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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan jumlah 13 

perbankan. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2017 untuk mendapatkan data terbaru dan dapat dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Berdasarkan metode purposive sampling yang telah 

diuraikan dalam bab 3, diperoleh 160 sampel BUS di Indonesia yang 

memenuhi kriteria. Proses pemilihan sampel dalam penelitian disajikan pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.1 

Prosedur Pemilihan Sampel 

No. Keterangan Indonesia 

1. 
Perbankan syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan tahun 2014-2017 
13 

2. 
Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria dan tidak 

punya data lengkap terkait dengan variabel penelitian 
(2) 

 Jumlah perbankan syariah yang sesuai kriteria 11 

 Jumlah sampel penelitian 11 x 4 tahun x 4 triwulan 176 

 Jumlah data terkena outlier (16) 

Jumlah sampel yang dapat diolah 160 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 
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Berdasarkan Tabel 4.1 Perbankan syariah yaitu BUS yang terdaftar di 

OJK tahun 2014-2017 sebanyak 13 perbankan. Perbankan syariah yang tidak 

memenuhi kriteria sampel sebanyak 2 perbankan. Kemudian data yang 

terkena outlier sebanyak 16 data. Sehingga sampel yang akan di uji pada 

penelitian ini menjadi 160 sampel.  

B. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai 

karakteristik responden dan gambaran mengenai data yang diolah, yang 

meliputi jumlah responden, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, 

rata-rata dan lainnya. Hasil dari uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Perbankan Syariah 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 160 -10,77 4,23 ,5433 1,73700 

DPK 160 ,70 95,35 79,6546 8,08733 

CAR 160 10,74 39,16 18,2233 5,85400 

OER 160 62,37 217,40 94,7201 16,42913 

NPF 160 ,12 22,04 4,2952 3,14589 

Valid N (listwise) 160         

Sumber : Hasil Analisis Data 

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan hasil statistik deskriptif untuk 160 

sampel. Hasil statistik deskriptif variabel Return On Asset (ROA) memiliki 

nilai minimum -10,77; nilai maksimum 4,23; nilai rata-rata 0,5433 dan 

standar deviasi 1,73700. Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki nilai minimal 

0,70; nilai maksimum 95,35; nilai rata-rata 79,6546 dan standar deviasi 

8,08733. Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki nilai minimal 10,74; nilai 
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maksimum 39,16; nilai rata-rata 18,2233 dan standar deviasi 5,85400. 

Operational Efficiency Ratio (OER) memiliki nilai minimum 62,37; nilai 

maksimum 217,40; nilai rata-rata 94,7201 dan standar deviasi 16,42913. Non 

Performing Finance (NPF) memiliki nilai minimum 0,12; nilai maksimum 

22,04; nilai rata-rata 4,2952 dan standar deviasi 3,14589.  

C. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus 

dipenuhi pada regresi linier berganda, maka dari itu berikut pengujiannya. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji 

normalitas ditunjukkan dalam Tabel 4.3.  

Tabel 4.3 

Uji Normalitas Perbankan Syariah 

  
Unstandardize

d Residual 

N 160 

Normal Parameters(a,b) 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,28815485 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,063 

Positive ,045 

Negative -,063 

Kolmogorov-Smirnov Z ,798 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,548 

Sumber : Hasil Analisis Data 

Berdasarkan Tabel 4.3 nilai Asymp. Sig (2-tailed) yang didapat 

dalam uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test adalah 0, 548 > α 

(0,05). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa data yang 

digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. 
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2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas yang satu dengan 

yang lain. Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Uji Multikolinearitas Perbankan Syariah 

Model   Collinearity Statistics 

    Tolerance VIF 

1 (Constant)     

  DPK ,905 1,105 

  CAR ,736 1,359 

  OER ,542 1,844 

  NPF ,460 2,176 

Sumber : Hasil Analisis Data 

Berdasarkan Tabel 4.4 nilai VIF untuk setiap variabel ≤ 10 dan 

nilai TOL > 0,1. VIF untuk variabel DPK adalah 1,105; CAR adalah 

1,359; OER adalah 1,844; dan NPF adalah 2,176. Berdasarkan hasil 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak 

mengandung multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada 

model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari nilai residual satu 

pengamatan dengan pengamatan lainnya. Hasil uji heteroskedastisitas 

ditunjukkan pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 

Uji Heteroskedastisitas Perbankan Syariah 

Model   

Sig.     

1 (Constant) ,632 

  DPK ,911 

  CAR ,703 

  OER ,837 

  NPF ,259 

Sumber : Hasil Analisis Data 

Berdasarkan Tabel 4.5 nilai Sig masing-masing variabel > α 

(0,05). Variabel DPK adalah 0,911; CAR adalah 0,703; OER adalah 

0,837; dan NPF adalah 0,259. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengandung 

heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

korelasi dari residual untuk satu pengamatan dengan pengamatan yang 

lain disusun menurut rentan waktu. Hasil uji autokorelasi ditunjukkan 

pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Uji Autokorelasi Perbankan Syariah 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,986(a) ,872 ,872 ,29185 1,962 

Sumber : Hasil Analisis Data 

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai Durbin-Watson adalah 1,962. Nilai 

dari dU <dW <4-dU adalah 1.806 <1,962 <2,194. Berdasarkan hasil 

tersebut artinya data tidak mengandung autokorelasi. 
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D. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji-F) 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama 

(simultan), yang ditunjukkan melalui tabel Anova. Hasil uji f 

ditunjukkan pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 

Uji F Perbankan Syariah 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 466,527 4 116,632 1369,303 ,000(a) 

Residual 13,202 155 ,085     

Total 479,729 159       

Sumber : Hasil Analisis Data 

Berdasarkan Tabel 4.7 nilai F adalah 1369,303 dengan nilai 

signifikan 0,000 < α (0,05). Berdasarkan hasil tersebut, semua variabel 

independen yang terdiri dari DPK, CAR, OER dan NPF berpengaruh 

secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen yaitu 

ROA. 

2. Uji Koefisien Determinasi 

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Hasil 

uji koefisien determinasi ditunjukkan pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 

Uji Koefisien Determinasi Perbankan Syariah 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,986(a) ,872 ,872 ,29185 1,962 

Sumber : Hasil Analisis Data 
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Berdasarkan Tabel 4.8 nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) 

adalah 0,872 atau 87,2%. Ini berarti bahwa 87,2% DPK, CAR, OER 

dan NPF dapat menjelaskan variabel ROA. Namun, sisanya sebesar 

12,8% akan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam 

penelitian model ini. 

3. Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji-t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa 

berpengaruhnya variabel bebas secara parsial (individu) dapat 

menerangkan variasi variabel terikat. Hasil uji t ditunjukkan pada Tabel 

4.9. 

Tabel 4.9 

Uji t Perbankan Syariah 

Model 
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta   

1 (Constant) 10,001 ,300   33,360 ,000 

  DPK -,001 ,003 -,003 -,214 ,831 

  CAR ,213 ,005 -,044 2,828 ,005 

  OER -,093 ,002 -,875 -48,379 ,000 

  NPF -,094 ,011 -,170 -8,629 ,000 

Sumber : Hasil Analisis Data 

Berdasarkan Tabel 4.9 model regresi penelitian ini adalah: 

𝑹𝑶𝑨𝒕 = 𝟏𝟎, 𝟎𝟎𝟏 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 𝑫𝑷𝑲𝒕 + 𝟎, 𝟐𝟏𝟑𝑪𝑨𝑹𝒕 − 𝟎, 𝟎𝟗𝟑𝑶𝑬𝑹𝒕 −

𝟎, 𝟎𝟗𝟒𝑵𝑷𝑭𝒕 + 𝒆𝒕  
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Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan sampel perbankan 

syariah di Indonesia : 

a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Tingkat 

Profitabilitas (ROA) 

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa dana pihak 

ketiga (DPK) memiliki nilai koefisien regresi negatif 0,001 

dengan nilai signifikan 0,831 > α (0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 1 (H1) ditolak yang berarti tidak 

terbukti bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif 

terhadap tingkat profitabilitas pada perbankan syariah di 

Indonesia. 

b. Pengaruh Kecukupan Modal terhadap Tingkat Profitabilitas 

(ROA) 

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa kecukupan 

modal (CAR) memiliki nilai koefisien regresi positif 0,213 

dengan nilai signifikan 0,005 < α (0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 2 (H2) diterima yang berarti 

kecukupan modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat 

profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia. 
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c. Pengaruh Tingkat Efisiensi Operasional Terhadap Tingkat 

Profitabilitas (ROA) 

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa tingkat 

efisiensi operasional (OER) memiliki nilai koefisien regresi 

negatif 0,093 dengan nilai signifikan 0,000 < α (0,05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 (H3) diterima yang berarti 

tingkat efisiensi operasional memiliki pengaruh negatif terhadap 

tingkat profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia. 

d. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Tingkat 

Profitabilitas (ROA) 

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa pembiayaan 

bermasalah (NPF) memiliki nilai koefisien regresi negatif 0,094 

dengan nilai signifikan 0,000 < α (0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 4 (H4) diterima yang berarti 

pembiayaan bermasalah memiliki pengaruh negatif terhadap 

tingkat profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia. 
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Tabel 4.10 

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Kode Hipotesis Hasil 

H1 

Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh 

positif terhadap tingkat Profitabilitas (ROA). 
Ditolak 

H2 
Kecukupan Modal memiliki pengaruh positif 

terhadap tingkat Profitabilitas (ROA). 
Diterima 

H3 

Tingkat Efisiensi Operasional memiliki pengaruh 

negatif terhadap tingkat Profitabilitas (ROA). 
Diterima 

H4 
Pembiayaan Bermasalah memiliki pengaruh 

negatif terhadap tingkat Profitabilitas (ROA). 
Diterima 

Sumber : Hasil Analisis Data 

E. Pembahasan (Interprestasi) 

Penelitian ini menguji peran dana pihak ketiga, kecukupan modal, 

tingkat efisiensi operasional dan pembiayaan bermasalah terhadap 

profitabilitas perbankan syariah. Berdasarkan tes yang telah dilakukan, 

hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen dalam 

penelitian ini secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Tingkat 

Profitabilitas (ROA) 

Pada hipotesis pertama dalam penelitian ini mengatakan bahwa 

dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif terhadap tingkat 

profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil 

pengujian secara parsial (uji-t) antara variabel dana pihak ketiga dengan 
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profitabilitas (ROA) menunjukkan bahwa nilai t - 0,214, koefisien 

regresi berarah negatif 0,001 dengan nilai signifikan yang dihasilkan 

0,831 yang lebih besar dari α (0,05), yang berarti dana pihak ketiga 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Maka dapat disimpulkan 

dalam penelitian ini bahwa dana pihak ketiga tidak terbukti 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas pada 

perbankan syariah di Indonesia, sehingga hipotesis 1 (H1) yang 

menyatakan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif 

terhadap tingkat profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia 

adalah ditolak. 

Berdasarkan teori stewardship, dana pihak ketiga ini adalah salah 

satu komponen terbesar dari seluruh modal yang dimiliki perbankan 

syariah. Dimana dana-dana yang diperoleh dari para pihak ketiga 

tersebut akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Para pihak ketiga 

mempercayakan modalnya kepada perbankan syariah sebagai principal 

dimana untuk mengelola dana tersebut agar mendapatkan sebuah 

keuntungan. Kemudian principal berkerjasama dan memberikan 

kepercayaan kepada nasabah sebagai steward dimana untuk mengelola 

dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif agar mampu 

mencapai semua kepentingan bersama antara principal dan steward.  

Dana pihak ketiga yang lebih rendah dapat mengurangi rasa 

kepercayaan para pemilik dana kepada principal dan steward yang lebih 

rendah. Hal ini disebabkan oleh principal yang menyalurkan dana 
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tersebut seharusnya dapat menjamin pemilik dana mendapatkan sebuah 

keuntungan. Menurut Syachfuddin dan Rosyidi (2017) dan Ranianti 

dan Ratnawati (2014) selain dari rasa kepercayaan yang rendah, hal ini 

terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara sumber dana yang 

masuk dengan jumlah pembiayaan yang dilemparkan kepada 

masyarakat. Dimana semakin tinggi dana pihak ketiga yang terkumpul 

oleh perbankan namun tidak ada pengimbangan antara penyaluran yang 

dikeluarkan maka akan memungkinkan perbankan mengalami sebuah 

kerugian. Hal ini juga mencerminkan bahwa belum tentu apabila dana 

pihak ketiga yang didapat besar akan mendapatkan laba yang besar pula 

karena ketidakseimbangan tersebut.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan Lukitasari dan Kartika (2015) 

dan yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas. 

b. Pengaruh Kecukupan Modal terhadap Tingkat Profitabilitas 

(ROA) 

Pada hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

kecukupan modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat 

profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil 

pengujian secara parsial (uji-t) antara variabel kecukupan modal dengan 

profitabilitas (ROA) menunjukkan bahwa nilai t 2,828, koefisien 

regresi bararah positif 0, 213 dengan nilai signifikan 0,005 lebih kecil 

dari α (0,05), yang berarti kecukupan modal terbukti berpengaruh 



54 

 

 

terhadap tingkat profitabilitas. Maka dapat disimpulkan dalam 

penelitian ini bahwa kecukupan modal memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat profitabilitas pada perbankan syariah di 

Indonesia, sehingga hipotesis 2 (H2) yang menyatakan bahwa 

kecukupan modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat 

profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia adalah diterima. 

Berdasarkan hasil penelitian Yunita (2014) dan Mokoagow dan 

Fuady (2015) bahwa apabila kecukupan modal yang dilindungi oleh 

perbankan syariah semakin tinggi maka akan memberikan dampak pada 

peningkatan kepercayaan masayarakat dan perbankan tersebut mampu 

menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang 

berisiko terhadap perbankan syariah, sehingga hal tersebut pula dapat 

meningkatkan nilai profitabilitas perbankan. Peningkatan pada suatu 

peranan asset tersebut merupakan penghasil keuntungan yang mana 

harus memperhatikan para pihak ketiga yang sebagai pemasok modal.     

Hal ini sejalan dengan penelitian Fitriana dan Oetomo (2016) 

yang menunjukkan bahwa apabila kecukupan modal dapat mencapai 

nilai 8 persen maka akan membuat tingginya kepercayaan kepada para 

pihak ketiga terhadap perbankan tersebut. Maka dapat simpulkan 

bahwa kecukupan modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat 

profitabilitas. 
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c. Pengaruh Tingkat Efisiensi Operasional Terhadap Tingkat 

Profitabilitas (ROA) 

Pada hipotesis ketiga dalam penelitian ini mengatakan bahwa 

tingkat efisiensi operasional memiliki pengaruh negatif terhadap 

tingkat profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan 

hasil pengujian secara parsial (uji-t) antara variabel tingkat efisiensi 

operasional dengan profitabilitas (ROA) menunjukkan bahwa nilai t -

48,379, koefisien regresi berarah negatif - 0,093 dengan nilai signifikan 

0,000 lebih kecil dari α (0,05), yang berarti tingkat efisiensi operasional 

terbukti berpengaruh terhadap profitabilitas. Maka dapat disimpulkan 

dalam penelitian ini bahwa tingkat efisiensi operasional memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas pada 

perbankan syariah di Indonesia, sehingga hipotesisi 3 (H3) yang 

menyatakan bahwa tingkat efisiensi operasional memiliki pengaruh 

negatif terhadap tingkat profitabilitas pada perbankan syariah di 

Indonesia adalah diterima.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila adanya 

penurunan dalam efisiensi operasional maka hal tersebut akan 

mengakibatkan peningkatan profitabilitas pada perbankan. Dimana 

semakin rendahnya tingkat efisiensi operasional ini maka akan 

mengambarkan suatu perbankan tersebut mampu dalam menekan biaya 

operasional dan dapat meningkatkan pendapatan operasional yang 
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mana dapat memicu keuntungan bagi perbankan yang mampu secara 

efisien dalam mengelola usahanya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Lindasari dan Pangestuti 

(2016), Yunita (2014) dan Mokoagow dan Fuady (2015) yang 

menunjukkan bahwa tingkat efisiensi operasional memiliki pengaruh 

negatif terhadap tingkat profitabilitas. 

d. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Tingkat 

Profitabilitas (ROA) 

Pada hipotesis keempat dalam penelitian ini menunjukan bahwa 

pembiayaan bermasalah memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat 

profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil 

pengujian secara parsial (uji-t) anatara variabel pembiayaan bermasalah 

dengan profitabilitas (ROA) menunjukkan bahwa nilai t - 8,629, 

koefisien regresi berarah negatif -0,094 dengan nilai signifikan yang 

dihasilkan yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari α (0,05), yang berarti 

pembiayaan bermasalah terbukti berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa pembiayaan 

bermasalah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia, sehingga hipotesis 4 

(H4) yang menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah memiliki 

pengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas pada perbankan syariah 

di Indonesia adalah diterima.  
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Berdasarkan hasil penelitian Ranianti dan Ratnawati (2014) yang 

menyatakan bahwa pembiayaan yang memiliki kualitas yang buruk 

maka akan memerlukan cadangan penghapusan yang besar pula, hal 

tersebut tentunya akan mempengaruhi profitabilitas pada perbankan 

syariah. Penurunan pembiayaan dan profitabilitas tersebut sudah sangat 

parah maka akan berpengaruh juga terhadap likuiditas, slovabilitas dan 

rentabilitas bank juga kepercayaan para pemilik dana akan menurun. 

Menurut Azhar dan Nasim (2016) bahwa hal tersebut terjadi karena 

beberapa hal seperti pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi 

persyaratan yang dijanjikan atau pembiayaan tersebut tidak menepati 

jadwal angguran yang telah ditetapkan. Sehingga hal tersebut dapat 

memberikan dampak yang negatif bagi kedua belah pihak yaitu antara 

debitur dan kreditur.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fitriana dan Oetomo (2016) yang menemukan bahwa pembiayaan 

bermasalah memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas. 

Apabila semakin besarnya jumlah pembiayaan bermasalah akan 

memunculkan suatu perbankan dalam keadaan bermasalah dan 

membuat profitabilitas perbankan tersebut menurun. 

 


