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ABSTRAK 

Wina Rahmawati: Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan 

Musyarakah terhadap Return On Assets (ROA) pada PT 

BPRS Al Ma’soem Syariah Periode 2014-2016 

Kehadiran perbankan berfungsi melayani masyarakat di daerah pedesaan 

atau pinggiran, atau biasa dikenal dengan rural banking. Di Indonesia, rural 

banking diakomodasi dalam bentuk lembaga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keungan ini dibutuhkan oleh 

masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran yang belum terjangkau oleh bank 

umum, baik dari segi penyimpanan dana nasabah maupun segi pembiayaan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui pengaruh jumlah 

dana pihak ketiga terhadap return on assets (ROA) pada PT BPRS Al Ma’soem 

Syariah, (2) mengetahui pengaruh jumlah pembiayaan musyarakah terhadap 

return on assets (ROA) pada PT BPRS Al Ma’soem Syariah, dan (3) mengetahui 

pengaruh jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan musyarakah terhadap return 

on assets (ROA) pada PT BPRS Al Ma’soem Syariah. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara 

dokumentasi yaitu mengumpulkan laporan kinerja keuangan PT BPRS Al 

Ma’soem. Berupa laporan kinerja keuangan jumlah dana pihak ketiga, 

pembiayaan musyarakah dan return on assets (ROA). Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif, metode analisis regresi sederhana dan regresi 

linier berganda dengan menggunakan uji t dan uji f, untuk pengolahan data 

digunakan program SPSS for Windows V.20 dan Microsoft Excel 2010 sebagai 

alat bantu. 

Hasil Penelitian menjelaskan bahwa pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga 

dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Return On Assets (ROA) pada PT BPRS 

Al Ma’soem Syariah memiliki hubungan yang sangat kuat dengan nilai kolerasi 

sebesar 0,807, dan besar kontribusi Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan 

Musyarakah ditunjukkan oleh  nilai R square sebesar 0,651 atau 65,1%, 

sedangkan sisanya 34,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Selain itu, berdasarkan hasil uji hipotesis atau uji f memperoleh 

nilai fhitung > ftabel (8,385 < 4,26) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya, 

bahwa Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Musyarakah secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Assets (ROA). 
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