
BAB IV  

HASIL PENELITIAN  

  

A. Profil Lembaga   

1. Profil Lembaga Keuangan Syariah  

Awal berdirinya BMT Dinar Amanu adalah dengan nama koperasi 

syari’ah. Pada tahun 2009 koperasi syariah tersebut diganti namanya menjadi  

BMT Dinar Amanu. BMT Dinar Amanu Panjerejo ini didirikan oleh Drs. H. 

Maryoto Birowo, Drs. H. Supardi, M.M, H. Nyadin, M.AP. Berdirinya lembaga 

ini berawal dari keprihatinan atas banyaknya lembaga keuangan konvensional 

serta kondisi ekonomi masyarakat yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah 

hukum Islam. Mereka resah dengan adanya praktik ekonomi ribawi yang 

dilakukan oleh para rentenir di lingkungan desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan 

Kabupaten  Tulungagung. Sehingga didirikanlah lembaga keuangan syariah yang 

semula berbentuk koperasi syariah dan sekarang menjadi KSPPS BMT Dinar  

Amanu.  

Adapun identitas BMT Dinar Amanu sebagai berikut:  

Nama Lengkap    : KSPPS BMT Dinar Amanu  

Badan Hukum    : BH. No.188.4/751/BH/XVI.29/115/  

Alamat  

 

: Jl. Raya Sumberagung Panjerejo Kec. Rejotangan     

Kab. Tulungagung  

Kode Pos     : 66293  

 No. Hp      : 0857-0622-6422  



2. Kondisi Geografis  

  Secara geografis BMT Dinar Amanu merupakan wilayah dataran rendah yang 

terletak di wilayah Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung bagian timur, 

dengan kondisi dekat dengan perumahan penduduk dan pertokoan serta dekat 

dengan pasar tradisional. Letak kantor BMT Dinar Amanu berada diantara 4  

(empat) desa lain yang juga masih termasuk dalam wilayah Kecamatan  

Rejotangan.  

    Batas-batas wilayah tersebut antara lain adalah:  

 Utara    : Desa Kalangan Kecamatan Ngunut  

 Selatan    : Desa Tenggong  

 Timur    : Desa Karangsari  

 Barat    : Desa Kacangan Kecamatan Ngunut  

  Kantor BMT Dinar Amanu beralamat di Jl. Sumberagung Panjerejo Kecamatan 

Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Memiliki gedung yang baik, dengan kondisi 

kantor yang sangat nyaman, dengan ruangan ber AC, peralatan dan perlengkapan yang 

canggih. Terdapat dua unit komputer, satu printer, satu mesin penghitung uang, 

televisi, serta telpon dan juga terdapat halaman parkir yang luas. 3. Struktur Organisasi  

    Sebelumnya BMT Dinar Amanu berdiri dengan nama Koperasi Syariah  

amanu. Karena operasionalnya dari koperasi syariah tersebut tidak bisa maksimal, 

kemudian koperasi syariah kepada tiga orang  

pendiri, tepatnya pada tahun 2009. Semenjak itu koperasi syariah amanu diganti 

dengan nama BMT Dinar Amanu sampai sekarang.  



BMT Dinar Amanu dikelola oleh struktur organisasi sebagai berikut:  

 Pendiri BMT Dinar Amanu   : 1. Drs. H. Maryoto Birowo  

2. Drs. H. Supardi, MM  

3. H. Nyadin, M.AP  

 Ketua        : Drs. H. Supardi, MM  

 Manajer Umum      : H. Nyadin, M.AP  

 Manajer Pelaksana    : Mamik Priyatno, S.Pd  

 Marketing       : Haris Kurnia Putra  

 Accounting      : Anjar sari, S.Sy  

 Teller        : Indah Niv Farida  

4. Visi Misi BMT Dinar Amanu   

a. Visi BMT Dinar Amanu  

Visi dari BMT Dinar Amanu adalah terwujudnya kualitas anggota BMT 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang selamat, damai, dan 

sejahtera sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdi Allah SWT yang 

memakmurkan kehidupan umat manusia.  

b. Misi BMT Dinar Amanu  

5. Misi dari BMT Dinar Amanu adalah membagun dan mengembangkan tatanan 

perekonomian yag maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan 

berkehati-hatian berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT. Produk-produk BMT  

Dinar Amanu   



Produk pembiayan di BMT Dinar Amanu Panjerejo antara lain:  

a. Pembiayaan Ba’i Bistaman Ajil (BBA)  

Yaitu sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah 

membutuhkan barang dan BMT menyediakan barangnya, kemudian nasabah 

membeli di BMT dengan pembayaran angsuran dan lamanya waktu  

pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.  

b. Pembiayaan Musyarakah (MSY)  

Yaitu pembiayaan dengan akad syirkah/kerjasama antara BMT dengan 

anggota atau nasabah yang memiliki usaha dengan ketentuan modal sebagian 

(tidak seluruhnya) dari BMT. Pola ini disebut juga penyertaan modal, dimana 

hasil keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara BMT dengan 

nasabah atau anggota.  

c. Pembiayaan Mudharabah (MDH)  

Yaitu pembiayaan dengan akad syirkah atau kerjasama antara BMT dengan 

anggota atau nasabah yang memiliki usaha dengan ketentuan modal 

seluruhnya dari BMT. Hasil keuntungan usaha dibagi sesuai dengan 

kesepakatan.  

d. Pembiayaan Murabahah (MRB)  

Yaitu sistem pembiyaan dengan akad jual beli, dimana nasabah 

membutuhkan barang (sarana) usaha dan BMT menyediakan barangnya, 

kemudian nasabah membeli di BMT dengan pembayaran di belakang dan jatuh 

tempo. Besarnya harga dan lamanya waktu pembayaran ditentukan  



berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.  

e. Pembiyaan Qordul Hasan  

Yaitu pembiayaan kebijakan yakni pembiayaan dari BMT kepada nasabah 

atau anggotanya tanpa dikenai jasa atau bagi hasil. Pinjaman ini diberikan 

dalam keadaan tertentu misalnya untuk orang miskin, orang sakit, untuk fii 

sabilillah, biaya sekolah dan dakwah.  

Produk Tabungan (Simpanan) di BMT Dinar Amanu antara lain:  

1) Simpanan pembiayaan, dimana simpanan tersebut adalah simpanan wajib 

yakni bagi nasabah atau anggota yang melakukan pembiayaan.  

2) Simpanan Simadu (simpanan mudharabah Dinar Amanu)  

3) Simpanan Siwada (simpanan al-wadiah)  

4) Simpanan berjangka (deposito)  

5) Simpanan pokok + wajib.  

  

B. Karakteristik Responden  

Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai 

data-data responden yang digunakan sebagai sampel dari BMT Dinar Amanu 

Tulungagung sebagai berikut:  

  

1. Jenis Kelamin  

Adapun data mengenai jenis kelamin responden anggota pada BMT Dinar  

Amanu Tulugagung adalah sebagai berikut:  



Tabel 4.1  

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

No  Jenis Kelamin  Jumlah  Persentase  

1  Laki-Laki  19  53 %  

2  Perempuan  17  47 %  

  Jumlah  36  100%  

Sumber: Pengolahan Data Peneliti  

Berdasarkan keterangan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa karakteristik 

berdasarkan jenis kelamin pada anggota BMT Dinar Amanu Tulungagung terdapat 

36 responden yang diambil sebagai sampel menunjukkan jumlah terbanyak adalah 

responden laki-laki dibandingkan dengan responden perempuan yakni 53% atau  

19 orang laki-laki dibandingkan dengan 47% atau 17 orang perempuan.   

2. Usia  

Adapun data mengenai usia responden pada BMT Dinar Amanu Tulungagung 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.2  

Responden Berdasarkan Usia  

No  Usia  Jumlah  Persentase  

1  21-30 Tahun  3  8%  

2  31-40 Tahun  13  36%  

3  41-50 Tahun  7  20%  

4  Diatas 50 Tahun  13  36%  

  Jumlah  36  100%  



Sumber: Pengolahan Data Peneliti  

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, karakteristik responden berdasarkan 

usia anggota di BMT Dinar Amanu Tulungagung terdapat 36 responden, anggota 

berumur 21-30 sebanyak 8% atau 3 orang, umur 31-40 sebanyak 36% atau 13 

orang, umur 41-50 sebanyak 20% atau 7 orang, umur diatas 50 sebanyak 36% atau 

13 orang. Dari data diatas dapat diketahui bahwa usia responden anggota yang 

dijadikan sampel adalah usia 31 sampai 40 dan diatas 50 sebanyak 13 orang atau  

36%.  

3. Jenis Usaha  

    Adapun data mengenai jenis pekerjaan responden BMT Dinar Amanu  

Tulungagung aadalah sebagai berikut:  

Tabel 4.3  

Responden Berdasarkan Jenis Usaha  

No  Jenis Usaha  Jumlah  Persentase  

1  Pedagang Jajan Pasar  2  5%  

2  Pedagang Ayam  2  5%  

3  Pedagang Nasgor  1  3%  

4  Warung Makan  4  11%  

5  Pedagang Snack  1  3%  

6  Pedagang Sayur  4  11%  

7  Pedagang Beras  3  8%  

8  Pedagang Sembako  4  11%  



9  Fotocopy  1  3%  

10  Pedagang Baju dan Jilbab  1  3%  

11  Pedagang Sosis  1  3%  

12  Pedagang Ikan Air Tawar  2  5%  

13  Pedagang Fried Chiken  1  3%  

14  Pedagang Jus Buah  1  3%  

15  Pedagang Kelapa Parut  1  3%  

16  Pedagang Rempeyek  1  3%  

17  Pedagang Ubi  1  3%  

18  Pedagang Es Dawet  2  5%  

19  Pedagang Gorengan  1  3%  

20  Pedagang Bakso  1  3%  

21  Pedagang Soto  1  3%  

Jumlah  36  100%  

Sumber: Pengolahan Data Peneliti  

  Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis 

usaha pada anggota BMT Dinar Amanu Tulungagung terdapat 36 responden, 

terdapat 5% atau 2 orang sebagai pedangan jajanan pasar, 5% atau 2 orang sebagai 

pedagang ayam, 3% atau 1 orang sebagai pedagang nasi goreng, 11% atau 4 orang 

sebagai warung makan, 3% atau 1 orang sebagai pedagang snack, 11% atau 4 

orang sebagai pedagang sayur, 8% atau 3 orang sebagai pedagang beras, 11% atau 

4 orang sebagai pedagang sembako, 3% atau 1 orang sebagai fotocopy, 3% atau 1 



orang sebagai pedagang baju dan jilbab, 3% atau 1 orang sebagai pedagang sosis, 

5% atau 2 orang sebagai pedagang ikan air tawar, 3% atau 1 orang sebagai 

pedagang fried chiken, 3% atau 1 orang sebagai pedagang jus buah, 3% atau 1 

orang sebagai pedagang kelapa parut, 3% atau 1 orang sebagai pedagang 

rempeyek, 3% atau 1 orang sebagai pedagang ubi, 5% atau 2 orang sebagai 

pedagang es dawet, 3% atau 1 orang sebagai pedagang gorengan, 3% atau 1 orang 

sebagai pedagang bakso, 3% atau 1 irang sebagai pedagang soto. Berdasarkan tabel 

diatas yang paling mendominasi yakni pedagang sembako, pedagang sayur dan 

warung makan.   

4. Tingkat Pendidikan Terakhir  

    Adapun data mengenai tingkat pendidikan terakhir responden BMT Dinar  

Amanu adalah sebagai berikut:  

  

  

Tabel 4.4  

Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir  

No  Pendidikan  Jumlah  Persentase  

1  SD  6  17%  

2  SMP  6  17%  

3  SMA  23  63%  

4  S1/Sarjana  1  3%  

 Jumlah  36  100%  

  Sumber: Pengolahan Data Peneliti  



 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan 

tingkat pendidikan terakhir pada anggota BMT Dinar Amanu Tulungagung 

terdapat 36 responden, anggota yang memiliki lulusan SD sebanyak 17% atau 6 

orang, lulusan SMP sebanyak 17% atau 6 orang, lulusan SMA sebanyak 63% atau 

23 orang, lulusan S1/Sarjana sebanyak 3% atau 1 orang. Dari data diatas dapat 

diketahui bahwa tingkat pendidikan terakhir responden yang dijadikan sampel 

mayoritas adalah tingkat pendidikan sekolah menengah atas.   

Tabel 4.5  

Responden Berdasarkan Jumlah Rata-Rata Pendapatan  

No  Jumlah Pendapatan  Jumlah  Persentase  

1  1 jt – 5 jt  13  36%  

2  6 jt – 10 jt  13  36%  

3  11 jt – 15 jt  7  20%  

4  16 jt – 20 jt  3  8%  

  Total  36  100%  

  Sumber: Pengolahan Data Peneliti  

  Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa setelah memperoleh pembiayaan 

dari BMT, nasabah dengan pendapatan 1 jt – 5 jt sebesar 36% atau 13 anggota.  

Dengan pendapatan 5 jt- 10 jt sebesar 36% atau 13 anggota. Dengan pendapatan  

11 jt- 15 jt sebesar 20% atau 7 anggota. Dengan pendapatan 16 jt – 20 jt sebesar  

8% atau 3 anggota. Dengan tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah  



memperoleh pembiayaan dari BMT pendapatan yang diperoleh anggota paling 

banyak dengan pendapatan 1 jt – 5jt dan 6 jt – 10 jt.  

  

C. Analisis Data  

1. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas data dengan Kolmogorov-Smirnov, asumsi data dikatakan 

normal jika variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Berikut adalah 

hasil pengujian dengan menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov:  

  

Tabel 4.6  

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov  

        
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  

   
X1  X2  Y  

N  

Normal  

Parametersa,b  

Most Extreme  

Differences  

Mean  

Std. Deviation  

Absolute  

Positive  

36  36  36  

6,6953  

,36429  

1,1355  

,28525  

6,7532  

,25437  

,143  

,107  

,135  

,106  

,111  

,111  

Test Statistic  

Asymp. Sig. (2-tailed)  

Negative  -,143  -,135  -,095  

,143  ,135  ,111  

,061c  ,096c  
,200c,d  

 Berdasarkan  tabel  One-Sample  Kolmogorov-Smirnov  Test  dapat  

disimpulkan:  



1) Nilai Asymp. Sig. (2-tailed), variabel jumlah pinjaman pembiayaan (X1) 

adalah 0,061 > 0,05. Hal ini berarti variabel jumlah pinjaman pembiayaan 

berdistribusi normal.  

2) Nilai Asymp. Sig. (2-tailed), variabel jangka waktu (X2) adalah 0,096 > 

0,05. Hal ini berarti variabel jangka waktu berdistribusi normal.  

3) Nilai Asymp. Sig. (2-tailed), variabel pendapatan rata-rata (Y) adalah 0,200 

> 0,05. Hal ini berarti variabel pendapatan rata-rata berdistribusi normal.  

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa semua 

variabelvariabel berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi 

asumsi normalitas.  

Tabel 4.7  

Hasil Uji Normalitas Residual  

  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  

   
Unstandardized Residual  

N   36  

Normal Parametersa,b  Mean  ,0000000  

 Std. Deviation  ,22886877  

Most Extreme Differences  Absolute  ,084  

 Positive  ,084  

 Negative  -,065  

Test Statistic   ,084  

Asymp. Sig. (2-tailed)   ,200c,d  



Berdasarkan tabel diatas, nilai signifikan > alpha (0,200 > 0,05), hal ini 

berarti H0 diterima yang menyimpulkan bahwa data residual berdistribusi 

normal.  

b. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik adalah yang bebas dari multikolinieritas. Untuk mendeteksi 

adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan menggunakan Variance 

Inflation Factor (VIF) dan tolerance value. Apabila nilai tolerance lebih besar 

dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas 

dalam penelitian. Sebaliknya, apabila nilai tolerance kurang dari 0,1 dan nilai 

VIF lebih besar dari 10 maka terdapat multikolinearitas.89 Berikut adalah hasil 

uji multikolinearitas dengan menggunakan SPSS:  

Tabel 4.8  

Hasil Uji Multikolinearitas  

  

 

                                                 
89 Imam Ghozali, Aplikasi multivariate dengan SPSS. …hal.92  

  

  

  

Coefficients a   

Model   

Collinearity Statistics   

Tolerance   VIF   

) ( Constant       

JUMLAH   ,858   1,165   

JANGKA   ,858   1,165   

a.   Dependent Variable: PENDAPATAN   



  

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.6 dapat diketahui 

nilai tolerance variabel jumlah pinjaman sebesar 0,858, variabel jangka waktu 

sebesar 0,858 yang berarti nilai tersebut lebih dari 0,10 sehingga tidak ada 

korelasi antar variabel independen. Sementara nilai VIF variabel jumlah 

pinjaman sebesar 1,165, dan variabel jangka waktu sebesar 1,165 yang berarti 

nilai tersebut kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

mengandung multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.  

c. Uji Heteroskedatisitas  

Heteroskedatisitas merupakan situasi terjadinya ketidaksamaan 

varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara 

mendeteksi heteroskedatisitas adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola 

tertentu pada Scatter Plot yang terdapat dalam output statistik. Jika tidak ada 

pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedatisitas.90   

  

  

  

  

Gambar 4.1  

Hasil Uji Heteroskedastisitas  

                                                 
90 V. Wiratna Sujarweni,SPSS Untuk Penelitian,…, hal.186.  



  
  

    Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 23  

  

Berdasarkan pola gambar scatterplot model pada gambar 4.1,  

penyebaran titik-titik tidak berpola, serta titik-titik data menyebar diatas dan 

dibawah atau disekitar angka 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat heteroskedastisitas.  

d. Uji Autokorelasi  

Autokorelasi merupakan situasi dimana adanya korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada suatu priode (t), dengan kesalahan pengganggu 

pada periode sebelumnya (t-1). Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi 

dengan melihat nilai dari D-W (Durbin - Watson) pada tabel Model Summary 

output statistik.91 Dengan kriteria pengujian autokorelasi sebagai berikut; 1)  

                                                 
91 Singgih Santoso,Latihan SPSS Statistik Paramentik,.. hal.144  



Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif, 2) Angka D-W di  

antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi, dan 3) Angka D-W di atas 

+2 berarti ada autokorelasi negatif. Berikut merupakan hasil pengujian 

autokorelasi dengan menggunakan SPSS:  

Tabel 4.9 Hasil Uji 

Autokorelasi  

  Model Summaryb  

Model  R  
R 

Square  
Adjusted R 

Square  
Std. Error of 

the Estimate  
Durbin- 
Watson  

1  ,436a  ,190  ,141  ,23570  1,950  

a. Predictors: (Constant), JANGKA, JUMLAH  

b. Dependent Variable: PENDAPATAN  

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi di atas menunjukkan bahwa 

nilai Durbin-Watson sebesar 1,950 dan angka D-W berada di antara -2 sampai 

+2. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada atau tidak terjadi 

autokorelasi dalam penelitian ini.  

2. Uji Regresi Linier Berganda  

  

Uji regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau 

lebih variabel independen dengan variabel dependen. Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, 

apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami perubahan.  



Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pola hubungan 

antara variabel independen yaitu jumlah pinjaman (X1) dan jangka waktu 

pembiayaan murabahah (X2) dengan variabel dependennya yaitu pendapatan 

ratarata pengusaha mikro (Y)  

Uji regresi berganda dapat disajikan pada tabel berikut:  

Tabel 4.10   

Hasil Uji Regresi Linier Berganda  

  

  
 a.  Dependent Variable: PENDAPATAN  

  

Berdasarkan tabel diatas persamaan regresi linear berganda dapat disusun  

  

sebagai berikut:  

Y = (4,683) + 0,322 X1 + - 0,078 X2  

Keterangan:  

Y = Pendapatan rata-rata  

X1 = Jumlah pinjaman  

X2 = Jangka waktu pembiayaan murabahah  

Keterangan:  



a. Konstanta sebesar 4,683 menyatakan bahwa apabila variabel jumlah pinjaman 

dan jangka waktu pembiayaan murabahah dalam keadaan tetap maka variabel 

pendapatan rata-rata pengusaha mikro akan mengalami kenaikan sebesar 4,683 

satu satuan.  

b. Koefisien regresi X1 sebesar 0,322 menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 

satuan unit variabel jumlah pinjaman, maka akan menaikkan variabel 

pendapatan rata-rata pengusaha mikro sebesar 0,322 dan sebaliknya jika setiap 

penurunan 1 satuan unit variabel jumlah pinjaman , maka akan menurunkan 

variabel pendapatan rata-rata pengusaha mikro sebesar 0,322 satu satuan, 

dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan. Nilai koefisien 

positif menunjukkan 0,322 menunjukkan bahwa jumlah pinjaman terhadap 

pendapatan rata-rata pengusaha mikro berpengaruh positif.  

c. Koefisien regresi X2 sebesar -0,078 menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 

satuan unit variabel jangka waktu pembiayaan murabahah, maka akan 

menaikkan variabel pendapatan rata-rata pengusaha mikro sebesar -0,078 dan 

sebaliknya jika setiap penurunan 1 satuan unit variabel jangka waktu 

pembiayaan murabahah , maka akan menurunkan variabel pendapatan rata-rata 

pengusaha mikro sebesar -0,078 satu satuan, dengan asumsi variabel 

independen lain dianggap konstan. Nilai koefisien negative -0,078 

menunjukkan bahwa jangka waktu pembiayaan murabahah terhadap  

pendapatan rata-rata pengusaha mikro berpengaruh negative.  



3. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Bila nilai R2 kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel sangat  

terbatas.92  

Dalam hal ini koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya 

varians adalah pendapatan rata-rata pengusaha mikro (Y), yang dapat dijelaskan 

oleh variabel-variabel (X). Rumus: R2 = r2 x 100%, dimana R2 = Koefisien 

Determinasi dan r = Koefisien Korelasi.  

Tabel 4.11  

Hasil Koefisien Determinasi (R2)  

Model Summaryb  

Model  R  R Square  

Adjusted R  

Square  
Std. Error of 

the Estimate  Durbin-Watson  

1  ,436a  ,190  ,141  ,23570  1,950  

a. Predictors: (Constant), JANGKA, JUMLAH  

b. Dependent Variable: PENDAPATAN  

  

Dari hasil perhitungan di SPSS, diperoleh angka koefisien determinasi 

Adjusted R2 sebesar 0,141 atau 14,1%. Hal ini berarti kemampuan variabelvariabel 

independen yang terdiri dari variabel jumlah pinjaman dan jangka waktu 

pembiayaan murabahah dalam menjelaskan variabel dependen pendapatan ratarata 

pengusaha mikro anggota BMT Dinar Amanu sebesar 14,1%, sisanya (100% - 

                                                 
92 Windra Haffi, SPSS Statistics 17.0 Guide To Data Analyst, 39.  



14,1% = 85,9%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini.  

4. Uji Hipotesis  

a) Uji secara parsial (Uji t)  

Pengujian secara parsial atau individu, tujuan pengujian ini adalah untuk 

mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen secara signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji t atau 

ttest, yaitu membandingkan antara t-hitung dengan tabel. Uji ini dilakukan 

dengan syarat:  

1. Jika t-hitung < t-tabel , maka H0 diterima yaitu variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen.  

2. Jika t-hitung > t-tabel, maka H0 ditolak yang berarti variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

 Analisis berdasarkan pada perbandingan antara nilai signifikan t dengan nilai 

signifikan 0,05, dimana dengan syarat sebagai berikut Jika nilai Sig. > 0.05, 

maka H0 diterima, H1 ditolak, dan Jika nilai Sig. <0,05, maka H0 ditolak, H1 

diterima.   

  

  

  



Tabel 4.12 Hasil uji 

parsial ( Uji t)  

  
Coefficients  

Model  

Unstandardized 

Coefficients  

Standardize 
d  

Coefficients  

t  Sig.  

Collinearity 

Statistics  

B  Std. Error  Beta  
Toleranc 

e  VIF  

1  (Consta 
nt)  
JUMLA 
H  
JANGK 
A  

4,683  ,744    6,293  ,000  
  

,858  

,858  

  

,322  ,118  ,462  2,731  ,010  1,165  

-,078  ,151  -,088  -,519  ,607  1,165  

 a.  Dependent Variable: PENDAPATAN  

  
Sumber: Data pengolahan SPSS  

  

  

Dapat dilihat pada table Coefficient output statistik, sedangkan t tabel yaitu 

menentukan taraf signifikan 0,05 : 2 = 0,025 (uji 2 arah) dan menghitung besarnya 

derajat kebebasan (DK = n-k) dimana n adalah banyaknya sampel dan k adalah 

banyaknya variabel. Berikut penjelasan untuk hasil Uji T masing-masing variabel:  

1. Jumlah Pinjaman  

Hasil uji statistik uji t variabel jumlah pinjaman di peroleh t hitung sebesar 

2,731 dan t tabel 2,028 (df = 36) dengan tingkat signifikan 0,010. Jika 

dibandingkan t hitung = 2,731 > t tabel = 2,028, juga nilai signifikan 0,010 < 

0,05, dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,322, maka hal ini 

menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa “Terdapat Pengaruh Jumlah 

Pinjaman Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Rata-Rata Pengusaha  

Mikro Anggota BMT Dinar Amanu Tulungagung” dapat diterima.  



2. Jangka Waktu Pembiayaan Murabahah  

Hasil uji statistik uji t variabel jangka waktu pembiayaan murabahah di 

peroleh t hitung sebesar 0,519 dan t tabel 2,028  (df =36) dengan tingkat 

signifikan 0,607. Jika dibandingkan t hitung = 0,519 < t tabel = 2,028, juga 

nilai signifikan 0,607 > 0,05, dan koefisien regresi mempunyai nilai negatif 

sebesar 0,078, maka hal ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa  

“Terdapat Pengaruh Jangka Waktu Pembiayaan Murabahah Terhadap  

Pendapatan Rata-Rata Pengusaha Mikro Anggota BMT Dinar Amanu 

Tulungagung” ditolak.  

b) Uji secara bersama-sama (Uji F)  

Pengujian secara bersama-sama atau simultan. Pengujian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan atau 

bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian 

dilakukan dengan uji F yaitu membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel. 

Uji ini dilakukan dengan syarat:  

1. Jika F-hitung < F-tabel, maka H0 diterima yaitu variabel-variabel 

independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen.  

2. Jika F-hitung > F-tabel, maka H0 ditolak yaitu variabel-variabel 

independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen.  

Berikut merupakan hasil pengujian statistik uji F dengan melihat tabel  



ANOVA:  

Tabel 4.13  

Hasil uji bersama-sama (Uji F)  

  

  ANOVAa  

Model  
Sum of 

Squares  df  
Mean 

Square  F  Sig.  

1  Regressi 

on  ,431  2  ,216  3,881  
,031b  

  

  

Residual  1,833  33  ,056    

Total  2,265  35      

  
a. Dependent Variable: PENDAPATAN  

b. Predictors: (Constant), JANGKA, JUMLAH  
 Sumber:  Data  

Pengolahan SPSS 23  

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji F dapat dilihat dari F hitung pada 

tabel ANOVA yaitu diperoleh F hitung sebesar 3,881 dan Sig. 0,031. Hasil F 

hitung lebih besar jika dibandingkan dengan F tabel (pada df 2 : 36 diperoleh 

F tabel = 3,26. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan variabel jumlah pinjaman dan jangka waktu pembiayaan 

murabahah secara serempak atau simultan terhadap pendapatan rata-rata 

pengusaha mikro anggota BMT Dinar Amanu Tulungagung.  

  

   


