
 

ABSTRAK 

 

 

 

Rosita Destiyanti. Pengaruh Total Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Terhadap 

Return On Asset (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri. 

 

Total pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga 

pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana. Adapun Dana pihak ketiga 

merupakan penghimpunan dan penyalurkan dana kembali kepada masyarakat. 

Sedangkan Return On Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur 

kemampuan PT. Bank Syariah Mandiri dalam memperoleh keuntungan secara 

keseluruhan. Jika Total Pembiayaan mengalami peningkatan, maka akan diikuti pula 

dengan kenaikan Return On Asset (ROA) begitupun jika Dana Pihak Ketiga 

mengalami kenaikan, maka akan diikuti pula dengan kenaikan Return On Asset 

(ROA). Tetapi ditemukan adanya suatu penomena dimana Total Pembiayaan 

mengalami kenaikan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan Return On Asset (ROA). 

Selain itu juga terdapat fenomena ketika Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan 

tetapi tidak diikuti oleh peningkatan dari Return On Asset (ROA). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Total 

Pembiayaan (variabel X1) dan Dana Pihak Ketiga (variabel X2) terhadap Return On 

Asset (ROA) (variabel Y) di PT. Bank Syariah Mandiri. 

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data laporan keuangan yang 

dibuat dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2010-2014. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan yang 

dipublikasikan di website www.syariahmandiri.co.id. Metode penelitian yang 

digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data 

yang digunakan adalah regresi sederhana, regresi berganda, korelasi Pearson Product 

Moment (PPM), korelasi ganda dan koefisiensi determinasi. Hipotesis diuji dengan 

menggunakan uji t untuk menguji keberartian koefisien regresi secara parsial serta uji 

F untuk menguji keberartian koefisien regresi secara simultan pada taraf signifikan 

0,05. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel Total Pembiayaan dan 

Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara simultan terhadap Return On Asset (ROA) di 

PT. Bank Syariah Mandiri dengan pengaruh sebesar 41,7% dan sisanya sebesar 

58,3% dijelaskan oleh variabel lain. Secara Parsial Total Pembiayaan berpengaruh 

secara negatif signifikan. Sedangkan Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh 

negatif signifikan. Dan secara simultan Total Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga 

berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 
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