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NINA DEWI RATNA, 1210307084 : “PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH 

BERMASALAH TERHADAP RETURN ON ASSETS (ROA) BANK JABAR BANTEN 

SYARIAH KCP MARGAASIH TAHUN 2012 - 2013” 

Fungsi Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi adalah  menghimpun dan menyalurkan 

dana dalam bentuk pembiayaan. Setiap penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah 

mempunyai risiko pembiayaan bermasalah. Salah satu penyaluran pembiayaan terbesar yang 

terdapat pada Bank Jabar Banten Syariah KCP Margaasih adalah pembiayaan murabahah yang 

juga mempunyai risiko pembiayaan bermasalah. Dalam operasionalnya, berdasarkan laporan 

keuangan yang penulis teliti terdapat ketidakselarasan yang terjadi antara peningkatan pembiayaan 

murabahah bermasalah dan meningkatnya Return On Assets (ROA).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pembiayaan murabahah bermasalah, 

tingkat Return On Assets (ROA) dan pengaruh pembiayaan murabahah bermasalah sebagai 

variabel X terhadap Return On Assets (ROA) sebagai variabel Y di Bank Jabar Banten Syariah 

KCP Margaasih tahun 2012 - 2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai Non 

Performing Financing (NPF) yang diperoleh dari laporan keuangan (neraca dan catatan atas 

laporan keuangan) Bank Jabar Banten Syariah KCP Margaasih dan nilai Return On Assets (ROA) 

yang diperoleh dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) Bank Jabar Banten Syariah 

KCP Margaasih per bulan mulai dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2013.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode 

deskriptif yaitu metode yang menggambarkan atau menjelaskan variabel-variabel yang diteliti. 

Teknik yang digunakan untuk analisis data adalah analisis regresi linier sederhana untuk mencari 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y, analisis koefisien korelasi untuk mencari hubungan 

antara variabel X dan Y, analisis koefisien determinasi untuk mencari kontribusi X terhadap Y dan 

uji statistik t untuk menguji signifikansi koefisien regresi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa nilai Non Performing Financing (NPF) dan 

Return On Assets (ROA) mengalami fluktuasi. Nilai NPF terendah terjadi pada bulan November 

2013 sebesar 0,26% dan nilai NPF tertinggi adalah sebesar 2,79% yang terjadi pada bulan 

Desember 2012. Sedangkan nilai ROA terendah terjadi pada bulan Desember 2012 sebesar -2,14% 

dan nilai ROA tertinggi adalah sebesar 0,68% yang terjadi pada bulan Desember 2013. 

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukan bahwa Non Performing Financing (NPF) 

berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA). Hal ini dibuktikan dengan nilai -t hitung 

< -t tabel (-2,414 < 2,160). Denga kontribusi yang diberikan Non Performing Financing (NPF) 

terhadap Return On Assets (ROA) sebesar 31% sedangkan sisanya 69% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 

 


