fahmi, Analisis Laporan Keuangan(Bandung: Alfabeta,2012), 98. 
       18Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank(Jakarta: Rineka Cipta, 2012),71 

       19 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan(Bogor: Ghalia Indonesia, 2003),118. 

       20 Munawir, Analisa Laporan Keuangan (Yogyakarta: Liberty,2007), 91. 
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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. 

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 kepada berbagai 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, 

sehingga dengan demikian akan dapat dihitung profitabilitas dari 

masingmasing produk. Dengan demikian manajemen akan dapat 

mengetahui produk mana yang mempunyai profit potential.21 

 
        21 Munawir, Analisa Laporan Keuangan (Yogyakarta: Liberty,2007), 91. 
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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.22 

c. Perhitungan Return On Asset 

ROA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:23 

ROA = 
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

d. Kriteria Penilaian ROA 

Kriteria penilaian ROA adalah sebagai berikut:24 

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian ROA 

Kriteria Penilaian 

ROA > 1,5% Tinggi 

1,25 % < ROA ≤ 1,5% Cukup Tinggi 

0,5% < ROA ≤ 1,25% Rendah  

0% < ROA ≤ 0,5% Cukup Rendah 

ROA ≤ 0% Sangat Rendah 

 

5. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

a. Pengertian BOPO 

Rasio ini sering disebut rasio efisiensi, digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan 

 
       22 Munawir, Analisis Laporan …., 92. 

       23 Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tahun 2004 

       24 Ibid., 
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biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil 

rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan 

bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam 

kondisi bermasalah semakin kecil.25  

Menurut Dendawijaya, Rasio biaya operasional atau BOPO  

adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan 

operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan 

operasi.26 Semakin kecil rasio beban operasionalnya akan lebih baik, 

karena bank yang bersangkutan dapat menutup beban operasional 

dengan pendapatan operasionalnya. 

b. Perhitungan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

Rasio BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:27 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =
𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
  

c. Kriteria penilaian BOPO 

Kriteria nilai kredit BOPO dapat dihitung sebagai berikut: 

1) Untuk rasio 100% atau lebih, nilai kredit=0 

2) Untuk setiap penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 

dengan maksimum 100. Bobot CAMEL untuk rasio BOPO 

 
       25 Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank(Jakarta: Rineka Cipta, 2012),72. 

       26 Dendawijaya, Manajemen Perbankan, 189. 

       27 Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tahun 2004 
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adalah 5%. Rumus untuk menentukan nilai kredit dari rasio 

BOPO adalah: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐵𝑂𝑃𝑂 =  
[100% − (𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐵𝑂𝑃𝑂) 𝑥 1]

0,08%
 

Skala predikat, rasio dan nilai kredit BOPO:28 

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian BOPO 

No. Predikat Rasio Nilai Kredit 

1. Sehat  93,52% - 92% 81- 100 

2.  Cukup sehat 94,72% - < 93,53% 66 - < 81 

3.  Kurang sehat 95,92% - < 94,73% 51 - < 66 

4. Tidak sehat 100% - <95,92% 0 - < 51 

 

B. Penelitian terdahulu 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

No  Penulis dan Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan  

1 Ayu Fargiana Shoimah 

(2017) 

“Analisis Pengaruh 

Profitabilitas, Rasio 

Biaya, Infalsi dan SWBI 

Terhadap Tingkat Bagi 

Hasil Tabungan 

Mudharabah Di Bank 

Muamalat Indonesia”29 

Metode 

Regresi 

Linier 

Berganda 

ROA 

berpengaruh 

negatif tetapi 

tidak 

signifikan 

terhadap 

tingkat bagi 

hasil 

tabungan 

mudharabah 

di Bank 

Muamalat 

Indonesia. 

a. Penggunanaa 

empat variabel 

X yaitu, 

profitabilitas,r

asio biaya, 

inflasi dan 

SWBI. 

b. Lokasi 

penelitian 

c. Tahun 

penelitian 

 
       28 Harmono, Manajemen Keuangan: Berbasis Balanced Scorecard pendekatan Teori, Kasus 

dan Riset Bisnis(Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 120 

       29 Ayu Fargiana Shoimah, Analisis Pengaruh Profitabilitas, Rasio Biaya, Inflasi dan SWBI 

Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia(Skripsi, UIN 

Walisongo, Semanrang, 2017) 
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BOPO 

berpengaruh 

positif tetapi 

tidak 

signifikan 

terhadap 

tingkat bagi 

hasil 

tabungan 

mudharabah 

di Bank 

Muamalat 

Indonesia  

2 Popy Purnamawaty 

(2011) 

“Pengaruh Profitabilitas, 

Efisiensi dan Likuiditas 

Terhadap Perolehan Bagi 

Hasil Tabungan 

Mudharabah Bank 

Syariah(Penelitian Pada 

Bank Syariah Mandiri 

KCP Kuningan)30 

 

Metode 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Profitabilitas 

mempunyai 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

perolehan 

bagi hasil 

tabungan 

mudharabah 

BSM KCP 

Kuningan. 

Efisiensi 

mempunyai 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

perolehan 

bagi hasil 

tabungan 

mudharabah 

BSM KCP 

Kuningan. 

 

a. Penggunaan 

tiga variabel X 

yaitu 

Profitabilitas, 

Efisiensi, dan 

Likuiditas 

b. Lokasi 

Penelitian 

c. Tahun 

Penelitian 

3 Siti Nur Aisyah (2017) 

“Pengaruh Profitabilitas, 

Efisiensi Operasional, 

dan Likuditas Terhadap 

Tingkat Bagi Hasil 

Metode 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Profitabilitas 

yang di 

proksikan 

dengan ROA 

berpengaruh 

a. Penggunaan 

tiga variabel X 

yaitu 

Profitabilitas, 

Efisiensi 

 
         30 Popy Purnamawaty, Pengaruh Profitabilitas, Efisiensi dan Likuiditas Terhadap Perolehan 

Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Bank Syariah(Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri KCP 

Kuningan)(Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, Cirebon, 2011) 
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Tabungan Mudharabah 

Bank Muamalat 

Indonesia Periode 2009-

2016”31 

tidak 

signifikan 

terhadap 

tingkat bagi 

hasil 

tabungan 

mudharabah. 

Efisiensi 

Operasoonal 

yang 

diproksikan 

dengan 

BOPO 

berpengaruh 

tidak 

signifikan 

terhadap 

tingkat bagi 

hasil 

tabungan 

mudharabah. 

Operasional, 

dan Likuiditas. 

b. Lokasi 

Penelitian. 

c. Tahun 

Penelitian. 

4 Azilan Nisak (2017) 

“Pengaruh Kinerja 

Keuangan Terhadap 

Tingkat Bagi Hasil 

Tabungan Mudharabah 

Pada Bank Umum 

Syariah Di Indonesia 

Tahun 2012-2016”32 

Metode 

Regresi 

Linier 

Berganda  

CAR tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

tingkat bagi 

hasil 

tabungan 

mudharabah 

pada Bank 

Umum 

Syariah di 

Indonesia 

Tahun 2012-

2016. 

BOPO 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

tingkat bagi 

a. Penggunaan 

variabel X 

yaitu kinerja 

keuangan 

b. Tahun 

Penelitian 

 
       31 Siti Nur Aisyah,Pengaruh Profitabilitas, Efisiensi Operasional, dan Likuditas Terhadap 

Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-2016(Skripsi, 

IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2017) 

       32 Azilan Nisak, Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan 

Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2016(Skripsi, IAIN Bengkulu, 

Bengkulu, 2017) 
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hasil 

tabungan 

mudharabah 

Bank Umum 

Syariah di 

Indonesia 

Tahun 2012-

2016 

5 Andryani Isna K dan 

Kunti Sunaryo (2012) 

”Pengaruh ROA, BOPO, 

dan Suku Bunga 

Terhadap Tingkat Bagi 

Hasil Deposito 

Mudharabah Pada Bank 

Umum Syariah Periode 

2009-2011”33 

Metode 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Secara 

parsial ROA 

dan Suku 

Bunga 

berpengaruh 

terhadap 

tingkat bagi 

hasil 

deposito 

mudharabah 

pada Bank 

Umum 

Syariah 

Periode 

2009-2011. 

BOPO tidak 

berpengaruh 

terhadap 

tingkat bagi 

hasil 

deposito 

mudharabah 

pada Bank 

Umum 

Syariah 

Periode 

2009-2011.. 

a. Penggunaan  

variabel X yaitu 

suku bunga 

b. Pengguaan 

variabel Y yaitu 

tingkat bagi 

hasil deposito 

mudharabah 

c. Tahun 

penelitian 

6 Dewi Purnama Sari 

(2018) “Analisis 

pengaruh Return On 

Asset (ROA), Biaya 

Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO), 

Suku Bunga, dan Capital 

Adequency Ratio(CAR) 

Metode 

Regresi 

Linier 

Ganda 

ROA, 

BOPO, Suku 

Bunga Tidak 

Berpengaruh 

Terhadap 

Tingkat Bagi 

Hasil 

Deposito 

a.  Penggunaan 

variabel Y 

yaitu deposito 

mudharabah 

b.Penggunaan 

Variabel X 

yaitu Suku 

 
       33 Andryani Isna K dan Kunti Sunaryo, Pengaruh ROA, BOPO, dan Suku Bunga Terhadap 

Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2009-201(Jurnal 

Ekonomi Bisnis Vol. 11 No.01 Tahun 2012, Yogyakarta)  
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Terhadap Tingkat Bagi 

Hasil Deposito 

Mudharabah(Studi 

Kasus Bank Umum 

Sayariah Di Indonesia 

Tahun 2013-2017)34 

Mudharabah

. Sedangkan 

CAR 

Berpengaruh 

Terhadap 

Tingkat Bagi 

Hasil 

Deposito 

Mudharabah

. 

Bunga dan 

CAR 

c. Tahun 

Penelitian 

  Adapun lebih rincinya sebagai berikut: 

1. Penelitian Ayu Fargiana Shoimah (2017) dengan judul “Analisis Pengaruh 

Profitabilitas, Rasio Biaya, Infalasi, dan SWBI Terhadap Tingkat Bagi Hasil 

Tabungan Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia”  

Hasil penelitian ini yaitu ROA berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah di Bank Muamalat 

Indonesia. BOPO berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

tingkat bagi hasil tabungan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

penggunaan variabel X. Pada penelitian sebelumnya variabel X yang 

digunakan yaitu Profitabilitas (ROA), Rasio Biaya (BOPO), Inflasi, dan 

SWBI. Sedangknan penelitian ini hanya menggunakan ROA dan BOPO. 

Penelitian sebelumnya meneliti laporan keuangan Bank Muamalat 

Indonesia, sedangkan penelitian ini meneliti laporan keuangan Bank Umum 

Syariah di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu variabel Y yang digunakan yaitu tingkat bagi hasil 

 
       34 Dewi Purnama Sari, Analisis pengaruh Return On Asset (ROA), Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, dan Capital Adequency Ratio(CAR) Terhadap 

Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah(Studi Kasus Bank Umum Sayariah Di Indonesia Tahun 

2013-2017(Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga, 2018) 
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tabungan mudharabah. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis 

regresi linier berganda. 

2. Penelitian Popy Purnamawaty (2011) dengan judul “Pengaruh 

Profitabilitas, Efisiensi dan Likuiditas Terhadap Perolehan Bagi Hasil 

Tabungan Mudharabah Bank Syariah(Penelitian Pada Bank Syariah 

Mandiri KCP Kuningan) 

Hasil penelitian ini yaitu Profitabilitas mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap perolehan bagi hasil tabungan mudharabah. 

Efisiensi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perolehan 

bagi hasil tabungan mudharabah. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

penggunaan variabel X. pada penelitian sebelumnya variabel X yang 

digunakan adalah Profitabilitas, Efisiensi dan Likuiditas. Sedangkan pada 

penelitian ini variabel X yang digunakan adalah ROA dan BOPO. Penelitian 

sebelumnya meneliti laporan keuangan Bank Mandiri Syariah KCP 

Kuningan, sedangkan penelitian ini meneliti laporan keungan Bank Umum 

Syariah Di Indonesia. Persamaan pada peneletian ini yaitu variabel Y yang 

digunakan yaitu perolehan bagi hasil tabungan mudharabah. Metode yang 

digunakaan yaitu analisis regresi linier berganda. 

3. Penelitian Siti Nur Aisyah (2017) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, 

Efisiensi Operasional dan Likuiditas Terhadap Tingkat Bagi Hasil 

Tabungan Mudharabah Bank Muamalat Indonesie Periode 2009-2016” 
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Hasil penelitian ini adalah Profitabilitas yang di proksikan dengan 

ROA berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah, Efisiensi Operasional yang diproksikan dengan BOPO 

berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah. 

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian sebelumnya menggunakan Profitabilitas, Efisiensi Operasional 

dan Likuditas. Sedangkan penelitian ini menggunakan ROA dan BOPO. 

Penelitian sebelumnya meneliti laporan keuangan Bank Muamalat 

Indonesia sedangkan penelitian ini meneliti laporan keuangan Bank umum 

Syariah di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah penggunaan variabel Y yaitu Tingkat Bagi Hasil 

tabungan Mudharabah. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi linier 

berganda. 

4. Penelitian Azilan Nisak (2017) dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan 

Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Bank Umum 

Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2016” 

Hasil penelitian ini CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat bagi hasil tabungan mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia 

tahun 2012-2016. BOPO berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil 

tabungan mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2016.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

variabel X yang digunakan yaitu CAR dan BOPO. Sedangkan penelitian ini 



33 
 

menggunakan ROA dan BOPO. Persamaan pada penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel Y yaitu tingkat bagi 

hasil tabungan mudharabah. Metode yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda.  

5. Jurnal Andryani Isna K dan Kunti Sunaryo (2012) “Pengaruh ROA, BOPO 

dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada 

Bank Umum Syariah Periode 2009-2011” 

Hasil penelitian ini adalah secara parsial ROA dan suku bungan 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. BOPO tidak 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.  

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya dalah 

penggunaan variabel Y yaitu tingkat bagi hasil deposito. Variabel X yang 

digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu ROA, BOPO dan suku bunga. 

Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan ROA dan BOPO. 

Persamaan pada penelitian ini yaitu menliti laporan keuangan Bank Umum 

Syariah dan metode yang digunakan analisis regresi linier berganda. 

6. Penelitian Dewi Purnama Sari (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh 

Return On Asset (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO), Suku Bunga, Capital Adequency Ratio (CAR) Terhadap Tingkat 

Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Umum Syariah Di 

Indonesia Tahun 2013-2017)” 
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Hasil penelelitian ini ROA, BOPO, dan suku bungan tidak 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan 

CAR berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

penggunaan variabel X yaitu ROA, BOPO, Suku Bunga dan CAR. 

Sedangkan pada penelitian ini variabel X yang digunakan yaitu ROA dan 

BOPO. Perbedaan selanjutnya yaitu penggunaan variabel Y. pada penelitian 

sebelumnya variabel Y yang digunakan yaitu tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah sedangkan pada penelitian ini menggunakan tingkat bagi hasil 

tabungan mudharabah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda. 

Posisi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah 

meneruskan persamaannya yaitu pada penelitian terdahulu yang sama-sama 

menggunakan variabel ROA dan BOPO terhadap tingkat bagi hasil 

tabungan mudharabah.  

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka Pemikiran dapat berupa kerangka berfikir 

asosiatif/hubungan menggunakan kerangka berfikir asosiatif. Yang mana 

jika ROA bank syariah meningkat maka tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah juga meningkat. Jika BOPO menurun maka tingkat bagi hasil 

meningkat. 
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Gambar 2.1 Skema hubungan variabel X dengan variabel Y 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan bar didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis 

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empirik.35 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh ROA terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah Bank 

Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017. 

H01 : ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017. 

 
       35 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D(Bandung: Alfabeta,2015),64. 
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Ha1 : ROA berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017. 

2. Pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah 

Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017. 

H02 : BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017. 

Ha2 : BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017. 

3. Pengaruh ROA dan BOPO terhadap tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017. 

H03 :  ROA dan BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017. 

Ha3 : ROA dan BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil 

tabungan mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-

2017. 

 

 
 



 

38 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berupa angka-angka dan 

analisis menggunakan statistik.1Pada metode ini teknik pengambilan sampel 

dilakukan secara random dan pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian. Penelitian ini bertujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

oleh peneliti.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga variabel yang pada 

dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan variabel 

independen (yang mempengaruhi) berupa variabel X dan variabel dependen 

(yang dipengaruhi berupa variabel Y): 

XI : ROA (Return On Asset) 

X2 : BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) 

Y   : Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah 

B. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

 
       1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D(Bandung: Alfabeta,2012),7.  
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peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.2 Dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah Laporan Keuangan Bank 

Umum Syariah di Indonesia periode 2010 sampai dengan 2017 yang 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Berikut adalah data bank umum 

syariah: 

Tabel 3.1 Data Bank Umum Syariah 

No. Bank Umum Syariah 

1. PT. Bank Aceh Syariah 

2. PT. BPD Nusa Tenggara Barat syariah 

3. PT. Bank Muamalat Indonesia 

4. PT. Bank Victoria Syariah 

5. PT. Bank BRI Syariah 

6. PT. Bank Jabar Banten Syariah 

7. PT. Bank BNI Syariah 

8. PT. Bank Syariah Mandiri 

9. PT. Bank Mega Syariah 

10. PT. Bank Panin Dubai Syariah 

11. PT. Bank Syariah Bukopin 

12. PT. Bank BCA Syariah 

13. PT. Maybank Syariah Indonesia 

14. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 

 

 
       2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 80. 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.3 Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 

Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum syariah di Indonesia selama 8 

tahun yaitu PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank 

BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri. Dalam sampel ini peneliti 

menggunakan purposive sampling yaitu teknik menentukan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.4 

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bank Umum Syariah yang sudah ada dan terdaftar di Bank 

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.  

2. Bank Umum Sayriah yang mempublikasikan laporan keuangan 

selama periode penelitian di OJK atau web masing-masing Bank 

Umum Syariah. 

3. Bank Umum Syariah yang memberikan kelengkapan data yang 

dibutuhkan selama periode penelitian  

Berikut merupakan tabel yang menyajikan prosedul 

pemilihan sampel: 

Tabel 3.2 Prosedur Pemilihan Sampel 

No. Keterangan Jumlah 

1.  Bank Umum Syariah yang sudah ada dan 

masih terdaftar di Bank Indonesia, 

Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019  

14 

 
       3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,81. 

       4Ibid., 85. 
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2.  Dikurangi: bank Umum Syariah yang 

belum didirikan pada tahun 2010 

4 

3.  Dikurangi: Bank Umum Syariah yang 

tidak memberi kelengkapan data yang 

dibutuhkan selama periode 2010-2017 

6 

4.  Jumlah sampel Bank Umum Syariah 4 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh sampel 4 Bank Umum Syariah 

dengan periode 2010-2017. Dengan adanya sampel tersebut diperoleh 

sampel sebanyak 32 sampel berupa laporan keuangan masing-masing Bank 

Umum Syariah. Berikut daftar Bank Umum Syariah yang menjadi sampel 

dalam penelitian: 

Tabel Bank Umum syariah yang Menjadi Sampel: 

Tabel 3.3 Data Bank Umum Syariah yang Menjadi Sampel 

No. Bank Umum Syariah Website 

1.  PT. Bank BRI Syariah www.brisyariah.co.id 

2.  PT. Bank Syariah Mandiri www.syariahmandiri.co.id 

3.  PT. Bank BNI Syariah www.bnisyariah.co.id 

4.  PT. Bank Muamalat Indonesia www.bankmuamalat.co.id 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder 

yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah 

http://www.brisyariah.co.id/
http://www.syariahmandiri.co.id/
http://www.bnisyariah.co.id/
http://www.bankmuamalat.co.id/
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dikumpulkan, dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk 

publikasi.5 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa laporan 

keuangan tahunan yang telah dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah 

selama tahun 2010-2017 dan literatur-literatur yang memiliki relevansi 

dengan bahasan penulis. 

Kelebihan dari data sekunder ini adalah waktu dan biaya yang 

dibutuhkan lebih sedikit. Adapun kekurangannya yaitu jika sumber data 

terjadi kesalahan, kadaluarsa, tidak relevan maka dapat mempengaruhi 

hasil penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik atau metode untuk pengumpulan data 

penelitian, antara lain: teknik observasi, teknik wawancara, teknik tes, 

teknik pertanyaan (quisioner) dan teknik dokumentasi. Karena dalam 

penelitian ini data diperoleh menggunakan data sekunder maka penulis 

hanya menggunakan salah satu dari beberapa teknik pengumpulan data 

tersebut yaitu teknik dokumentasi.6 

Teknik ini berupa data tertulis yang berisi keterangan dan pemikiran 

tentang fenomena aktual dan sesuai dengan masalah yang akan diteliti. 

Proses dari teknik dokumentasi ini adalah menghimpun dana, memilih 

 
       5Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif, 102. 

       6Ibid.,149-153.  
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dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menjelaskan, 

menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain. 

Dalam metode pengumpulan data sekunder ini peneliti tidak secara 

langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen 

yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Karena pada umumnya, data 

sekunder yang digunakan oleh pihak peneliti untuk memberikan gambaran 

tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. 

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah karakteristik dari subjek,objek ataupun 

kegiatan yang mempuanyai beberapa variasi tertentu yang telah dipelajari 

oleh peneliti untuk diambil informasi yang diperlukan dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.7 Dalam penelitian ini variabel dibagi menjadi 2 macam, 

yaitu: 

1. Variabel Dependen atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tingkat 

bagi hasil tabungan mudharabah. 

2. Variabel Independen atau variabel bebas yaitu variabel yang 

mempengaruhi variabel lainnya.8 Variabel independen dalam penelitian 

ini yaitu ROA dan BOPO. 

 

 
       7 Anditha Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik Dalam Penelitian(Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2016),10. 

       8Ibid., 11. 
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Adapun operasional variabel adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Definisi Operasinal Variabel 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator 

ROA Rasio yang 

menunjukkan 

perbandingan antara 

laba bersih dengan 

total aset bank dan 

menunjukkan 

tingkat efisiensi 

pengelolaan aset 

yang dilakukan oleh 

bank yang 

bersangkutan. 

𝑅𝑂𝐴 =
laba bersih

total aktiva
 𝑥 100% 

BOPO Rasio yang 

mengukur 

kemampuan 

manajemen bank 

dalam 

mengendalikan 

biaya operasional 

terhadap 

pendapatan 

operasinal. 

Bertujuan  untuk 

mengukur 

kemampuan 

pendapatan 

operasional dalam 

menutup biaya 

operasional 

 

𝐵𝑂𝑃𝑂

=
𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

pendapatan operasional
 𝑥 100% 

Tingkat bagi 

hasil 

tabungan 

mudharabah 

Pembagian atas 

hasil usaha yang 

dilakukan oleh bank 

syariah dengan 

nasabah 

𝑇𝐵𝐻
= 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑋 𝑁𝑖𝑠𝑏𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛  

𝑋 
𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑢𝑑ℎ𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ
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F. Teknik analisis data  

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji normalitas  

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi pada data. Uji 

normalitas mengasumsikan bahwa data disetiap variabel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal.9 Pengambilan keputusannya 

yaitu dengan cara melihat pada nilai signifikansinya. Jika 

signifikansi data kurang dari 0,05 (<5%) maka data berdistribusi 

tidak normal. Jika nilai signifikansi data lebih dari 0.05 (>5%) maka 

data berdistribusi normal. 

b. Uji multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas(variabel 

dependen). Model regresi yang baik seharusnta tidak terjadi korelasi 

antara variabel independen.10 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolineritas 

didalam moder regresi adalah sebagai berikut: 

1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model 

regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual 

variabel-variabel independen banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

 
       9Ibid., 38. 

       10 Imam Ghazali, Analisis Multivariate Dengan Program SPSS(Semarang: UNDIP,2013),103. 
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2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel 

independen. Jika antar variabel independen ada korelasi 

yang cukup tinggi (umumnya diata 10), maka hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

3) Multikolinieritas juga dapat dilihat dari VIF (Variance 

Inflation Factor), nilai VIF yang menunjukkan adanya 

multikolinieritas adalah jika VIF >10.11 

c. Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji suatu model regresi 

apakah terdapat korelasi antar residual (kesalahan pengganggu)dari 

suatu periode lainnya. Model regresi yang baik adalah bebas dari 

autokorelasi atau korelasi serial. Deteksi adanya autokorelasi dapat 

dilihat dari nilai Durbin Watson (DW). Secara umum yang menjadi 

dasar kriteria mengenai angka DW untuk mendeteksi autokorelasi 

yaitu: 

1) Angka DW dibawah -2 berasrti terjadi autokorelasi positif. 

2) Angka DW dibawah -2 sampai +2 berarti tidak terjadi 

autokorelasi. 

3) Angka DW diatas +2 berarti terjadi autokorelasi negatif.12 

 

 
       11Ibid.,104. 

       12 Andang Sunarto, Statistik untuk Ekonomi dan Bisnis Islam(Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2017),118-119. 
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d. Uji heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menunjukkan bahwa 

varian variabel tidak sama untuk pengamatan. Model regresi yang 

baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

Untuk menguji ada tidaknya heterokedastisitas digunakan uji 

Spearman Rho. Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan 

membandingkan nilai signifikansi variabel independen dengan nilai 

kepercayaan (ɑ = 0,05). Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 

nilai ɑ (sig > ɑ), maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi 

tidak terdapat gejala heterokedastisitas.13 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda yaitu suatu model linier regresi yang 

variabel dependennya merupakan fungsi dari beberapa variabel bebas. 

Regresi linier berganda sangat bermanfaat untuk meneliti pengaruh 

beberapa variabel yang berkorelasi dengan variabel yang diuji.14 

Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

𝑌 =  𝛼 +  𝛽𝑋1 +  𝛽𝑋2 + 𝑒 

Y: tingkat bagi hasil tabungan mudharabah 

α: konstanta 

 
       13 Tony Wijaya, Analisis Multivariate,(Yogyakarta:UniversitasAtma Jaya, 2010).56. 

       14Ibid., 50. 
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𝛽𝑋1: koefisien ROA 

𝛽𝑋2 ∶ koefisien BOPO 

X1 :ROA 

X2: BOPO 

Kriteria hipotesis pengujian persamaan regresi linier berganda: 

a. H0 diterima jika signifikansi > 0,05 

b. H0 ditolak jika signifikansi < 0,05 

3. Uji hipotesis 

a. Uji t(parsial) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen.15Tingkat 

signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 5%. Adapun 

prosedurnya adalah: 

1) Jika signifikansi t < 0,05 maka H0 ditolak yaitu variabel 

independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel 

dependen. 

2) Jika signifikansi t > 0,05 maka H0 diterima yaitu variabel 

independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel 

depnden.16 

 

 
       15 Imam Ghazali, Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21(Semarang: UNDIP,2013), 

171. 

       16Siti Nur Aisyah, “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Efisiensi Operasional dan Likuiditas 

Terhadap Tingkat Bagi hasil Tabungan Mudharabah PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-

2016”,(Skripsi, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2017),90. 
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b. Uji F(simultan) 

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara bersama-sama atau simultan 

mempengaruhi variabel dependen.17Tingkat signifikansi yag 

digunakan adalah 0,05 atau 5%. Adapun prosedurnya sebagai 

berikut: 

1) Jika signifikansi F < 0,05 maka H0 ditolak yang berarti variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

2) Jika signifikansi F > 0,05 maka H0 diterima yang berarti variabel 

independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen.18 

c. Koefisien determinasi  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jumlah 

kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. 

Koefisien determinasi (R2) pada persamaan regresi linier dapat 

dihitung menggunakan rumus: 

R2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
Dimana  

 
       17Ibid.,171. 

       18Siti Nur Aisyah, “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Efisiensi Operasional dan Likuiditas 

Terhadap Tingkat Bagi hasil Tabungan Mudharabah PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-

2016”,91.  
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R2 : Koefisien Determinasi/proporsi keragaman variabilitas 

total disekitar nilai tengah Y yang dapat dijelaskan oleh model 

regresi(biasanya dinyatakan dalam bentuk presentase).19 

 

 
       19 Andhita, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian,133. 
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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian Deskripsi 

Pada bab ini akan dibahas tahapan-tahapan pengolahan data yang 

kemudian akan di analisis pengaruh ROA dan BOPO terhadap Tingkat 

Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia 

Periode 2010-2017, 

Adapun data yang akan diolah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Data Laporan Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 

2010-2017 

Nama Bank Tahun ROA BOPO 
TBH TABUNGAN 

MUDHARABAH 

BRI Syariah 2010 0,35% 98,77% 3,99% 

 2011 0,20% 99,56% 2,24% 

 2012 1,19% 86,63% 3,02% 

 2013 1,15% 90,42% 2,94% 

 2014 0,08% 99,47% 3% 

 2015 0,76% 93,76% 3,01% 

 2016 0,88% 91,31% 2,32% 

 2017 1,15% 95,24% 1,79% 

BNI Syariah 2010 0,61% 88,28% 3,10% 

 2011 1,29% 87,86% 1,77% 

 2012 1,48% 85,39% 2,16% 

 2013 1,37% 88,33% 1,97% 

 2014 1,27% 89,80% 2,88% 

 2015 1,43% 89,63% 2,65% 

 2016 1,44% 86,88% 2,45% 

 2017 1,31% 87,62% 2,08% 

Muamalat 2010 1,36% 87,38% 2,83% 

 2011 1,52% 85,25% 2,23% 

 2012 1,54% 85,12% 2,08% 

 2013 1,37% 85,12% 1,91% 

 2014 0,17% 97,33% 2,05% 

 2015 0,20% 97,41% 2,05% 

 2016 0,22% 97,76% 1,92% 

 2017 0,11% 97,08% 2,30% 
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BSM 2010 2,21% 74,97% 3,70% 

 2011 1,95% 78,41% 3,04% 

 2012 2,25% 72,07% 3,41% 

 2013 1,53% 84,02% 2,93% 

 2014 -0,03% 100,60% 2,73% 

 2015 0,56% 94,78% 2,83% 

 2016 0,59% 94,12% 2,66% 

 2017 0,59% 94,44% 2,78% 

 

Pengujian deskripsi atau statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui 

jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar 

deviasi. Berikut merupakan hasil statistik deskriptif dari masing-masing 

variabel penelitian: 

Tabel 4.2 Uji Deskripsi Variabel 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 32 -.03 2.25 1.0031 .63681 

BOPO 32 72.07 100.60 90.1503 7.05890 

TBH TAB 

MUDHARABAH 

32 1.77 3.99 2.5881 .55889 

Valid N (listwise) 32     

Sumber: Output SPSS Versi 21 

 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat bagi hasil 

tabungan mudharabah. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif 

diperoleh nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari 

variabel tingkat bagi hasil tabungan mudharabah (Y). Nilai minimum 

variabel tingkat bagi hasil tabungan mudharabahsebesar 1,77. Nilai 

minimum ini diperoleh dari PT. Bank BNI Syariah pada tahun 2011. 

Nilai maksimum variabel tingkat bagi hasil tabungan mudharabah 

sebesar 3,99. Nilai maksimum diperoleh dari PT. Bank BRI Syariah 

pada tahun 2010. Nilai mean variabel tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah sebesar 2,5881. Nilai standar deviasi variabel tingkat bagi 
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hasil tabungan mudharabah sebesar 0,55889. Nilai standar deviasi 

variabel tingkat bagi hasil tabungan mudharabah lebih kecil dari mean. 

Hal ini menunjukkan bahwa sampel yang diperoleh tidak bervariasi. 

Kemudian, variabel independen yang pertama (X1) dalam penelitian 

ini adalah Return On Asset (ROA). Berdasarkan hasil uji statistik 

deskriptif diperoleh nilai minimum, maksimum, mean, dan standar 

deviasi dari variabel ROA. Nilai minimum variabel ROA sebesar -0,03. 

Nilai minimum diperoleh dari PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 

2014. Nilai maksimum variabel ROA sebesar 2,25. Nilai maksimum 

diperoleh dari dari PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012. Nilai 

mean variabel ROA sebesar 1,0031. Nilai standar deviasi sebesar 

0,63681. Nilai standar deviasi lebih kecil dari mean. Hal ini 

menunjukkan bahwa sampel yang diperoleh tidak bervariasi. 

Variabel independen yang kedua (X2) adalah Beban Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Berdasarkan hasil uji 

statistik deskriptif diperoleh nilai minimum, maksimum, mean, dan 

standar deviasi dari variabel BOPO. Nilai minimum variabel BOPO 

sebesar 72,07. Nilai minimum diperoleh dari PT. Bank Syariah Mandiri 

pada tahun 2012. Nilai maksimum BOPO diperoleh sebesar 100,60. 

Nilai maksimum ini diperoleh dari PT. Bank Syariah Mandiri pada 

tahun 2014. Nilai mean variabel BOPO sebesar 90,1503. Nilai standar 

deviasi variabel BOPO sebesar 7,05890. Nilai standar deviasi lebih kecil 
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dari mean. Hal ini menunjukkan bahwa sampel yang diperoleh tidak 

bervariasi. 

B. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi pada data. 

Uji normalitas mengasumsikan bahwa data disetiap variabel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengambilan 

keputusannya yaitu dengan cara melihat pada nilai 

signifikansinya. Jika signifikansi data kurang dari 0,05 (<5%) 

maka data berdistribusi tidak normal. Jika nilai signifikansi data 

lebih dari 0,05 (>5%) maka data berdistribusi normal. Uji 

normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

Sumber:Output SPSS Versi 21 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 32 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation .52557807 

Most Extreme Differences 

Absolute .114 

Positive .108 

Negative -.114 

Kolmogorov-Smirnov Z .645 

Asymp. Sig. (2-tailed) .799 



55 
 

 

Dari pengujian tersebut diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,799. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka data berdistribusi tidak 

normal. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi 

normal. Dari pengujian tersebut diperoleh nilai signifikansi 

0,779 > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi 

normal. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasidilakukan untuk menguji suatu model 

regresi apakah terdapat korelasi antar residual (kesalahan 

pengganggu)dari suatu periode lainnya. Model regresi yang baik 

adalah bebas dari autokorelasi atau korelasi serial. Deteksi 

adanya autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson 

(DW). Berikut adalah hasil uji autokorelasi: 

Tabel 4.4 Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .340a .116 .055 .54340 1.099 

a. Predictors: (Constant), BOPO, ROA 

b. Dependent Variable: TBH TAB MUDHARABAH 

Sumber: Output SPSS Versi 21 

Berdasarkan pengujian tabel diatas diperoleh nilai Durbin 

Watson sebesar 1,099. Nilai tersebut berada diantara -2 sampai 

+2. Berarti model regresi tersebut tidak terjadi masalah 

autokorelasi. 
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c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menunjukkan bahwa 

varian variabel tidak sama untuk pengamatan. Model regresi 

yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

Untuk menguji ada tidaknya heterokedastisitas digunakan uji 

Spearman Rho. Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan 

membandingkan nilai signifikansi variabel independen dengan 

nilai kepercayaan (ɑ = 0,05). Apabila nilai signifikansi lebih 

besar dari nilai ɑ (sig > ɑ), maka dapat disimpulkan bahwa pada 

model regresi tidak terdapat gejala heterokedastisitas. 

Tabel 4.5 Uji Heterokedastisitas 

 
Correlations 

 ROA BOPO ABS_RES 

Spearman's 

rho 

ROA 

Correlation 

Coefficient 

1.000 -.941** -.024 

Sig. (2-tailed) . .000 .895 

N 32 32 32 

BOPO 

Correlation 

Coefficient 

-.941** 1.000 .053 

Sig. (2-tailed) .000 . .772 

N 32 32 32 

ABS_RES 

Correlation 

Coefficient 

-.024 .053 1.000 

Sig. (2-tailed) .895 .772 . 

N 32 32 32 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Output SPSS Versi 21 

Dari hasil pengujian diatas diperoleh nilai signifikansi 

variabel ROA sebesar 0,895 dan variabel BOPO sebesar 0,772. 
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Nilai signifikansi ROA dan BOPO lebih besar dari 0,05. Hal ini 

dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. 

d. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas(variabel 

dependen). Model regresi yang baik seharusnta tidak terjadi 

korelasi antara variabel independen. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolineritas 

didalam moder regresi adalah sebagai berikut: 

1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model 

regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual 

variabel-variabel independen banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel 

independen. Jika antar variabel independen ada korelasi 

yang cukup tinggi (umumnya diata 10), maka hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

3) Multikolinieritas juga dapat dilihat dari VIF (Variance 

Inflation Factor), nilai VIF yang menunjukkan adanya 

multikolinieritas adalah jika VIF >10. 
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Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 9.893 4.225  2.341 .026   
ROA -.645 .465 -.735 -1.388 .176 .109 9.202 

BOPO -.074 .042 -.933 -1.761 .089 .109 9.202 

a. Dependent Variable: TBH TAB MUDHARABAH 

Sumber: Output SPSS Versi 21 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai VIF variabel ROA 

sebesar 9,202 dan VIF variabel BOPO sebesar 9,202. Nilai VIF 

kedua variabel <10. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi 

multikolinieritas. 

2. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier digunakan untuk mencari pola hubungan 

antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. 

Berikut hasil uji regresi linier sederhana X1 dengan Y dan X2  dengan 

Y: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi Sederhana ROA dengan Tingkat Bagi Hasil 

Tabungan Mudharabah 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.460 .188  13.120 .000 

ROA .128 .159 .145 .804 .427 

a. Dependent Variable: TBH TAB MUDHARABAH 
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Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh hasil regrei sebagai berikut: 

a) Konstanta ROA  

Konstanta ROA sebesar 2,460 dapat diartikan jika variabel ROA 

nilainya 0, maka variabel tingkt bagi hasil tabungan 

mudharabah nilainya 2,460. 

b) Nilai koefisien regresi variabel ROA adalah positif yaitu sebesar 

0,128. Arinya jika ROA mengalami kenaikan sebesar 1%, maka 

tingkat bagi hasil tabungan mudharabah mengalami kenaikan 

sebesar 0,128.  

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh nilai thitung  0,804. Sedangkan 

nilai ttabel adalah t(𝛼/2;n-k-1)= t(0,025;32-2-1)= 

t(0,025;29)=2,04523. Sehingga thitung  0,804< ttabel 2,04523. 

Sedangkan nilai signifikansi 0,427 dimana nilai tersebut lebih besar 

dari 0,05 (0,427<0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H01 

diterima dan Ha1 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ROA 

tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah 

Tabel 4.8 

Koefisien Determinasi ROA 

 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .145a .021 -.012 .56210 

a. Predictors: (Constant), ROA 

Sumber: Output SPSS Versi 21 
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Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai R sebesar 0,145 

atau 14,5%. Nilai tersebut menunjukkan seberapa besar hubungan 

antara variabel ROA dengan Variabel tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah. Pada penelitian ini, bunungan variabel ROA  dengan 

Variabel tingkat bagi hasil tabungan mudharabah yaitu sebesar 

14,5% sedangkan sisanya memiliki hubungan dengan varibel atau 

faktor lain diluar model penelitian ini. 

Kemudian nilai R Square yang diperoleh adalah sebesar 

0,021 atau 2,1%. Nilai tersebut menunjukkan seberapa pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengaruh ROA terhadap 

tingkat bagi hasil tabungan mudharabah adalah sebesar 2,1%. Untuk 

sisanya yaitu sebesar 97,9% dipengaruhi oleh variabel atau faktor 

lain diluar model penelitian ini. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Regresi Sederhana BOPO  dengan Tingkat Bagi 

Hasil Tabungan Mudharabah 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4.291 1.269  3.380 .002 

BOPO -.019 .014 -.239 -1.345 .189 

a. Dependent Variable: TBH TAB MUDHARABAH 

Sumber: Output SPSS Versi 21 
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Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh hasil regrei sebagai berikut: 

a) Konstanta BOPO 

Konstanta BOPOsebesar 4,291 dapat diartikan jika variabel 

BOPO nilainya 0, maka variabel tingkt bagi hasil tabungan 

mudharabah nilainya 4,291 

b) Nilai koefisien regresi variabel BOPO adalah negatif yaitu 

sebesar-0,019. Arinya jika BOPO mengalami kenaikan sebesar 

1%, maka tingkat bagi hasil tabungan mudharabah mengalami 

penurunan sebesar -0,019. 

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai thitung  -1,345. 

Sedangkan nilai ttabel adalah t(𝛼/2;n-k-1)= t(0,025;32-2-1)= 

t(0,025;29)=2,04523. Sehingga thitung  -1,345< ttabel 2,04523. 

Sedangkan nilai signifikansi 0,189 dimana nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05 (0,189<0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

H01 diterima dan Ha1 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah 

Tabel 4.10 

Koefisien Determinasi BOPO 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .239a .057 .025 .55173 

a. Predictors: (Constant), BOPO 

Sumber: Output SPSS Versi 21 
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Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai R sebesar 0,239 

atau 23,9%. Nilai tersebut menunjukkan seberapa besar hubungan 

antara variabel BOPO dengan Variabel tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah. Pada penelitian ini, bunungan variabel BOPO dengan 

Variabel tingkat bagi hasil tabungan mudharabah yaitu sebesar 

123,9% sedangkan sisanya memiliki hubungan dengan varibel atau 

faktor lain diluar model penelitian ini. 

Kemudian nilai R Square yang diperoleh adalah sebesar 

0,057 atau 5,7%. Nilai tersebut menunjukkan seberapa pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengaruh BOPO 

terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah adalah sebesar 

5,7%. Untuk sisanya yaitu sebesar 94,3% dipengaruhi oleh variabel 

atau faktor lain diluar model penelitian ini. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda yaitu suatu model linier regresi yang 

variabel dependennya merupakan fungsi dari beberapa variabel 

bebas. Regresi linier berganda sangat bermanfaat untuk meneliti 

pengaruh beberapa variabel yang berkorelasi dengan variabel yang 

diuji. 

Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

𝑌 =  𝛼 +  𝛽𝑋1 +  𝛽𝑋2 + 𝑒 

Y     : tingkat bagi hasil tabungan mudharabah 

α: konstanta 
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𝛽𝑋1: koefisien ROA 

𝛽𝑋2 ∶ koefisien BOPO 

X1  :ROA 

X2    : BOPO 

Tabel 4.11 Uji Regresi Ganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) 9.893 4.225  2.341 .026   

ROA -.645 .465 -.735 -1.388 .176 .109 9.202 

BOPO -.074 .042 -.933 -1.761 .089 .109 9.202 

a. Dependent Variable: TBH TAB MUDHARABAH 

Sumber: Output SPSS Versi 21 

Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

𝑌 =  9,893 − 0,645𝑋1 − 0,074𝑋2 + 𝑒 

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Konstanta (α) 

Diperoleh nilai konstanta sebesar 9,893. Jika variabel ROA dan 

BOPO nilainya 0 maka variabel tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah nilainya 9,893. 

2) ROA 

Nilai koefisien ROA sebesar -0,645. Artinya apabila ROA 

mengalami kenaikan sebesar 1% maka tingkat bagi hasil 

tabungan mudharbah mengalami penurunan 0,645. Dengan 

asumsi variabel lain dianggap tetap. Koefisien bernilai negatif, 

hal ini berarti ada hubungan negatif antara ROA dengan tingkat 



64 
 

 

bagi hasil tabungan mudharabah. Jika semakin tinggi ROA 

maka tingkat bagi hasil tabungan mudharabah semakin rendah. 

Begitu juga sebaliknya. Jika ROA semakin rendah maka tingkat 

bagi hasil tabungan mudharabah semakin tinggi. 

3) BOPO 

Nilai koefisien BOPO sebesar -0,074. Artinya apabila BOPO 

mengalami kenaikan sebesar 1% maka tingkat bagi hasil 

tabungan mudharbah mengalami penurunan 0,074. Dengan 

asumsi variabel lain dianggap tetap. Koefisien bernilai negatif, 

hal ini berarti ada hubungan negatif antara BOPO dengan tingkat 

bagi hasil tabungan mudharabah. Jika semakin tinggi BOPO 

maka tingkat bagi hasil tabungan mudharabah semakin rendah. 

Begitu juga sebaliknya. Jika BOPO semakin rendah maka 

tingkat bagi hasil tabungan mudharabah semakin tinggi. 

4. Uji Hipotesis 

a) Uji t (parsial) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 5%. 

Adapun prosedurnya adalah: 

1) Jika signifikansi t < 0,05 maka H0 ditolak yaitu variabel 

independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel 

dependen. 
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2) Jika signifikansi t > 0,05 maka H0 diterima yaitu variabel 

independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel 

dependen. 

Tabel 4.12Uji T 

 

 

 

 

 

Ssbsumber: Output SPSS Versi 21 

Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau 

ditolak, terlebih dahulu menentukan ttabel. Ttabel= t (α/2;n-k-1) = 

t (0,025; 32-2-1) = t (0,025; 29)= 2, 04523. 

1. Pengaruh ROA terhadap tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-

2017. 

H01 : ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil 

tabungan mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia 

Tahun 2010-2017. 

Ha1 : ROA berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-

2017. 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 9.893 4.225  2.341 .026 

ROA -.645 .465 -.735 -1.388 .176 

BOPO -.074 .042 -.933 -1.761 .089 

a. Dependent Variable: TBH TAB MUDHARABAH 
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Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai thitung 

1,388<ttabel 2, 04523. Nilai signifikansi ROA sebesar 0,176. 

Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga 

H01 diterima dan Ha1 ditolak. Hal ini disimpulkan bahwa 

variabel ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil 

tabungan mudharabah. 

2. Pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-

2017. 

H02 : BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil 

tabungan mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia 

Tahun 2010-2017. 

Ha2 : BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil 

tabungan mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia 

Tahun 2010-2017. 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai  thitung 

1,761<ttabel 2, 04523. Nilai signifikansi BOPO sebesar 0,089. 

Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga 

H01 diterima dan Ha1 ditolak. Hal ini disimpulkan bahwa 

variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil 

tabungan mudharabah. 
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b) Uji F(simultan) 

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara bersama-sama atau simultan 

mempengaruhi variabel dependen. Tingkat signifikansi yag 

digunakan adalah 0,05 atau 5%. Adapun prosedurnya sebagai 

berikut: 

1) Jika signifikansi F < 0,05 maka H0 ditolak yang berarti 

variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

2) Jika signifikansi F > 0,05 maka H0 diterima yang berarti 

variabel independen secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H03 :  ROA dan BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi 

hasil tabungan mudharabah Bank Umum Syariah di 

Indonesia Tahun 2010-2017. 

Ha3 : ROA dan BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat 

bagi hasil tabungan mudharabah Bank Umum Syariah di 

Indonesia Tahun 2010-2017. 
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Tabel 4.13 Uji F 

 
ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1.120 2 .560 1.896 .168b 

Residual 8.563 29 .295   

Total 9.683 31    

a. Dependent Variable: TBH TAB MUDHARABAH 

b. Predictors: (Constant), BOPO, ROA 

Sumber: Output SPSS versi 21 

Berdasarkan tabel diatas, nilai Fhitung adalah 1,896, 

sedangkan dalam Ftabel diperoleh Ftabel = F (2; n-k) = F (2; 30) dan 

menghasilkan nilai Ftabel = 3,32. Disimpulkan Fhitung 1,896 < Ftabel 

3,32. Nilai signifikansi 0,168 dan nilai Fhitung sebesar 1,896. Nilai 

signifikansi 0,168 > 0,05. Hal ini menunjukkan H01bahwa Ha3 

diterima. Maka dapat disimpulkan ROA dan BOPO secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil 

tabungan mudharabah. 

c) Koefisien determinasi (R2) 

Tabel 4.14 Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .340a .116 .055 .54340 

a. Predictors: (Constant), BOPO, ROA 

b. Dependent Variable: TBH TAB MUDHARABAH 

Sumber: Output SPSS versi 21 
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Berdasarkan tabel diatas, menunukkan  R dan R Square. 

Nilai R yang diperoleh dari tabel diatas yaitu sebesar 0,340 atau 

34%. Nilai tersebut menunjukkan seberapa besar hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Pada penelitian 

ini, terdapat hubungan yang kuat antara variabel ROA dan 

BOPO dengan variabel tingkat bagi hasil tabungan mudharabah 

yaitu sebesar 34%. Untuk sisanya yaitu sebesar 66% dimiliki 

hubungan variabel atau faktor lain diluar model penelitian ini. 

Kemudian, nilai R Square yang diperoleh dari tabel diatas 

sebesar 0.116 atau 11,6%. Nilai tersebut menunjukkan seberapa 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengaruh 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya 

dalam penelitian ini sebesar 11,6%. Untuk sisanya yaitu sebesar 

88,4% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar model 

penelitian ini. 

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 ROA dan BOPO terhadap tingkat bagi hasil 

tabungan mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia, dipaparkan 

sebagai berikut: 
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1. Pengaruh ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan 

Mudharabah. 

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh nilai thitung  0,804. Sedangkan 

nilai ttabel adalah t(𝛼/2;n-k-1)= t(0,025;32-2-1)= 

t(0,025;29)=2,04523. Sehingga thitung  0,804< ttabel 2,04523. 

Sedangkan nilai signifikansi 0,427 dimana nilai tersebut lebih besar 

dari 0,05 (0,427<0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H01 

diterima dan Ha1 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ROA 

tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah 

Nilai koefisien regresi adalah positif . Hal ini menunjukkan 

bahwa ada hubungan positif antara ROA dengan tingkat bagi hasil 

tabungan mudharabah. Apabila ROA bertambah maka tingkat bagi 

hasil tabungan mudharabah bertambah. Apabila ROA menurun, 

maka tingkat bagi hasil tabungan mudharabah menurun 

ROA tidak hanya mencakup satu total aset tetapi mencakup 

keseluruhan total aset. Laba atau pendapatan yang diperoleh bank 

tidak hanya bersumber dari pendapatan pengelolaan dana oleh bank 

sebagai mudharib tetapi juga dari pendapatan usaha lainnya. 

Sehingga terdapat kemungkinan bahwa terjadi kenaikan laba tetapi 

laba tersebut tidak untuk tabungan mudharabah akan tetapi laba 

tersebut untuk hal lain seperti pembiayaan. Menurut Ismail, bagi 

hasil tabungan mudharabah tidak hanya dipengaruhi oleh 
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pendapatan, ada faktor lain yang mempengaruhi bagi hasil yaitu 

total investasi produk dan lain-lain. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian Ayu Fargiana 

Shoimah (2017) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh 

terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah. Dalam penelitian 

tersebut diperoleh nilai thitung -1,045 dan nilai signifikansi sebesar 

0,303>0,05. 

2. Pengaruh BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan 

Mudharabah 

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai thitung  -1,345. 

Sedangkan nilai ttabel adalah t(𝛼/2;n-k-1)= t(0,025;32-2-1)= 

t(0,025;29)=2,04523. Sehingga thitung  -1,345< ttabel 2,04523. 

Sedangkan nilai signifikansi 0,189 dimana nilai tersebut lebih besar 

dari 0,05 (0,189<0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H02 

diterima dan Ha2 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa BOPO 

tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah 

. Nilai koefisien regresi adalah negatif. Apabila BOPO 

menurun maka tingkat bagi hasil tabungan mudharabah meningkat. 

Sebaliknya apabila BOPO meningkat tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah menurun. 

Menurut Frianto, semakin kecil rasio BOPO berarti semakin 

efisien biaya operasional yang dikeluarkan dan pendapatan 

operasional akan bertambah dan kemungkinan kondisi bermasalah 
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suatu bank syariah semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, jika rasio 

BOPO semakin besar berarti tidak efisien biaya oprasional yang 

dikelurkan bank syariah tersebut dan pendapatan yang diperoleh dari 

operasional tersebut menurun. Jika pendapatan menurun maka akan 

tingkat bagi hasil tabungan mudharabah juga akan menurun. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian Dewi Purnama Sari 

(2018) yang menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Dalam penelitian ini 

diperoleh nilai thitung sebesar -0,996 dan nilai signifikansi 

0,324>0,05.  

3. Pengaruh ROA dan BOPO terhadap tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah 

Berdasarkan tabel 4.9, uji F diperoleh nilai Fhitung 1,896 < 

Ftabel 3,32. Nilai signifikansi 0,168 dan nilai Fhitung sebesar 1,896. 

Nilai signifikansi 0,168 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Ha3 

diterima. Maka dapat disimpulkan ROA dan BOPO secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah. 

Pendapatan bank syariah tidak hanya bersumber dari total 

pengelolaan asset. Pendapatan dari pengelolaan aset pada bank 

syariah tidak hanya untuk tabungan mudharabah melainkan juga 

untuk lainnya seperti pembiayaan.  
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Sedangkan, jika biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional bank syariah meningkat maka akan menurunkan 

pendapatan. Karena bank syariah tidak dapat mengendalikan jumlah 

biaya operasionalnya yang dapat menurunkan pendapatan 

operasionalnya karena untuk menanggung biaya operasional pada 

bank syariah tersebut. Sehingga pendapatan yang diterima bank 

syariah dari BOPO cenderung menurun dan berakibat pada 

penurunan bagi hasil tabungan mudharabah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, pengujian hipotesis dan 

pembahasan hasil tentang pengaruh ROA dan BOPO terhadap tingkat bagi 

hasil tabungan mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. ROA secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil 

tabungan mudharabah. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung  0,804< 

ttabel 2,04523. Sedangkan nilai signifikansi 0,427 dimana nilai tersebut 

lebih besar dari 0,05 (0,427<0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H01 

diterima dan Ha1 ditolak. 

2. BOPO secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil 

tabungan mudharabah. Hal ini dibuktikan dengan thitung  -1,345< ttabel 

2,04523. Sedangkan nilai signifikansi 0,189 dimana nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05 (0,189<0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H02 

diterima dan Ha2 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa BOPO tidak 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah 

3. ROA dan BOPO secara simultan tidak berpengaruh terhadap tingkat 

bagi hasil tabungan mudharabah. Hal ini dibuktikan dengan 

Fhitung1,896<Ftabel3,32. Nilai signifikansi 0,168>0,05. Hal ini 

menunjukkan H03 bahwa Ha3 diterima.  
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B. Saran  

Adapun saran yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bank Umum Syariah Indonesia untuk lebih memperhatikan total 

investasi dan invesment rate agar tingkat bagi hasil tabungan 

mudharabah meningkat 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel lain  

seperti jumlah dana, investment rate, total investasi atau variabel yang 

lain agar hasilnya lebih bervariatif dan dapat mengungkapkan variabel 

yang mempengaruhi tingkat bagi hasil tabungan mudharabah  
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