
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Bukopin 

PT. Bank Syariah bukopin (selanjutnya disebut perseroan) sebagai bank 

yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium 

PT. Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia 

(sebuah bank konvensional) oleh PT. Bank Bukopin, Tbk.  Proses akuisisi 

tersebut berlangsung sejak 2005 hingga 2008, dimana PT. Persyarikatan 

Indonesia yang sebelumnya bernama PT. Bank Swansarindo Internasional 

didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta nomor 102 

tanggal 29 juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1.659/KMK.013/1990 tanggal 31 

Desember 1990 tentang Pemberian Izin Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan 

peningkatan status menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo 

Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank 

Indonesia (BI) nomor 24/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 mei 1991 tentang 

Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.
1
 

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi 

Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo 

Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh 

persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP.DSG/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang 
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dituangkan kedalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam 

perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui 

tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 

2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi 

berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank 

Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI.DpG/2008 tanggal 27 oktober tentang 

Pemberian Izin Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank 

Syariah, dan perubahan nama PT Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT. 

Bank Syariah Bukopin. 

Bank Syariah Bukopin secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 

Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh 

Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. 

Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor 

yaitu satu kantor pusat dan  operasional, 11 (sebelas) kantor cabang, 7 (tujuh) 

kantor cabang pembantu, 4 (empat) kantor kas, 1 (satu) unit mobil kas 

keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) kantor layanan syariah, serta 27 (dua 

puluh tujuh) Messin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank 

Bukopin. 

 

B. Analisis Data  

1. Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif merupakan proses analisis data populasi dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data. Dalam penelitian ini, 



sampel yang digunakan adalah laporan keuangan Bank Syariah Bukopin 

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, yaitu Pembiayaan NCC 

seperti (Murabahah, Istishna, dan Ijarah), dan pembiayan NUC 

(Mudharabah, Musyarakah), serta Financing to Deposit Ratio (FDR), dan 

Return On Assets (ROA) yang masing-masing didapat dari laporan neraca 

dan laporan laba rugi pada laporan keuangan bank. Penelitian ini 

kemudian di input dengan bantuan Microsoft Excel 2007 dan aplikasi 

SPSS versi 16.0 dengan menggunakan uji asumsi klasik, dilakukan untuk 

memodelkan hubungan antara variabel dependen Dan variabel 

independen. 

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), serta 

standar deviasi dari masng-masing variabel. Variabel dalam penelitian ini 

terdiri dari variabel NCC (X1), NUC (X2), FDR (X3) dan ROA (Y). Hasil 

olah data deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini. 

Tabel 4.1 

Sumber : Data diolah SPSS 16, 2019. 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

NCC 46 1.463108E1 1.497643E1 1.48529485E1 .119592901 

NUC 46 14.28612 14.89203 1.4691447E1 .17960801 

FDR 46 80.44 97.90 90.9709 3.95667 

ROA 46 .02 .91 .2843 .24255 

Valid N (listwise) 
46 

    



Berdasarkan Tabel 4.1 diatas statistik deskriptif menunjukkan bahwa 

nilai N adalah jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 46 data yang diambil dari laporan keuangan publikasi perbulan 

Bank Syariah Bukopin periode 2015 hingga 2018. 

Pada variabel NCC (X1) nilai terkecil (minimum) adalah 1.463108E1 

atau Rp 14.631.080, dan nilai terbesar (maximum) adalah 1.497643E1 atau 

Rp 14.976.430 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 148.529.480 dengan 

standar deviasi sebesar 0.11959. 

Pada variabel NUC (X2) nilai terkecil (minimum) adalah sebesar 

14.28612, dan nilai terbesar (maximum) adalah 14.89203, dan nilai rata-

rata (mean) adalah 1.4691447E1 atau Rp 146.914.470, yang artinya bahwa 

pembiayaan NUC sama dengan pembiayaan NCC masih tergolong 

pembiayaan yang kecil karena hanya memiliki nilai rata-rata (mean) Rp 

146.914.470 dengan standar deviasinya sebesar 17960801. 

Sedangkan pada variabel FDR (X3), nilai terkecil (minimum) adalah 

sebesar 80.44, nilai terbesar (maximum) adalah 97.90, dan nilai rata-rata 

(mean) adalah 90.9709 dan dengan standar deviasi sebesar 3.95667.  

 

C. Pengujian Asumsi klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen 

dan independen dalam suatu model regresi berdistribusi normal atau tidak 

normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau 



mendekati normal. Untuk mengetahui apakah variabel dependen dan 

variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini : 

Gambar 4.1 

Grafik Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 4.1 Normal Probability Plot diatas menunjukkan 

bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal. Maka, dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini 

berdistribusi normal. Selain dengan melihat grafik, asumsi normalitas juga 

dapat menggunakan uji statitistik yaitu uji Kolmogrov-smirnov. Dalam 

pengujian ini, data dikatakan terdistribusi secara normal apabila hasil dari  

 (sig) > 0.05.  

 

 

 



Berikut adalah tabel uji Normalitas Kolmogrov-smirnov : 
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Sumber : Data diolah spss 16, 2019. 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-

tailed) adalah 0.701 dan diatas nilai signifikan (0,05) yang berarti variabel 

residual berdistribusi normal. Melalui hasil uji normalitas yang dilakukan, 

maka dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai 

observasi data telah terdistribusi normal dan dapat dilanjutkan dengan uji 

asumsi klasik lainnya. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

kolerasi antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Untuk 

menguji ada tidaknya gejala multikolinieritas digunakan VIF (Variance 

Inflaction Factor). Model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas 

Tabel 4.2 

Tabel Uji Normalitas Kolmogrov-smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 46 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .20357231 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .104 

Positive .104 

Negative -.057 

Kolmogorov-Smirnov Z .706 

Asymp. Sig. (2-tailed) .701 

a. Test distribution is Normal. 



adalah jika mempunyai nilai VIF dibawah 10. Hasil uji multikolinieritas 

dapar ditunjukkan pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat diketahui nilai Tolerance dan VIF 

untuk masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Nilai Tolerance untuk variabel NCC (X1) sebesar 0.839 > 0.10 dan 

nilai VIF sebesar 1.192 < 10, sehingga variabel VIF dinyatakan tidak 

terjadi gejala multikolinieritas. 

b. Nilai Tolerance untuk variabel NUC (X2) sebesar 0.650 > 0.10 dan 

nilai VIF sebesar 1.539 < 10, sehingga variabel VIF dinyatakan tidak 

terjadi gejala multikolinieritas. 

c. Nilai Tolerance untuk variabel FDR (X3) sebesar 0.627 > 0.10 dan 

nilai VIF sebesar 1.594 < 10, sehingga variabel VIF dinyatakan tidak 

terjadi gejala multikolinieritas. 

 

 

Tabel 4.3 

Pengujian Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) 

  

 

NCC 
.839 1.192 

NUC .650 1.539 

FDR .627 1.594 

a. Dependent Variable: ROA 

Sumber : Data diolah spss 16, 2019. 



3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji 

korelasi rank Spearmen’s rho yaitu mengkorelasikan antara absolut 

residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Jika sig (2-tailed) lebih 

besar dari 0.05, maka pada model regresi tidak terdapat masalah atau 

gejala heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat 

sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber : Data diolah spss 16, 2019. 

Correlations 

   

NCC NUC FDR 

Unstanda

rdized 

Residual 

Spearman

's rho 

NCC Correlation 

Coefficient 
1.000 -387 .242 .065 

Sig. (2-tailed) . .008 .105 .666 

N 46 46 46 46 

NUC Correlation 

Coefficient 
-.387 1.000 -574 -.162 

Sig. (2-tailed) .008 . .000 .282 

N 46 46 46 46 

FDR Correlation 

Coefficient 
.242 -574 1.000 .090 

Sig. (2-tailed) .105 .000 . .551 

N 46 46 46 46 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
.065 -162 .090 1.000 

Sig. (2-tailed) .666 .282 .551  

N 46 46 46 46 

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



Berdasarkan hasil Uji Sperman’s rho diatas, diperoleh nilai sig (2-

tailed) untuk masing-masing variabel dengan ketentuan α = 0.05 untuk 

masing-masing variabel penelitian sebagai berikut : 

1. Nilai sig (2-tailed) untuk variabel NCC sebesar 0.666 > 0.05, 

sehingga variabel NCC dinyatakan bebas dari gejala 

heteroskedastisitas. 

2. Nilai sig (2-tailed) untuk variabel NUC sebesar 0.282 > 0.05, 

sehingga variabel NUC dinyatakan bebas dari gejala 

heteroskedastisitas. 

3. Nilai sig (2-tailed) untuk variabel FDR sebesar 0.551 > 0.05 sehingga 

disimpulkan bahwa variabel FDR dinyatakan bebas dari gejala 

heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

antara variabel-variabel pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Metode pengujian yang akan 

digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (Uji DW). 

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .544
a
 .296 .245 .21072 .708 

a. Predictors: (Constant), FDR, NCC, NUC   

b. Dependent Variable: ROA   

Sumber : Data diolah spss 16, 2019. 

 

Setelah diperoleh hasil output, maka ditetapkan nilai dL dan dU. 

Dengan cara menggunakan derajat kesalahan (α) 5%, sampel yang diuji 

sebanyak 46 observasi dan variabel bebas 3 (tidak termasuk variabel 

terikat).   

Adapun nilai dL dan dU dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.6 

dU dan dL 

d Dl dU 4-dL 4-dU 

0.708 1.3192 1.6677 2.6808 2.3323 

Sumber : Data diolah, 2019 

Berdasarkan tabel hasil output dan tabel nilai dL dan dU diatas, dapat 

dilihat nilai d (0.708) kurang dari nilai dL (1.3192) dan dU (1.6677), maka 

dapat disimpulkan bahwa model ini memiliki gejala autokorelasi positif. 

5. Uji Linieritas 

Secara umum uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah data 

yang dianalisis berhubungan secara linier atau tidak. Uji linieritas 

dilakukan dengan pengujian SPSS dengan menggunakan test for linierty 

dan sig Deviation from linierity. Jika nilai sig. < α = 0.05, maka model 



regresi adalah linier dan sebaliknya. Data yang baik seharusnya terdapat 

hubungan linier antara variabel predictor (X) dan variabel kriterium (Y). 

Berikut dapat kita lihat tabel hasil uji linieritas : 

Tabel 4.7 

Uji Linieritas Pembiayaan NCC dan ROA 

Sumber : Data diolah output SPSS 16, 2019 

Berdasarkan hasil uji linieritas (uji Anova Tabel) pada tabel 4.6 diatas 

menunjukkan bahwa nilai sig linierity untuk variabel NCC adalah sebesar 

0.282 > α = 0.05, artinya regresi linier dapat dipergunakan 

untuk menjelaskan pengaruh antara NCC dan ROA. dan untuk nilai sig 

deviation from linierity data tersebut adalah sebesar 0.953 > 0.05, yang 

berarti data yang dipergunakan dapat dijelaskan oleh regresi linier dengan 

cukup baik. 

 

 

 

 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ROA 

* 

NCC 

Between 

Groups 

(Combined) 2.479 44 .056 .335 .909 

Linearity .747 1 .747 4.442 .282 

Deviation from 

Linearity 
1.732 43 .040 .239 .953 

Within Groups .168 1 .168   

Total 
2.647 45 

   



Tabel 4.8 

 Hasil Uji Linieritas Pembiayaan NUC dan ROA  

Sumber : Data diolah output SPSS 16, 2019 

Berdasarkan hasil uji linieritas (uji Anova Tabel) pada tabel 4.7 

menunjukkan bahwa nilai sig linierity untuk variabel NUC adalah sebesar 

0.679 > 0.05, dan Deviation from linierity sebesar 0.987 > 0.05 artinya 

regresi linier dapat dipergunakan untuk menjelaskan pengaruh NUC 

terhadap  Return On Assets (ROA).  

Tabel 4.9 

 Hasil Uji Linieritas FDR dan ROA 

Sumber : Data diolah output SPSS 16, 2019. 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ROA 

* 

NUC 

Between 

Groups 

(Combined) 2.303 44 .052 .152 .986 

Linearity .105 1 .105 .305 .679 

Deviation from 

Linearity 
2.198 43 .051 .148 .987 

Within Groups .344 1 .344   

Total 2.647 45    

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

ROA 

* 

FDR 

Between 

Groups 

(Combined) 2.644 44 .060 18.779 .181 

Linearity .250 1 .250 77.995 .072 

Deviation from 

Linearity 
2.395 43 .056 17.402 .188 

Within Groups .003 1 .003   

Total 2.647 45    



Berdasarkan hasil uji linieritas (uji Anova Tabel) pada tabel 4.8 

menunjukkan bahwa nilai Deviation from linierity sebesar 0.188 > 0.05 

yang berarti regresi linier dapat dipergunakan untuk menjelaskan pengaruh 

antara FDR dan Return On Assets (ROA). 

 

D. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih 

variabel independen (NCC, NUC, FDR), terhadap variabel dependen (ROA). 

Hasil dari penggunaan analisis regresi berganda dapat digunakan untuk 

memutuskan naik atau menurunnya nilai dari variabel dependen, yang dapat 

dilakukan melalui menaikkan atau menurunkan keadaan variabel independen. 

Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

Sumber : data diolah output SPSS 16, 2019. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -16.279 5.869  -2.774 .008 

NCC .991 .287 .489 3.457 .001 

NUC .067 .217 .050 .310 .758 

FDR .009 .010 .152 .931 .357 

a. Dependent Variable: ROA 
    



Berdasarkan tabel diatas, diperoleh koefisien regresi masing-masing 

variabel dengan bantuan program SPSS 16 diperoleh persamaan regresi linier 

berganda dapat dituliskan sebagai berikut : 

Y = -16.279 + 0.991 X1 + 0.067 X2 + 0.009 X3 + e 

Dari persamaan regresi diatas maka dapat di interpretasikan sebagai 

berikut : 

1. Nilai Konstanta sebesar -16.279 adalah nilai Return On Assets (ROA) 

tanpa kehadiran seluruh variabel independen yaitu Natural Certainty 

Contracts NCC (X1), Natural Uncertainty Contracts NUC (X2), dan 

Financing to Deposit Ratio (FDR) (X3). 

2. Koefisien regresi untuk (X1) sebesar 0.991 bernilai positif menyatakan 

bahwa setiap penambahan satu satuan skor Natural Certainty Contracts 

NCC akan meningkatkan skor Return On assets dengan menjaga skor 

NUC dan FDR agar tetap atau konstant. Jika ada penurunan terhadap 

NCC (X1) maka akan menurunkan ROA (Y). 

3. Koefisien regresi untuk Natural Uncertainty Contracts NUC (X2) sebesar 

0.067, hal ini berarti bahwa setiap peningkatan NUC sebesar 1 satuan, 

maka akan meningkatkan nilai eturn on Assets (ROA) sebesar 0.067 

4. Koefisien regresi untuk Financing to Deposit Ratio (FDR) (X3) sebesar 

0.009, hal ini berarti bahwa setiap peningkatan FDR sebesar 1 satuan, 

maka akan meningkatkan skor ROA. Namun jika ada penurunan 

terhadap FDR (X3) maka akan menurunkan ROA. 

 



E. Uji Hipotesis 

1. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi R
2 

digunakan untuk mengetahui besarnya 

persentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel 

dependen. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Koefisien Determinasi R
2 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .544
a
 .296 .245 .21072 

a. Predictors: (Constant), FDR, NCC, NUC  

b. Dependent Variable: ROA  

Sumber : Data diolah SPSS 16, 2019 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai R Square (R
2
) 

sebesar 0.296 artinya adalah variabel ROA mampu dijelaskan oleh 

variabel NCC, NUC, dan Rasio FDR sebesar 29,6 % dan sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model dalam penelitian ini. Variabel 

independen (NCC, NUC, dan FDR) secara keseluruhan berdistribusi 

terhadap variabel dependen (ROA) sebesar 29.6% dan sisanya 70.4% 

merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam penelitian ini. 

2. Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh variabel 

Independen (NCC, NUC, FDR) secara simultan terhadap variabel 



dependen (ROA), dapat diliat dari hasil Uji F. Hasil uji F dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.12 

Hasil uji F (F-test) Simultan 

 

ANOVA
b
 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression .782 3 .261 5.874 .002
a
 

Residual 1.865 42 .044   

Total 2.647 45    

a. Predictors: (Constant), FDR, NCC, NUC    

b. Dependent Variable: ROA     

Sumber : Data diolah SPSS 16, 2019 

 

Berdasarkan output diatas diketahui hasil uji F diperoleh Fhitung 

sebesar 5.847 >  Ftabel sebesar 2.83 sehingga sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima, dengan signifikansi 0.002 < 0.05, yang berarti ada pengaruh 

yang signifikan antara variabel Pembiayaan NCC, NUC, FDR terhadap 

vaiabel ROA. 

3. Uji Parsial (Uji t) 

 

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara parsial 

variabel independen (NCC, NUC, FDR) terhadap variabel dependen 

(ROA). kriteria pengujian apabila nilai p value < 0.05.  

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

 

 



Tabel 4.13 

Hasil Uji T (T-Test Parsial) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -16.279 5.869  -2.774 .008 

NCC .991 .287 .489 3.457 .001 

NUC .067 .217 .050 .310 .758 

FDR .009 .010 .152 .931 .357 

a. Dependent Variable: ROA     

Sumber : Data diolah SPSS 16, 2019 

 Besarnya angka ttabel dengan ketentuan α = 0.05 diperoleh nilai ttabel 

sebesar 2.018. Berdasarkan pada hasil output SPSS diatas dapat kita 

ketahui pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut : 

a. Variabel NCC terhadap ROA 

Dari tabel coefficient diperoleh nilai thitung =  3.457 yang artinya thitung  

> ttabel (3.457 > 2.018) dengan signifikansi 0.001 < 0.05 maka Ho 

ditolak dan Hα diterima artinya secara parsial terdapat pengaruh positif 

signifikan antara NCC terhadap ROA. 

b. Variabel NUC terhadap ROA 

Dari tabel coefficient diperoleh nilai thitung = 0.310 yang artinya thitung < 

ttabel (0.310 < 2.018) dengan signifikansi 0.758 > 0.05 maka Hα ditolak 

dan Ho diterima artinya secara parsial tidak berpengaruh antara NUC 

terhadap ROA. 

 



c. Variabel FDR terhadap ROA 

Dari tabel Coefficients diperoleh nilai thitung = 0.931 dan ttabel 2.018 

yang artinya thitung < ttabel (0.931 < 2.018) dengan signifikansi 0.357 > 

0.05. Oleh karena itu Ho diterima dan Ho ditolak, maka FDR secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

 

F. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Natural Certainty Contracts Terhadap Return on Assets (ROA) 

pada Bank Syariah Bukopin. 

Natural Certainty Contracts atau sering disebut dengan isilah 

pembiayaan jual beli, yaitu pembiayaan yang menawarkan return yang 

tetap dan pasti melalui kerja sama antara nasabah dengan bank dengan 

prinsip jual beli. 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang 

sifnifikan antara variabel Natural Certainty Contracts (NCC) terhadap 

Return On Assets. Dari tabel coefficients diperoleh nilai thitung sebesar 

3.457 yang artinya thitung  > ttabel (3.457 > 2.018) dengan signifikansi 0.001 

< 0.05 maka Ho ditolak dan Hα diterima artinya secara parsial terdapat 

pengaruh positif signifikan antara NCC terhadap ROA artinya apabila 

pembiayaan NCC yang disalurkan naik maka akan meningkatkan Return 

On Assets (ROA) pada Bank Syariah Bukopin. 



Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maftuchatul 

Khanifah (2018) yang menunjukkan hasil bahwa NCC berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Return On Assets (ROA). 

2. Pengaruh Natural Uncertainty Contracts Terhadap Return on Assets 

(ROA) pada Bank Syariah Bukopin. 

Natural Uncertainty Contracts (NUC) atau sering disebut dengan 

istilah pembiyaan bagi hasil merupakan prinsip pembiayaan dengan sistem 

berbagi keuntungan antara pihak bank dengan nasabah dengan nisbah yang 

telah disepakati. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara NUC terhadap ROA, diperoleh hasil thitung sebesar 0.310 

artinya thitung < ttabel (0.310 < 2.018) dengan signifikansi 0.758 > 0.05 maka 

Hα ditolak dan Ho diterima. Hal ini dikarenakan  belum tentu pembiayaan 

bagi hasil yang disalurkan oleh bank pada nasabah akan dikembalikan 

sesuai perjanjian. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Intan 

Permata Sari (2018) yang menunjukkan hasil NUC tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Return On Assets (ROA). 

3. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Return on Assets 

pada Bank Syariah Bukopin. 

Salah satu fungsi perusahaan perbankan sebagai lembaga intermediasi 

adalah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah atau masyarakat yang 

membutuhkan dana tambahan. Untuk mengetahui berapa besar 



pembiayaan yang disalurkan dengan memanfatkan dana yang dihimpun 

dapat menggunakan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR). 

Hasil uji t menunjukkan nilai thitung sebesar 0.931 dan ttabel sebesar 

2.018 yang artinya thitung < ttabel (0.931 < 2.018) dengan signifikansi 0.357 

> 0.05 maka Ho diterima dan Hα ditolak, yang artinya bahwa FDR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini terjadi dikarenakan ada 

ketidakkonsistenan dalam hubungan antara FDR dengan ROA, FDR tidak 

berpengaruh terhadap ROA dapat disebabkan oleh pembiayaan yang 

disalurkan Bank Syariah Bukopin belum berjalan secara efektif dan 

optimal. Sehingga menyebabkan pembiayaan non-laancar meningkat 

seiring dengan total pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Bukopin. 

Hal ini dapat juga terjadi sebab pihak manajemen kurang menerapkan 

prinsip kehati-hatian dalam menilai calon nasabah pembiayaan. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lemiyana dan 

Erdah Litriani (2016) yang menunjukkan bahwa rasio FDR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis pengaruh pembiayaan Natural Certainty 

Contracts (NCC), Natural Uncertainty Contracts (NUC), dan Financing to 

Deposit Ratio (FDR) terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Syariah 

Bukopin dengan menggunakan regresi berganda dan pengujian statistik dapat 

diambil simpulan sebagai berikut : 

1. Secara simultan variabel Natural Certainty Contract (NCC), Natural 

Uncertainty Contracts (NUC) Financing to Deposit Ratio (FDR) 

berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA) 

2. Secara parsial variabel Natural Certainty Contracts (NCC) berpengaruh 

signifikan terhadap Return On Assets (ROA), namun untuk variabel 

Uncertainty Contracts (NUC) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA). 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti ingin 

memberikan saran kepada PT. Bank Syariah Bukopin, guna 

meningkatkan Return On Assets (ROA), maka perusahaan harus 

memperhatikan dan mengontrol setiap penyaluran pembiayaan yang 

diberikan kepada masyarakat. 

 


