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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data termasuk pembahasan atas 

data hasil olah anter sebut. Selain itu, secara berurutan pada bab ini akan dibahas 

pula gambaran umum hasil penelitian yang meliputi analisis deskriptif, 

pengukuran variabel, analisis regresi, pengujian variable secara parsial (uji t), 

sehingga pada akhirnya diperoleh hasil yang merupakan tujuan dari penelitian ini. 

Secara berurutan pada bab ini akan dibahas pula gambaran umum hasil penelitian 

yang meliputi : 

4.1  Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. 

Minimum adalah nilai terkecil dari suatu rangkaian pengamatan, maksimum 

adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan, mean (rata-rata) adalah 

hasil penjumlahan nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data, sementara 

standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-

rata dibagi dengan banyaknya data. 

Selengkapnya mengenai hasil statistik deskriptif penelitian dari variable 

mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, istishna dan return on asset dapat 

dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Analisis Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Mudharabah 60 12026 17090 14389.78 1129.114 

Musyarakah 60 28092 101552 57824.20 19308.217 

Murabahah 60 89665 150312 121209.73 15121.911 

Ijarah 60 7520 11620 9972.87 1041.453 

Istishna 60 382 1189 723.43 195.590 

ROA 60 .08 2.39 1.0342 .60152 

Valid N 

(listwise) 

60     

Sumber : Data Olahan SPSS, 2018 

Tabel 4.1 diatas menggambarkan analisis deskripsi variabel – variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut penjelasan mengenai analisis 

deskriptif, sebagai berikut: 

a. Mudharabah, dari hasil uji stastik deskriptif menunjukkan nilai minimum 

sebesar 12026 nilai maksimum sebesar 17090, mean (rata-rata) sebesar 

14389.78, std. deviation (standar devisiasi) sebesar1129,114. 

b. Musyarakah, dari hasil uji stastik deskriptif menunjukkan nilai minimum 

sebesar 28092 nilai maksimum sebesar 101552, mean (rata-rata) sebesar 

57824.20, std. deviation (standar devisiasi) sebesar 19308.217. 

c. Murabahah, dari hasil uji stastik deskriptif menunjukkan nilai minimum 

sebesar 89665 nilai maksimum sebesar 150312, mean (rata-rata) sebesar 

121209.73, std. deviation (standar devisiasi) sebesar 15121.911. 

d. Ijarah, dari hasil uji stastik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 

7520 nilai maksimum sebesar 11620, mean (rata-rata) sebesar 9972.87, std. 

deviation (standar devisiasi) sebesar 1041.453. 
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e. Istihna, dari hasil uji stastik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 

382 nilai maksimum sebesar 1189, mean (rata-rata) sebesar 723.43, std. 

deviation (standar devisiasi) sebesar 195.590. 

f. Return On Asset (ROA), dari hasil uji stastik deskriptif menunjukkan nilai 

minimum sebesar 0,08 nilai maksimum sebesar 2,39, mean (rata-rata) 

sebesar 1.0342, std. deviation (standar devisiasi) sebesar 0.60152. 

 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif maka 

model tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi. Model regresi linier 

berganda mengasumsikan tiga hal penting yaitu : tidak terjadi autokorelasi, tidak 

terjadi multikolinearitas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas diantara koefisien 

regresi yang diuji. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, 

multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. 

4.2.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau mendekati 

normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak 

yaitu dengan menggunakan analisis grafik (Normal P-P Plot) dan analisis statistik 

(One Sample Kolmogorov Smirnov), dengan hasil analisis sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 

Uji Normalitas 

 
Sumber : Data Olahan SPSS, 2018 

Normal Probability Plot pada penelitian ini tampak pada 

grafik.Berdasarkan gambar diatas dapat dillihat bahwa sebaran data tersebar 

disekitar garis diagonal atau tidak terpencar jauh dari garis diagonal maka 

dikatakan bahwa persyaratan normalitas bisa terpenuhi. Dengan demikian 

pengujian statistik dapat dilakukan pada penelitian untuk menguji hipotesis. 

Adapun, normalitas suatu data juga dapat di tunjukkan dengan perhitungan 

statistik kolmogorov-smirnov yang dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini : 

 

 

 



 
 

 
 

87 

Tabel 4.2 

Hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

 Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation .30923321 

Most Extreme Differences 

Absolute .068 

Positive .068 

Negative -.068 

Kolmogorov-Smirnov Z .526 

Asymp. Sig. (2-tailed) .945 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data Olahan SPSS, 2018 

Hasil uji normalitas dengan uji statistik one sample Kolmogorov-Smirnov 

dapat dilihat pada tabel 4.2. Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 

0,526 dan signifikan pada 0,945. Residual data berdistribusi normal jika 

signifikansi > 0,05, dari pengujian diatas dapat dilihat bahwa untuk variabel 

dependen dan variabel independen memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05, jadi 

dapat dikatakan residual data berdistribusi normal. 

Untuk memperkuat hasil uji statistik one sample Kolmogorov-Smirnov ini, 

maka dilakukan juga uji normalitas dengan grafik histogram. Grafik histogram 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 

Histogram  

 

Sumber  : Data Olahan SPSS, 2018 

Hasil uji normalitas dengan menggunakan histogram pada gambar 4.2 

diatas dapat dilihat bahwa residual terdistribusi secara normal dan berbentuk 

simetris tidak menceng ke kanan atau kekiri. 

4.2.3  Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Salah satu cara 

untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah 

dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai 

tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat 
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multikolinearitas pada penelitian tersebut. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat 

dari tabel berikut:  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Mudharabah .517 1.933 

Musyarakah .223 4.482 

Murabahah .219 4.558 

Ijarah .880 1.136 

Istishna .201 4.977 

a. Dependent Variable: ROA 

Sumber  : Data Olahan SPSS, 2018 

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa nilai variance inflation factor 

(VIF) dari model analisis pada penelitian ini berada dibawah angka 10, yaitu 

mudharabah memiliki VIF sebesar 1,933, musyarakah memiliki VIF sebesar 

4,482, murabahah memiliki VIF sebesar 4,558, ijarah memiliki VIF sebesar 1,136 

dan istishna memiliki VIF sebesar 4,977. Kemudian nilai tolerance > 0,1, yaitu 

mudharabah memiliki tolerance sebesar 0,517, musyarakah memiliki tolerance 

sebesar 0,223, murabahah memiliki tolerance sebesar 0,219, ijarah memiliki 

tolerance sebesar 0,880 dan istishna memiliki tolerance sebesar 0,201.  

Dari ketentuan yang telah disebutkan di atas, telah diketahui nilai VIF dan 

tolerance masing-masing variabel dalam penelitian ini tidak terjadi 

multikolinearitas dalam modelregresinya. Multikolinearitas digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel independen dalam 

model regresi. 

 



 
 

 
 

90 

4.2.4  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, berarti terdapat autocorrelation. Model regresi 

yang baik adalah regresi yang bebas dari autocorrelation. Untuk mengetahui ada 

tidaknya autocorrelation dengan mendeteksi besarnya Durbin-watson test. Hasil 

pengujian Durbin-watson test dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.4 

berikut ini: 

Tabel4.4 

Durbin-Watson Test 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .859
a
 .737 .713 .32323 .878 

a. Predictors: (Constant), Istishna, Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah 

b. Dependent Variable: ROA 

Sumber : Data Olahan SPSS, 2018 

Dari tabel 4.4 diatas terdapat nilai nilai Durbin Watson sebesar 0,878. 

Karena nilai Durbin Watson terletak diantara -2 sampai 2 maka dapat disimpulkan 

tidak ada terjadi autokorelasi positif ataupun negatif pada data yang telah diuji. 

4.2.5  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap,  maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 
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dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variable  terikat (dependen) yaitu 

ZPRED dengan nilai residualnya (SRESID).  

Hasil pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada  

gambar 4.3 berikut : 

Gambar4.3 

Uji Heterokedastisitas Grafik Scatterplot 

 
Sumber : Data Olahan SPSS, 2018 

 

Pada gambar 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas 

dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga 

berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan di atas dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Heterokedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
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4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji coefficients berdasarkan 

ouput SPSS versi 21 terhadap variabel independen yaitu mudharabah, 

musyarakah, murabahah, ijarah dan istishna terhadap variabel dependen yaitu 

return on asset ditunjukkan pada tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Perhitungan Regresi 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 12.963 7.523  

Mudharabah 2.129 .599 .345 

Musyarakah -.392 .239 -.242 

Murabahah 1.373 .679 .301 

Ijarah -3.255 .423 -.573 

Istishna -2.149 .335 -.999 

a. Dependent Variable: ROA 

Sumber : Data Olahan SPSS, 2018 

Pada tabel 4.6 diatas, diinterprestasikan adalah nilai dalam kolom B, 

baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan 

variabel independen. Dengan melihat tabel diatas dapat disusun persamaan regresi 

linear berganda sebagai berikut: 

Y = 12,963 + 2,129X1-0,392X2+ 1,373X3 – 3,255X4 – 2,149X5 + e 

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Konstanta sebesar 12,963 artinya menyatakan bahwa jika variabel 

independen tetap maka variabel dependen meningkat sebesar 12,963. 

b. Koefisien regresi variabel muhdarabah adalah sebesar 2,129 artinya jika 

variabel independen lain nilainya tetap dan muhdarabah mengalami 
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kenaikan 1% maka return on asset (ROA) akan mengalami peningkatan 

sebesar 2,129. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif 

antara muhdarabah dengan return on asset (ROA). 

c. Koefisien regresi variabel musyarakah adalah sebesar -0,392 artinya jika 

variabel independen lain nilainya tetap dan musyarakah mengalami 

kenaikan 1% maka return on asset (ROA) akan mengalami penurunan 

sebesar 0,392. Koefisien bernilai negative artinya terjadi hubungan negatif 

antara musyarakah dengan return on asset (ROA). 

d. Koefisien regresi variabel murabahah adalah sebesar 1,373 artinya jika 

variabel independen lain nilainya tetap dan murabahah mengalami 

kenaikan 1% maka return on asset (ROA) akan mengalami peningkatan 

sebesar 1,373. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif 

antara murabahah dengan return on asset (ROA). 

e. Koefisien regresi variabel ijarah adalah sebesar -3,255 artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan ijarah mengalami kenaikan 1% maka 

return on asset (ROA) akan mengalami penurunan sebesar 3,255. 

Koefisien bernilai negative artinya terjadi hubungan negatif antara ijarah 

dengan return on asset (ROA). 

f. Koefisien regresi variabel istishna adalah sebesar -2,149 artinya jika 

variabel independen lain nilainya tetap dan istishna mengalami kenaikan 

1% maka return on asset (ROA) akan mengalami penurunan sebesar 

2,149. Koefisien bernilai negative artinya terjadi hubungan negatif antara 

istishna dengan return on asset (ROA). 
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4.4. Pengujian Hipotesis 

4.4.1. Pengujian Variabel Secara Parsial (T-Test)  

Pengujian variabel secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel independen yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, 

ijarah dan istishna mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yaitu return 

on asset. Berikut hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t), yang dapat dilihat 

pada table dibawah ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Hipotesis Parsial 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 12.963 7.523  1.723 .091   

Mudharabah 2.129 .599 .345 3.555 .001 .517 1.933 

Musyarakah -.392 .239 -.242 -1.640 .107 .223 4.482 

Murabahah 1.373 .679 .301 2.023 .048 .219 4.558 

Ijarah -3.255 .423 -.573 -7.703 .000 .880 1.136 

Istishna -2.149 .335 -.999 -6.417 .000 .201 4.977 

a. Dependent Variable: ROA 

Sumber : Data Olahan SPSS, 2018 

Dari tabel 4.7 diatas, maka dapat dibuktikan kebenaran hipotesis yang 

diajukan secara parsial, dengan ketentuan: 

1. Apabila t-hitung > t-tabel dan nilai signifikan < 0,05 maka variabel 

independen dapat menerangkan variabel dependennya atau dengan kata lain 

terdapat pengaruh yang signifikan diantara dua variabel yang diteliti. 

2. Apabila t-hitung < t-tabel dan nilai signifikan > 0,05 maka variabel 

independen tidak dapat menerangkan variabel terikatnya atau dengan kata 

lain tidak terdapat pengaruh diantara dua variabel yang diteliti. 
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Berdasarkan data dari nilai t-tabel pada taraf signifikan 5 % dengan 

persamaan sebagai berikut: 

ttabel = n – k – 1 : alpha/2 

  = 60 – 5 – 1 : 0,05/2 

  = 54 : 0,025 

  = 2,005 

Keterangan : n : jumlah 

  k : jumlah variabel bebas 

 1 : konstan 

Berikut ini adalah hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji 

Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) dan pembahasannya untuk 

masiing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

4.4.1.1 Uji Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk 

menguji bagaimana pengaruh mudharabah terhadap return on asset (ROA). Dari 

hasil SPSS pada tabel 4.7 diatas diketahui nilai thitung sebesar 3,555, sedangkan 

ttabel 2,005, dimana thitung 3,555> ttabel 2,005, dengan tingkat signifikan sebesar 

0,001 berada lebih rendah pada α = 0,05. Artinya mudharabah berpengaruh 

signifikan terhadap return on asset (ROA). 

4.4.1.2 Uji Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji 

bagaimana pengaruh musyarakah terhadap return on asset (ROA). Dari hasil 

SPSS pada tabel 4.7 diatas diketahui nilai thitung sebesar-1,640, sedangkan ttabel 

2,005, dimana thitung -1,640 > ttabel  -2,005, dengan tingkat signifikan sebesar 
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0,107berada lebih tinggi pada α = 0,05. Artinya musyarakah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return on asset (ROA). 

4.4.1.3 Uji Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji 

bagaimana pengaruh murabahah terhadap return on asset (ROA). Dari hasil SPSS 

pada tabel 4.7 diatas diketahui nilai thitung sebesar 2,023, sedangkan ttabel 2,005, 

dimana thitung 2,023 > ttabel  2,005, dengan tingkat signifikan sebesar 0,048 berada 

lebih rendah pada α = 0,05. Artinya murabahah berpengaruh signifikan terhadap 

return on asset (ROA). 

4.4.1.4 Uji Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk 

menguji bagaimana pengaruh ijarah terhadap return on asset (ROA). Dari hasil 

SPSS pada tabel 4.7 diatas diketahui nilai thitung sebesar -7,703, sedangkan ttabel 

2,005, dimana thitung (-7,703) < ttabel (-2,005), dengan tingkat signifikan sebesar 

0,000 berada lebih rendah pada α = 0,05. Artinya ijarah berpengaruh signifikan 

terhadap return on asset (ROA). 

4.4.1.5 Uji Hipotesis Kelima 

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji 

bagaimana pengaruh istishna terhadap return on asset (ROA). Dari hasil SPSS 

pada tabel 4.7 diatas diketahui nilai thitung sebesar -6,417, sedangkan ttabel 2,005, 

dimana thitung (-6,417) < ttabel (-2,005), dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 

berada lebih rendah pada α = 0,05. Artinya istishna berpengaruh signifikan 

terhadap return on asset (ROA). 
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4.4.2 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2013).  

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Test 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .859
a
 .737 .713 .32323 

a. Predictors: (Constant), Istishna, Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah 

b. Dependent Variable: ROA 

Sumber : Data Olahan SPSS, 2018 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.9 di atas, besarnya 

nilaiAdjusted R square dalam model regresi diperoleh sebesar 0,713. Hal ini 

menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel independen yaitu mudharabah, 

musyarakah, murabahah, ijarah dan istishna terhadap return on asset (ROA)yang 

dapat diterangkan oleh persamaan ini sebesar 71,3%. Sedangkan sisanya sebesar 

28,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi 

ini. 
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4.5 Pembahasan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris mengenai 

adanya pengaruh mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan istishna 

terhadap return on asset (ROA)pada Perbankan Syariah Indonesia. 

Hasil pengujian statistik yang dilakukan, dapat dibuktikan bahwa secara 

parsial mudharabah, murabahah, ijarah dan istishna berpengaruh signifikan 

terhadap return on asset (ROA). Sedangkan musyarakah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return on asset (ROA). 

4.5.1 Pengaruh Mudharabah terhadap Return on asset (ROA). 

Variabel mudharabah menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap 

return on asset (ROA), hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Dedeh Rahmawati (2016) disebutkan bahwa pembiayaan mudharabah 

secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).  

Hal ini menunjukkan bahwa, dengan adanya pembiayaan mudharabah 

yang disalurkan, dimana bank syariah memberikan penyertaan modal 100% 

kepada nasabah dan nasabah sebagai pengelola usaha. Pendapatan yang diterima 

oleh bank syariah berupa bagi hasil dengan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan. 

Pendapatan berupa bagi hasil jauh lebih besar dibandingkan pendapatan dari 

pembiaayan lainnya. Dalam pembiayaan mudharabah, bank memberikan 

penyertaan modal secara penuh, hal ini akan memberikan persentase bagi hasil 

yang lebih besar bagi bank.  

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif 

Wibowo dan Sunarto (2015), yang berjudul “pengaruh pembiayaan mudharabah 
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dan musyarakah terhadap profitabilitas perbankan syariah” menunjukkan bahwa 

secara parsial pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas.  

4.5.2 Pengaruh Musyakarah terhadap Return on asset (ROA). 

Variabel musyarakah menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return on asset (ROA), hal ini disebabkan pembiayaan musyarakah 

memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) karena terdapat 

resiko yang relatif tinggi pada penerapan pembiayaan musyarakah ini, selain 

berbagi keuntungan bank juga berbagi kerugian dengan nasabah dalam usahanya.  

Hasil dari analisis yang didapatkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif 

pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan 

meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan dan jumlah laba yang 

dihasilkan juga mengalami kenaikan, akan tetapi pembiayaan musyarakah tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba yang dihasilkan. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wulan Sari, Mohamad 

Yusak Anshori (2017), yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, 

Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas”. Penelitian 

tersebut menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas.  

4.5.3 Pengaruh Murabahah terhadap Return on asset (ROA). 

Variabel murabahah menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap 

return on asset (ROA), diperoleh hubungan yang positif antara pembiayaan 

murabahah dengan return on asset (ROA). Murabahah menjadi variabel yang 
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signifikan karena termasuk dalam pembiayaan yang paling dominan dan banyak 

diminati pada perbankan syariah di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari jumlah 

pembiayaan yang meningkat setiap tahunnya. Tidak hanya itu, ini terjadi karena 

bank syariah dapat menghindari resiko yang ada dan mark up dalam murabahah 

dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bank dapat memperoleh 

keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank lain yang berbasis 

bunga menjadi saingan bank-bank islam. Dalam sistem pembayarannya, nasabah 

dapat melakukan pelunasan langsung setelah menerima barang atau nasabah dapat 

melakukan pembayaran secara bertahap. Dalam pembayaran secara bertahap 

melalui angsuran, bank syariah dapat menaikkan pendapatannya dengan 

menaikkan margin keuntungan. Dengan kata lain semakin lama jangka waktu 

pembayaran, margin yang ditetapkan oleh bank syariah kan semakin besar, dan 

keuntungan nya pun diterima secara bertahap. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslim, 

Muhammad Arfan dan Julimursyida (2014), yang berjudul “pengaruh pembiayaan 

murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas” menunjukkan bahwa secara 

parsial pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.  

4.5.4 Pengaruh Ijarah terhadap Return on asset (ROA). 

Variabel ijarah menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap return 

on asset (ROA), dengan pembiayaan ijarah ini bank mendapatkan keuntungan 

sewa dari suatu barang atau jasa. Semakin tinggi nilai barang atau jasa yang 

disewakan maka semakin tinggi pula keuntungan yang didapat dari penyewaan 

tersebut. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah mengalami 
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kenaikan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan banyaknya minat masyarakat untuk 

melakukan pembiayaan ijarah diperbankan syariah dan adanya pelayanan yang 

baik serta menjadikan pelanggan puas dengan barang atau jasa yang disewakan.  

4.5.5 Pengaruh Istishna terhadap Return on asset (ROA). 

Variabel istishna menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap 

return on asset (ROA), hal ini disebabkan karena pembiayaan istishna bersifat 

paralel yang digunakan pada perbankan syariah mengalami kenaikan setiap 

tahunnya, dengan begitu keuntungan yang didapat semakin tinggi dan tentu saja 

akan meningkatkan laba pada perbankan syariah tersebut. Tidak hanya itu, 

pembiayaan ini banyak diminati karena mampu menyediakan pesanan barang 

dengan kualitas yang sangat baik dan sesuai dengan keinginan pemesannya.  

 

4.6 Interprestasi Dan Hasil Penelitian  

Berdasarkan output SPSS, hasil penelitian pada pengujian hipotesis tabel 

4.6 : hasil penelitian hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa hipotesis Ha 

diterima dan H0 ditolak, terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan 

mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan istishna terhadap return on asset 

(ROA) pada perbankan syariah di Indonesia.  

Berdasarkan tabel 4.6, koefisien regresi pembiayaan mudharabah sebesar 

2.129 menggambarkan bahwa setiap terjadi kenaikan pembiayaan mudharabah 

sebesar 1% akan menyebabkan return on asset (ROA) naik sebesar 2.129. H1 

diterima dan H0 ditolak, terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan 

mudharabah terhadap return on asset (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak 

Anshori (2017).  

Berdasarkan tabel 4.6, koefisien regresi pembiayaan musyarakah sebesar -

0.392 menggambarkan bahwa setiap terjadi kenaikan pembiayaan musyarakah 

sebesar 1% akan menyebabkan return on asset (ROA) turun sebesar -0.392. H2 

ditolak dan H0 diterima, tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap return 

on asset (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori (2017). 

Berdasarkan tabel 4.6, koefisien regresi pembiayaan murabahah sebesar 

1.373 menggambarkan setiap terjadi kenaikan pembiayaan murabahah sebesar 1% 

akan menyebabkan return on asset (ROA) naik sebesar 1.373. H3 diterima dan H0 

ditolak, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap return on asset (ROA) pada 

perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi 

Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori (2017). 

Berdasarkan tabel 4.6, koefisien regresi pembiayaan ijarah sebesar -3.255 

menggambarkan bahwa setiap terjadi kenaikan pembiayaan ijarah sebesar 1% 

akan menyebabkan return on asset (ROA) naik sebesar -3.255. H4 diterima dan 

H0 ditolak, terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan ijarah terhadap 

return on asset (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian Nuril Wahidah Rizqi, Noor Shodiq Askandar dan 

Afifudin (2016). 

Berdasarkan tabel 4.6, koefisien regresi pembiayaan istishna sebesar -

2.149 menggambarkan bahwa setiap terjadi kenaikan pembiayaan istishna sebesar 
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1% akan menyebabkan return on asset (ROA) naik sebesar -2.149. H5 diterima 

dan H0 ditolak, terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan istishna 

terhadap return on asset (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori 

(2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


