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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pofil Bank Mega Syariah 

1. Sejarah Bank Mega Syariah1 

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang 

didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI 

No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) 

melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para 

Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang 

ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum 

syariah.Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan 

Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputi 

Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank 

Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan 

Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia 

No.6/11/KEP.DpG/2004.Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah 

perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum 

konvensional menjadi bank umum syariah. 

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun 

kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan 

perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional 

yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi 

berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, melalui 

                                                             
1http://www.megasyariah.co.id/#.about-content1=about-us/about-mega-syariah  
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Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. 

Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega 

Syariah. 

Untuk mewujudkan visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa", CT 

Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan 

tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai 

bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. 

Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. 

Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan 

pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan 

kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan 

dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham 

(RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar 

menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar 

menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai 

Rp787,204 miliar. 

Di sisi lain, pemegang saham bersama seluruh jajaran manajemen 

Bank Mega Syariah senantiasa bekerja keras, memegang teguh prinsip 

kehati-hatian, serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan 

profesionalisme dalam melakukan kegiatan usahanya. Beragam produk 

juga terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta 

didukung infrastrukur layanan perbankan yang semakin lengkap dan luas, 

termasuk dukungan sejumlah kantor cabang di seluruh Indonesia. 
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Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus 

mengukuhkan semboyan "Untuk Kita Semua", pada 2008, Bank Mega 

Syariah mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai.Strategi 

tersebut ditempuh karena ingin berperan lebih besar dalam peningkatan 

perekonomian umat yang mayoritas memang berbisnis di sektor usaha 

mikro dan kecil. 

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank 

devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa 

dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah 

memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau 

ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi peluasan pasar 

dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank 

Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia. 

Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin 

dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank 

penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan 

demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH 

yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji 

Terpadu (Siskohat) Depag RI.Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi 

Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan 

syariah umat Indonesia. 
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2. Visi dan Misi Bank Mega Syariah2 

a. VISI 

Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa 

b. MISI 

1) Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui 

sinergi dengan semua pemangku kepentingan. 

2) Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat 

bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal 

3) Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi 

mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat 

c. NILAI – NILAI 

Integrity, Synergy, Excellence 

3. Gadai Emas iB Mega Syariah3 

Gadai Syariah iB dari Bank Mega Syariah adalah fasilitas pinjaman 

dana dengan menggadaikan barang berharga termasuk fasilitas 

penyimpanannya tanpa adanya tambahan pada saat pengembalian 

pinjaman dengan menggunakan konsep syariah qardh yaitu pinjaman 

tanpa tambahan dan konsep syariah Ijarah yaitu perjanjian sewa tempat 

penyimpanan barang berharga. Adapun beberapa keuntungan produk 

Gadai Emas iB Mega Syariah yaitu: 

                                                             
2 http://www.megasyariah.co.id/#.about-content1=about-us/vision-mission-values 
3 http://emas-gsm.blogspot.com/p/pembiayaan-gadai.html 
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a. Mudah 

1) Cukup membawa emas baik LM maupun perhiasan dengan 

kadar minimal 16 karat dan berat minimal 2 gram. 

2) Kartu Identitas yang masih berlaku (SIM, KTP, Paspor). 

3) Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Gadai dan 

Surat Bukti Gadai yang disediakan. 

b. Aman 

1) Barang jaminan dan nasabah diansurasikan. 

2) Penyimpanan barang jaminan sesuai standar perbankan 

c. Murah 

1) Biaya Sewa Tempat/ ijarah ringan dan diperhitungkan setiap 15 

hari. 

2) Biaya Administrasi murah, hanya mulai Rp. 15.000 sampai 

maksimal Rp. 50. 000 disesuaikan dengan berat jaminan. 

d. Maksimal 

1) Plafond pinjaman sampai 93% dari taksiran. 

2) Nilai taksiran tinggi sesuai harga emas. 

3) Jangka waktu pinjaman 4 bulan dan dapat diperpanjang 

e. LayananTambahan 

1) Layanan gadai ditempat, dimana nasabah cukup menelpon dan 

barang jaminan bisa diambil dan untuk selanjutnya pinjaman 

diantar langsung ke rumah nasabah. 
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2) Pinjaman dapat diangsur sewaktu-waktu dengan besaran 

angsuran sesuai dengan kemauan dan kemampuan nasabah 

B. Deskripsi Data 

Data yang digunakan yaitu Profitabilitas Bank Mega Syariah tahun 

2015-2017 berdasarkan rasio ROA dan ROE, serta harga emas dari 

website yang mengacu pada harga emas ANTAM. Data diperoleh dari 

Laporan Keuangan Bulanan Bank Mega Syariah dan Indeks Harga emas 

dari website, yaitu data dari bulan Januari 2015 sampai Desember 2017. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 data. 

1. Analisis Harga Emas 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat adakah pengaruh Fluktuasi 

harga emas terhadap profitabilitas Bank Mega Syariah.Karena harga emas 

menentukan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Berikut ini 

grafik harga emas dari tahun 2015 – 2017 :4 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Fluktuasi Harga Emas 

                                                             
4 https://goldprice.org/id/gold-price-indonesia.html 
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Dari gambar diatas dapat kita lihat naik turunnya harga emas setiap 

bulannya. Harga tertinggi emas terjadi pada Juli2016 yaitu sebesar 

Rp17688415,29dan harga terendah terjadi pada Desember 2015 yaitu 

sebesar Rp14623198,2. Hal inilah yang mempengaruhi minat nasabah 

untuk menggadaikan emasnya, yang kemudian akan mempengaruhi 

profitabilitas bank. 

2. Analisis Profitabilitas Bank Mega Syariah 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rasio ROA sebagai 

pengukur tingkat profitabilitas Bank Mega Syariah.Profitabilitas 

merupakan laba yang didapat oleh Bank. Berikut ini grafik ROA Bank 

Mega Syariah dari tahun 2015 – 2017 :5 

 

Gambar 4.2 ROA Bank Mega Syariah 

Dari gambar diatas dapat kita lihat naik turunnya ROA bank Mega 

Syariah dengan pesentase tertinggi terjadi pada Desember 2016 yaitu 

sebesar 2,4% dan nilai terendah terjadi pada Juli 2015 dengan persentase -

0,41%. Pendapatan Bank Mega Syariah mengalami penurunan pada tahun 

                                                             
5https://www.megasyariah.co.id 
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2015 tetapi Bank Mega Syariah kembali meningkatkan kinerjanya pada 

tahun 2016 begitupun tahun seterusnya. Meskipun pada tahun 2017 

sempat mengalami penurunan tetapi pada akhir tahun Bank Mega Syariah 

kembali meningkatkan Kinerjanya. 

C. Pengujian Data 

1. Deskripsi Data 

Tabel 4.1 Statistik Data 

Statistics 

  

Harga Emas 

Return On 

Asset 

N Valid 36 36 

Missing 0 0 

Mean 1.6367E7 .6929 

Std. Error of Mean 1.43264E5 .13925 

Median 1.6532E7 .6369 

Mode 1.46E7a -.41a 

Std. Deviation 8.59584E5 .83551 

Variance 7.389E11 .698 

Skewness -.324 .374 

Std. Error of Skewness .393 .393 

Kurtosis -.801 -.833 

Std. Error of Kurtosis .768 .768 

Range 3065217.09 2.86 

Minimum 1.46E7 -.41 

Maximum 1.77E7 2.45 

Sum 5.89E8 24.94 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

Dari tabel diatas diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
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1) N atau jumlah data yang valid (sah untuk diproses) adalah 36, 

sedangkan yang hilang (missing) adalah 0. Artinya 36 data tentang 

harga emas (X) dan Return On Asset (Y) diproses. 

2) Mean adalah jumlah seluruh angka pada data dibagi dengan jumlah 

data yang ada. Mean atau rata-rata harga emas (X) adalah 1,6367 

dan Return On Asset (Y) adalah 0,6929. 

3) Standar kesalahan rata-rata atau std. Error of Mean untuk harga 

emas (X) adalah 1,43264 dan Return On Asset (Y) adalah 0,13925. 

4) Median adalah angka tengah yang diperoleh apabila angka-angka 

pada data disusun berdasarkan angka tertinggi dan angka terendah. 

Untuk harga emas (X) adalah 1,6532 dan Return On Asset (Y) 

adalah 0,6369. 

5) Mode atau modus adalah fenomena yang paling banyak terjadi. 

Nilai modus untuk harga emas (X) adalah 1,46danReturn On Asset 

(Y) adalah -0,41. 

6) Std. Deviation, adalah suatu ukuran penyimpangan. Jika nilainya 

kecil maka data yang digunakan mengelompok disekitar rata-rata. 

Artinya tidak terdapat data outlier apabila Std. Deviation <Mean 

Tabel 4.2 Hasil distribusi Std. Deviation 

Variabel Std. Deviation Mean Hasil 

Harga Emas 8,59584 1,6367 Terdapat data outlier 

Return On Asset 0,83551 0,6929 Terdapat data outlier 
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7) Skewness. Ukuran skewness untuk harga emas (X) adalah -0,324 

dan Return On Asset (Y) adalah 0,374. Sedangkan nilai Std. Error 

of Skewness untuk harga emas (X) adalah 0,393 dan Return On 

Asset (Y) adalah 0,393. Untuk penilaian, nilai skewness diubah ke 

angka rasio dengan rumus:Rasio𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠 =
𝑠𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠

𝑆𝑡𝑑.𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑜𝑓𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠
 

Dalam data ini, maka rasio skewness untuk: 

Harga Emas =
−0,324

0,393
= 0,824% 

Return On Asset=
0,374

0,393
= 0,952% 

Pengukuran distribusi data pada rasio ini adalah, apabila rasio 

skewness berada diantara -2 sampai dengan +2 maka distribusi data 

adalah normal. 

Tabel 4.3 Hasil Distribusi Data Berdasarkan Rasio Skewness 

Variabel Skewness Ukuran Hasil 

Harga Emas 0,824% -2 sampai 2 Normal 

Return On Asset 0,952% -2 sampai 2 Normal 

 

8) Kurtosis. Ukuran kurtosis untuk harga emas (X) adalah -0,801 dan 

Returrn On Asset (Y) adalah -0,833. Sedangkan nilaiStd. Error of 

Kurtosis untuk harga emas (X) adalah 0,768 dan Return On Asset 

(Y) adalah 0,768. Untuk penilaian, nilai kurtosis diubah ke angka 

rasio dengan rumus: Rasio 𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =
𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠

𝑆𝑡𝑑.𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑜𝑓𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠
 

Dalam data ini, maka rasio kurtosis untuk: 
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Harga Emas=
−0,801

0,768
= −1,043% 

Return On Asset =
−0,833

0,768
= −1,085% 

Pengukuran dirtribusi data pada rasio ini adalah, apabila rasio kurtosis 

berada diantara -2 sampai dengan +2 maa distribusi data adalah 

normal. 

Tabel 4.4 Hasil Distribusi Data Berdasarka Rasio Kurtosis 

Variabel Kurtosis Ukuran Hasil 

Harga Emas -1,043% -2 sampai 2 Normal 

Return On Asset -1,085% -2 sampai 2 Normal 

 

9) Range, adalah selisih dari nilai tertinggi dan nilai terendah dalam 

satu kumpulan data. Secara umum bisa dikatakan, semakin besar 

rangedata, semakin bervariasi data tersebut. Dalam kasus ini range 

untuk harga emas (X) adalah 3065217,09 dan Return On Asset 

adalah 2,86. 

10) Minimum, data minimum untuk harga emas (X) adalah 1.46 dan 

Return On Asset (Y) adalah -0,41. 

11) Maximum, data maximum untuk harga emas (X) adalah 1,77 dan 

Return On Asset (Y) adalah 2,45. 

2. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah variabel dependen, 

independen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak.Model regresi 

yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati 
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normal.Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat 

diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. 

Uji kenormalan data juga bias dilakukan tidak berdasarkan grafik, 

misalnya menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov.6 Berikut ini adalah 

hasil pengujian dengan pendekatan KolmogorovSmirnov: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas data 1-sample K-S 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardiz

ed Residual 

N 36 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .72698691 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .188 

Positive .188 

Negative -.093 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.128 

Asymp. Sig. (2-tailed) .157 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas diketahui bahwa nilai 

signifikansi 0,157 > 0,05. Maka dapat disimpulkan data harga emasdan 

profitabilitas berdistribusi normal. 

 

                                                             
6Umar, Husein. 2014. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Ed. 2, 

Cet. 13. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hal 181 
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3. Uji Asumsi klasik 

a. Uji Heteroskedastisitas 

Dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot 

antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah 

diprediksi, dan sumbu x adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) 

yang telah distandardized. 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.3 Hasil Uji Scatterplot 

Dari grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRET) 

dengan residualnya (SRESID), dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas karena penyebaran titik-titik data tidak berpola, titik-

titik data menyebar diatas dan dibawah angka nol (0), dan titik-titik tidak 

mengumpul hanya diatas atau di bawahnya saja. 
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b. Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel 

sebelumnya. Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi: 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .493a .243 .221 .73760 .537 

a. Predictors: (Constant), Harga Emas   

b. Dependent Variable: Return On Asset   

 

 Dari hasil uji autokorelasi Durbin-Watson sesuai dengan pedoman 

pengambilan keputusan diatas, dapat dilihat bahwa nilai DW = 0,537, yang 

artinya D-W diantara -2 sampai +2, artinya tidak ada autokorelasi, sehingga 

model regresi layak digunakan. 

 

4. Uji Regresi Linear sederhana 

  Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan..Data yang digunakan biasanya berskala 

interval atau rasio.7 

                                                             
7http://duwiconsultant.blogspot.com/2011/11/analisis-regresi-linier-sederhana.html 



52 
 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi linear sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -7.148 2.377  -3.007 .005 

Harga Emas 4.791E-7 .000 .493 3.303 .002 

a. Dependent Variable: Return On Asset    

 

 

  Diketahui nilai Constant (a) adalah -7,148, sedangkan nilai Harga 

Emas (b) adalah 4,791, sehingga persamaan regresinya dapat di tulis : 

 Y’ = a + bX 

 Y’ = -7,148 + 4,791X 

 

  Konstanta bernilai negative sebesar 7,148. Hal ini mwenunjukkan 

bahwa apabila variabel X dianggap konstan (0), maka nilai Profitabilitas pada 

bank Mega Syariah tahun 2015-2017 sebesar 7,148. Kemudian nilai koefisien 

regresi X sebesar 4,791 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Harga 

Emas, maka nilai Return On Asset bertambah sebesar 4,791. Koefsien tersebut 

bernilai positif sehingga dapat dikatakan arah pengaruh variabel X terhadap Y 

adalah positif. 
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5. Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen.8 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji T 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -7.148 2.377  -3.007 .005 

Harga Emas 4.791E-7 .000 .493 3.303 .002 

a. Dependent Variable: Return On Asset    

 

 

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Nilai Thitung pada variabel 

harga emas sebesar 3,303. Nilai T tabel didapatkan dari rumus T tabel= (
𝛼

2
; 𝑛 −

𝑘 − 1)adalah sebesar 2,03224. Hasil uji ini menunjukkan nilai T hitung (3,303) > 

T tabel (2,03224). Selain itu juga ditunjukkan dari nilai signifikansi (sig) sebesar 

0,002 dibandingkan dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5% maka 

diperoleh gambaran 0,002< 0,05. Hal ini berarti variabel harga emas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Return On Asset . 

 

 

                                                             
8Singgih Santoso, Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2000), hal 168 
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6. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa 

besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel 

terikatnya.Secara sederhana koefisien determinasi dihitung dengan 

mengkuadratkan Koefisien Korelasi (R). Sebagai contoh, jika nilai R adalah 

sebesar 0,80 maka koefisien determinasi (R Square) adalah sebesar 0,80 x 0,80 = 

0,64. Berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel 

terikatnya adalah sebesar 64,0%. Berarti terdapat 36% (100%-64%) varians 

variabel terikat yang dijelaskan oleh faktor lain. Berdasarkan interpretasi tersebut, 

maka tampak bahwa nilai R Square adalah antara 0 sampai dengan 1.9 

Tabel 4.19 Hasil Uji R Square 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .493a .243 .221 .73760 

a. Predictors: (Constant), Harga Emas  

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bawha nilai R variabel Harga Emas adalah 

0,493 dan nilai R square sebesar 0,221 atau 22,1%. Memiliki arti bahwa pengaruh 

variabel Harga Emas (X) terhadap variabel Return On Assset (Y) adalah sebesar 

22,1%, sedangkan sisanya 77,9% dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

 

 

                                                             
9 http://www.konsultanstatistik.com/2011/07/koefisien-determinasi-pada-regresi.html 

http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/regresi-linear.html
http://www.konsultanstatistik.com/2009/04/no-comment.html

