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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisis Deskriptif Data 

1. Analisis Rasio Non Performing Financing PT. Bank Mandiri Syariah 

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah 

merupakan salah satu risiko yang selalu muncul di dalam dunia 

perbankan baik berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor 

internal berasal dari pihak bank, sedangkan faktor eksternal berasal dari 

luar bank (kontrol bank). Nilai kriteria penilaian NPF dikatakan baik 

ketika tidak lebih dari 5%. Dari analisa perhitungan, dapat diperoleh data 

triwulan Non Performing Financing selama periode 2007 sampai dengan 

2014 sebagai berikut: 

Grafik 4.1 

Kurva Non Performing Financing PT. BSM (dalam %) 

 

Sumber: Lampiran 1 
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Dalam grafik diatas, nilai Non Performing Financing mengalami 

fluktuasi setiap periodenya. Nilai NPF terendah yaitu sebesar 2,42% 

yaitu pada triwulan ke 4 tahun 2011, sedangkan nilai tertinggi sebesar 

8,13% pada triwulan ke 2 tahun 2007, dengan nilai rata-rata sebesar 

4,71%. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, pada periode 

penelitian nilai Non Performing Financing PT. Bank Syariah Mandiri 

masih tergolong baik karena nilai rata-rata yang dimiliki tidak melebihi 

5%, tetapi harus tetap diwaspadai. 

 

2. Analisis Kurs  

Kurs adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk 

memperoleh mata uang asing. Nilai kurs yang mengalami peningkatan 

akan berakhibat pada kestabilan sistem ekonomi (krisis ekonomi) dalam 

negeri, seperti meningkatnya tingkat inflasi. Hal tersebut akan berakhibat 

pada usaha yang dijalankan oleh nasabah dengan modal yang dibiayai 

bank syariah menjadi tidak stabil sehingga memungkinkan kemampuan 

nasabah dalam pengembalian angsuran yang kurang lancar atau bahkan 

macet karena harga-harga barang mengalami peningkatan, sehingga 

masyarakat akan mendahulukan kebutuhan sehari-harinya dan 

mengalami kelemahan dalam mengangsur pembiayaan yang nantinya 

akan menambah persentase rasio pembiayaan bermasalah di bank 

syariah. 
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Grafik 4.2 

Kurva Kurs (dalam Rupiah) 

 

Sumber: Lampiran 1 

Dapat dilihat dalam grafik diatas bahwa pada triwulan ke 1 tahun 

2010 kurs mengalami penguatan tertinggi dari pada triwulan yang sama 

di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 20,28% atau meningkat sebesar 

2.357,37 poin. Selama periode penelitian, pada triwulan ke 4 tahun 2014 

kurs melemah dari pada tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp 

12.247,15/U$ dollar. Sedangkan kurs mengalami penguatan pada 

triwulan ke 2 tahun 2011 yaitu Rp 8.590,37/U$ dollar. Penguatan atau 

melemahnya nilai kurs akan berpengaruh terhadap sistem perekonomian 

yang nantinya akan mempengaruhi selera masyarakat dalam 

menempatkan uangnya di bank syariah dan juga akan mempengaruhi 

persentase rasio pembiayaan bermasalah. 

 

3. Analisis Inflasi 

Inflasi terjadi karena kenaikan harga barang-barang secara umum 

dan terus-menerus yang akan berakhibat pada kondisi ekonomi 

masyarakat tidak seimbang antara pengeluaran dan pemasukan. Kenaikan 
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harga yang cepat dan terus-menerus dan dalam jangka waktu yang cukup 

panjang akan berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk 

menyimpan uang baik di bank syariah maupun lembaga keuangan 

lainnya, selain itu berakhibat pada melemahnya kemampuan nasabah 

dalam mengembalikan angsurannya. Hal tersebut akan mengakhibatkan 

banyak pembiayaan yang kurang lancar bahkan macet dan dikhawatirkan 

akan menambah persentase rasio pembiayaan bermasalah bank syariah. 

Berikut data tingkat inflasi triwulan periode 2007 sampai dengan 2014:  

Grafik 4.3 

Kurva Inflasi (dalam %) 

 

Sumber: Lampiran 1 

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa tingkat inflasi 

mengalami fluktuasi dari tahun 2007-2014. Selama periode penelitian 

dapat dilihat tingkat inflasi tertinggi terjadi pada triwulan ke 3 tahun 

2008 yaitu 11,96% dan tingkat inflasi terendah terjadi pada triwulan ke 4 

tahun 2009 yaitu 2,59%. Harga barang dan jasa yang cenderung tinggi 

akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga tingkat 

saving masyarakat pun menurun karena masyarakat cenderung memilih 
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membelanjakan uang mereka untuk kebutuhan sehari-hari dan 

mengalami kelemahan dalam mengangsur pembiayaan. Hal tersebut yang 

akan mempengaruhi rasio pembiayaan bermasalah bank syariah. 

 

4. Analisis Gross Domestic Product 

Gross Domestic Product biasanya digunakan untuk 

menggambarkan pendapatan nasional. GDP merupakan nilai barang dan 

jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah 

perekonomian dalam satu periode. GDP sendiri diperoleh dari barang dan 

jasa yang dihasilkan produsen atau usaha dalam negeri. Hal tersebut 

dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai GDP maka perekonomian 

nasional akan tinggi khususnya para produsen-produsen tersebut. Dengan 

demikian, jika tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat diharapkan 

dapat menekan persentase rasio pembiayaan bermasalah pada bank 

syariah. 

Grafik 4.4 

Kurva Gross Domestic ProductAtas Dasar Harga Konstan(dalam 

Milyar) 

 

Sumber: Lampiran 1 
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Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa GDP setiap periodenya 

mengalami peningkatan. Nilai GDP terendah pada triwulan 1 tahun 2007 

yaitu sebesar Rp 475.641,7 milyar. Sedangkan paada triwulan ke 3 tahun 

2014 nilai GDP mencapai Rp 745.151.4 milyar, nilai tersebut tertinggi 

jika dibandingkan dengan periode-periode lainnya selama periode 

penelitian ini. Hal tersebut berarti bahwa pertumbuhan ekonomi 

Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang nantinya 

diharapkan dapat menekan persentase rasio pembiayaan bermasalah. 

 

B. Pengujian Data 

1. Uji Normalitas Data 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Non 

Performing 

Financing 

Kurs Inflasi Gross 

Domestic 

Product 

N 32 32 32 32 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 0E-7 0E-7 0E-7 0E-7 

Std. 

Deviation 
1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,146 ,223 ,113 ,102 

Positive ,146 ,223 ,113 ,102 

Negative -,077 -,135 -,068 -,081 

Kolmogorov-Smirnov Z ,824 1,262 ,639 ,577 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,506 ,083 ,809 ,893 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Lampiran , data sekunder diolah tahun 2016 
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Untuk melihat data berdistribusi normal dapat dilihat daari tabel 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testdiatas dapat dilihat bahwa nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) dibandingkan dengan 0,05 (taraf signifikan α = 

5%). Untuk mengambil keputusan dengan pedomanjika nilai Sig. < 0,05 

maka data tidak berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai Sig. > 0,05 

maka data berdistribusi normal. 

 

Tabel 4.2 

Keputusan Uji Normalitas Data 
Variabel Nilai Asymp. 

Sig. (2-tailed) 

Taraf 

Signifikan 

Keputusan 

Non Performing Financing 0,506 0,05 Normal 

Kurs 0,083 0,05 Normal 

Inflasi 0,809 0,05 Normal 

Gross Domestic Product 0,893 0,05 Normal 

Sumber: Tabel 4.1 

 

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed)untuk variabel Y (Non Performing 

Financing) sebesar 0,506, X1 (Kurs) sebesar 0,083, X2 (Inflasi) sebesar 

0,809, dan X3 (Gross Domestic Product) sebesar 0,893. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini 

berdistribusi normal karena memiliki jilai signifikan > 0,05. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji  multikolinearitas  digunakan  untuk  mengetahui  ada 

tidaknya  variabel  independen  yang  memiliki  kemiripan  dengan 

variabel  independen  lain  dalam  satu  model. Untuk mendeteksi 
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multikolinieritas yaitu jika variance inflation factor tidak lebih dari 10 

mka tertebas dari multikolinieritas. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Kurs ,585 1,709 

Inflasi ,772 1,296 

Gross Domestic 

Product 
,644 1,552 

a. Dependent Variable: Non Performing Financing 

 Sumber: Lampiran , data sekunder diolah tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel Coefficient diatas dapat diketahui bahwa nilai 

VIF pada variabel kurs sebesar 1,709, variabel inflasi sebesar 1,296 

dan variabel Gross Domestic Product sebesar 1,552. Hal ini berarti 

variabel kurs, inflasi dan Gross Domestic Productterbebas dari asumsi 

klasik multikolinieritas karena nilai VIF lebih kecil dari 10. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu 

model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot. Tidak terjadi 

heteroskedastisitas jika: (1) Titik-titik data menyebar di atas dan di 

bawah atau di sekitar angka 0; (2) Titik-titik data tidak mengumpul 

hanya di atas atau di bawah saja; (3) Penyebaran titik-titik data tidak 

boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit 

dan melebar kembali; dan (4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola. 
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Heretoskedastisitas 

 
Sumber: Lampiran , data sekunder diolah tahun 2016 

Berdasarkan dari pola Scatterplot diatas dapat diketahui tidak 

terjadi heteroskedastisitas, hal ini ditunjukkan oleh titik-titik data yang 

tidak berpola serta menyebar disekitar angka nol dan tidak 

mengumpul hanya diatas atau dibawah saja. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan 

variabel sebelumnya. Untuk menguji autokorelasi akan dilakukan 

dengan menggunakan patokan sebagai berikut: (1) Angka D-W di 

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

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

+2 berarti ada autokorelasi negatif 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,735
a
 ,540 ,491 ,71371266 ,576 

a. Predictors: (Constant), Gross Domestic Product, Inflasi, Kurs 

b. Dependent Variable: Non Performing Financing 

Sumber: Lampiran , data sekunder diolah tahun 2016 

 

Berdasarkan nilai Durbin-Watson pada Model Summary sebesar 

0,576. Hal ini berarti model penelitian tidak terjadi autokorelasi. 

 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 
1,115E-

015 
,126 

 
,000 1,000 

Kurs ,773 ,168 ,773 4,611 ,000 

Inflasi -,110 ,146 -,110 -,752 ,458 

Gross Domestic 

Product 
-,793 ,160 -,793 -4,964 ,000 

a. Dependent Variable: Non Performing Financing 

Sumber: Lampiran , data sekunder diolah tahun 2016 

 

Tabel diatas digunakan untuk menggambarkan persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y = 0,000000000000001115 + 0,773X1 – 0,110X2 – 0,793X3 atau 
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NPF = 0,000000000000001115 + 0,773 (Kurs) – 0,110 (Inflasi) – 0,793 

(GDP) 

Keterangan: 

(1) Konstanta sebesar 0,000000000000001115 menyatakan bahwa 

apabila variabel kurs, inflasi dan Gross Domestic Product dalam 

keadaan konstan (tetap) maka nilai rasio Non Performing Financing 

akan naik sebesar 0,000000000000001115. 

(2) Koefisien regresi X1 sebesar 0,773 menyatakan bahwa setiap 

penambahan satu satuan unit kurs, maka akan meningkatkan rasio 

Non performing Financing sebesar 0,773satuan dan sebaliknya jika 

setiap penurunan sebesar satu satuan unit dari kurs, maka akan 

menurunkan rasio Non performing Financing sebesar 0,773 satuan 

dengan asumsi variabel selain kurs dianggap tetap atau konstan. 

(3) Koefisien regresi X2 sebesar -0,110 menyatakan bahwa setiap 

penambahan satu satuan unit inflasi, maka akan menurunkan rasio 

Non Performing Financing sebesar 0,110 satuan dan sebaliknya jika 

setiap penurunan sebesar satu satuan unit dari inflasi, maka akan 

menaikkan rasio Non performing Financing sebesar 0,110 satuan 

dengan asumsi variabel selain inflasi dianggap tetap atau konstan. 

(4) Koefisien regresi X3 sebesar -0,793 menyatakan bahwa setiap 

penambahan satu satuan unit GDP, maka akan menurunkan rasio Non 

Performing Financing sebesar 0,798 satuan dan sebaliknya jika setiap 

penurunan satu satuan unit GDP, maka akan menaikkan rasio Non 



91 

 

 
 

Performing Financing sebesar 0,798 satuan dengan asumsi variabel 

selain GDP dianggap tetap atau konstan. 

(5) Tanda (+) menandakan arah hubungan yang searah, sedangkan tanda 

(-) menunjukkan arah hubungan yang berbanding terbalik antara 

variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). 

 

4. Uji Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini antara lain: 

H1:Kurs berpengaruh signifikan terhadap rasio Non Performing 

Financing (NPF) pada PT. Bank Syariah Mandiri. 

H2:Inflasi berpengaruh signifikan terhadap rasio Non Performing 

Financing (NPF) pada PT. Bank Syariah Mandiri. 

H3: Gross Domestic Product (GDP) berpengaruh signifikan terhadap 

rasio Non Performing Financing (NPF) pada PT. Bank Syariah 

Mandiri. 

H4: Inflasi, Kurs, dan Gross Domestic Product (GDP) secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap rasio Non Performing 

Financing (NPF)pada PT. Bank Syariah Mandiri. 

a. Uji secara Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial atau 

secara individu antara X1 (kurs) terhadap Y (NPF), X2 (inflasi) Y 

(NPF) dan X3 (GDP) terhadap Y (NPF), dengan pengambilan 

keputusan menggunakan dua cara: 

Cara 1: Jika Sig. > 0,05 maka hipotesis tidak teruji 
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Jika Sig < 0,05 maka hipotesis teruji 

Cara 2: Jika thitung<  ttabel maka hipotesis tidak teruji 

Jika thitung>  ttabel  maka hipotesis teruji 

 

Dari tabel 4.5 dijelaskan hasil uji t sebagai berikut: 

1) Variabel Kurs (X1) 

Dari tabel diatas nilai signifikansi untuk variabel kurs 

sebesar 0,000, dibandingkan dengan taraf signifikansi (α = 0,05) 

maka  0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang 

berarti bahwa kurs berpengaruh positif signifikan terhadap rasio 

Non Performing Financing PT. Bank Syariah Mandiri. Jadi 

hipotesis 1 teruji. 

Atau, dalam tabel Coefficient diperoleh nilai ttabel sebesar 

2,039 (diperoleh dengan cara mencari nilai df = n – 1 = 32 – 1 = 

31, nilai α = 5%) dan nilai thitung sebesar 4,611. Karena nilai thitung 

> ttabel yaitu 4,611 > 2,039, maka dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak yang berarti bahwa kurs berpengaruh positif signifikan 

terhadap rasio Non Performing Financing PT. Bank Syariah 

Mandiri. Jadi hipotesis 1 teruji. 

2) Variabel Inflasi (X2) 

Dari tabel diatas nilai signifikansi untuk variabel kurs 

sebesar 0,458, dibandingkan dengan taraf signifikansi (α = 0,05) 

maka  0,458 >0,05. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang 

berarti bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio 
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Non Performing Financing PT. Bank Syariah Mandiri. Jadi 

hipotesis 2 tidak teruji.  

Atau, dalam tabel Coefficient diperoleh nilai ttabel sebesar 

2,039 (diperoleh dengan cara mencari nilai df = n – 1 = 32 – 1 = 

31, nilai α = 5%) dan nilai thitung sebesar -0,752. Karena nilai thitung 

< ttabel yaitu 0,752 < 2,039, maka dapat disimpulkan bahwa H0 

diterima yang berarti bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap rasio Non Performing Financing PT. Bank 

Syariah Mandiri. Jadi hipotesis 2 tidak teruji. 

3) Variabel Gross Domestic Product (X3) 

Dari tabel Coefficient diperoleh nilai signifikansi untuk 

variabel GDP sebesar 0,000, dibandingkan dengan taraf 

signifikansi (α = 0,05) maka  0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak yang berarti bahwa GDP berpengaruh negatif 

signifikan terhadap rasio Non Performing Financing PT. Bank 

Syariah Mandiri. Jadi hipotesis 3 teruji. 

Atau, dalam tabel Coefficient diperoleh nilai ttabel sebesar 

2,039 (diperoleh dengan cara mencari nilai df = n – 1 = 32 – 1 = 

31, nilai α = 5%) dan nilai thitung sebesar -4,964. Karena nilai thitung 

> ttabel yaitu 4,964> 2,039, maka dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak yang berarti bahwa GDP berpengaruh negatif signifikan 

terhadap rasio Non Performing Financing PT. Bank Syariah 

Mandiri. Jadi hipotesis 1 teruji. 
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b. Uji secara Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh secara simultan atau 

secara bersama-sama kurs, inflasi dn Gross Domestic Product 

terhadap rasio Non performing Financing PT. Bank Syariah Mandiri, 

dengan pengambilan keputusan menggunakan dua cara: 

Cara 1: Jika Sig. > 0,05 maka hipotesis tidak teruji 

Jika Sig < 0,05 maka hipotesis teruji 

Cara 2: Jika thitung<  ttabel maka hipotesis tidak teruji 

Jika thitung>  ttabel  maka hipotesis teruji 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji F 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 16,737 3 5,579 10,953 ,000
b
 

Residual 14,263 28 ,509   

Total 31,000 31    

a. Dependent Variable: Non Performing Financing 

b. Predictors: (Constant), Gross Domestic Product, Inflasi, Kurs 

Sumber: Lampiran , data sekunder diolah tahun 2016 

 

Dari tabel ANOVA diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 

maka 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa hipotesis 4 teruji, yaitu kurs, 

inflasi danGDP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

rasio Non Performing Financing PT. Bank Syariah Mandiri.  

Sedangkan nilai Fhitung diperoleh sebesar 10,953 dan Ftabel 

sebesar 2,95, maka Fhitung(10,953) > Ftabel (2,95) yang berarti bahwa 
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kurs, inflasi dan GDP secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

rasio Non Performing Financing PT. Bank Syariah Mandiri. Hal 

tersebut berarrti bahwa H4 teruji. 

 

5. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,735
a
 ,540 ,491 ,71371266 ,576 

a. Predictors: (Constant), Gross Domestic Product, Inflasi, Kurs 

b. Dependent Variable: Non Performing Financing 

Sumber: Lampiran , data sekunder diolah tahun 2016 

 

Dalam taabel diatas angka R Square atau koefisien determinasi 

adalah 0,540 atau 54%. Nilai R Square berkisar 0 – 1. Nugroho dalam 

Sujianto menyatakan, untuk regresi linier berganda sebaiknnya 

menggunakan R Square yang sudah disesuaikan atau tertulis Adjusted R 

Square, karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang 

digunakan.
127

 

Angka Adjusted R Square adalah 0,491, artinya 49,1% variabel 

terikat  Rasio NPF dijelaskan oleh variabel bebas yang terdiri dari kurs, 

inflasi dan GDP, dan sisanya 50,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar 

variabel yang digunakan. Jadi sebagian kecil variabel terikat dijelaskan 

oleh variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model. 

                                                           
127

 Sujianto, Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0..., hal. 71 


