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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli, 
pembiayaan bagi hasil, non performing financing (NPF), BI Rate, dan produk 
domestik bruto terhadap profitabilitas (diproksikan dengan Return On Asset) 
bank umum syariah di Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan metode 
purposive sampling dan sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 11 bank 
umum syariah. Data diperoleh dari data sekunder laporan triwulan bank umum 
syariah periode 2014-2016. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi linier berganda. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan 
pada penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan 
jual beli berpengaruh positif, NPF dan BI Rate berpengaruh negatif, 
pertumbuhan produk domestik bruto berpengaruh negatif tidak signifikan dan 
pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum 
syariah di Indonesia. 
 

 

Kata kunci: Pembiayaan Jual Beli (Murabahah, Salam, Istishna), Pembiayaan 
 Bagi Hasil (Mudharabah, Musyarakah), Non Performing 
 Financing, BI Rate,  Produk Domestik Bruto, Profitabilitas (ROA). 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to examine and analyze effect of purchase 
financing, profit sharing financing, non performing financing, bi rate and gross 
dometic product on asset quality on profitability (proxied by return on assets) 
Islamic commercial bank in Indonesia. Sampling determined by using purposive 
sampling method. Data obtained from secondary quartal report 11 islamic 
banks registered in Bank Indoneisa in 2014-2016. The analysis tools on this 
research is using multiple linier regression analysis, the hypothesis is based on 
prior research. The results from this research shows that purchase financing 
have positive effect on profitability, NPF and bi rate have negative effect on 
profitability, growth gross dometic product have negative not significant effect 
on profitability and profit share financing did not significantly effect on 
profitability 
 
 
 
Keywords : purchase financing (murabahah, salam, istishna), profit sharing 
 financing(mudharabah, musyarakah), non performing financing 
 (NPF), bi rate gross dometic product, asset quality on profitability 
 (ROA). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Bank syariah membuktikan sebagai lembaga keuangan yang dapat 

bertahan ditengah krisis perekonomian yang semakin parah. Pada semester 

kedua tahun 2008 krisis kembali menerpa dunia. Krisis keuangan yang berawal 

dari Amerika Serikat akhirnya merambat ke negara-negara lainnya dan meluas 

menjadi krisis global. IMF (international monetary fund) memperkirakan 

terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,9% pada 2008 

menjadi 2,2% pada tahun 2009. (Wibowo, 2012).  

Pada tahun 2014, Kinerja perbankan syariah mengalami peningkatan dari 

tahun-tahun sebelumnya, baik dari total asset, bembiayaan yang disalurkan 

maupun dana dari pihak ke tiga. Melihat kinerja perbankan syariah yang 

semakin meningkat tersebut seharusnya berdampak baik juga terhadap 

profitabilitas. Namun pada kenyataannya, fenomena yang terjadi justru laba 

bank syariah anjlok per April 2014 yaitu sebesar Rp 1,03 triliun. Jumlah itu 

menunjukan penurunan 24,26% dibandingkan April 2013. Adapun laba bersih 

yang diraih bank syariah 1 semester lalu mencapai Rp 1,36 triliun 

(Tribunnews.com, 4 September 2014). Bank syariah sebagai lembaga perantara 

keuangan diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan 

bank berbasis bunga. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan bank 

adalah melihat tingkat profitabilitasnya serta tingkat efisiensinya (Sahara, 2013). 
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 Rasio profitabilitas bank digunakan untuk menilai kinerja dalam 

menghasilkan laba. Sesuai dengan tujuan berdirinya suatu badan usaha yaitu 

untuk memperoleh keuntungan. Begitu juga dengan lembaga perbankan, baik 

perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Rasio profitabilitas dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja bank dalam menghasilkan laba (Fauziah, 

2013). 

 Faktor internal yang mempengaruhi profitabilitas meliputi produk 

pembiayaan bank, performance financing, kualitas aset, dan modal (Hassan, K. 

dalam Anto, 2012). Jenis-jenis pembiayaan syariah menurut tujuannya dibedakan 

menjadi pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, dan 

pembiayaan konsumtif syariah (Karim,2008). Akad atau prinsip yang menjadi 

dasar operasional bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan menurut Karim 

(2008) dibedakan menjadi 4 macam yaitu prinsip jual beli (murabahah, salam dan 

istishna’’), prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip sewa (ijarah 

dan ijarah muntahhiyah bittamlik), serta akad pelengkap (hiwalah, rahn, qardh, 

wakalah, dan kafalah). Berdasarkan statistik Bank Indonesia, pola utama 

pembiyaan yang mendominasi pada bank syariah adalah prinsip jual beli dan 

prinsip bagi hasil. 

	 Menurut Rahman (2012) Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan 

dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan 

bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas harga barang yang dijual. 

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan 

waktu penyerahanannya. Berdasarkan statistik Bank Indonesia bulan September 
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tahun 2011, akad yang paling banyak digunakan pada prinsip jual beli adalah 

murabahah yaitu sekitar 54,98% dari total pembiayaan yang diberikan bank 

syariah di Indonesia. Sedangkan pembiayaan salam dan istishna’ hanya sebagian 

kecil yaitu 0,07% dan 0,51% dari total pembiayaan. Bukti empiris dari Wicaksana 

(2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan murabahah yang 

merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi 

profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan Return on Asset. 

Penelitian tersebut didukung oleh Rosita (2011) Sedangkan hasil penelitian yang 

berbeda ditunjukan pada penelitian Mawardi (2012) menyatakan bahwa 

pembiayaan jual beli berpengaruh negative terhadap ROA dan penelitian Sari 

(2013) yang menyatakan pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap ROA. 

 Produk bank yang menerapkan sistem bagi hasil adalah pada pembiayaan 

modal kerja dan investasi dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini memiliki perbedaan 

pada pembagian modal dan pengelolaan usaha, serta pembagian keuntungan.Jika 

pembiayaan mudharabah, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan 

pihak nasabah hanya mengelola usaha saja.Pembagian keuntunganberdasarkan 

besar modal yang disumbangkan. Jika pembiayaan musyarakah, pihak bank dan 

nasabah sama-sama menyumbangkan modal dan mengelola usaha, biasanya 

sebesar 60% : 40%. Pembagian keuntungan juga berdasarkan besar modal yang 

disertakan dalam usaha tersebut (Permata,2014). Pendapatan yang diperoleh akan 

mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank (Firdaus, 2009). Besarnya laba 

yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang 
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dicapai. Bukti empiris dari Wicaksana (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah maka semakin tinggi profitabilitas 

bank umum syariah yang diproksikan dengan Return on Asset. Sedangkan bukti 

empiris Maya (2009) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah maka semakin rendah profitabilitas bank umum 

yang diproksikan dengan net profit margin dan gross profit margin. 

 Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah sangat mungkin 

mengandung risiko di dalamnya, Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah 

disebut sebagai net performing financing (NPF). Menurut Hadiyati & Baskara 

(2013). Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 

2015, pertumbuhan perbankan syariah juga mengalami perlambatan khususnya 

dalam hal NPFnya, bahkan sebaliknya industri perbankan syariah mulai dihantui 

dengan peningkatan pembiayaan macet (Non Performing Financing), dimana 

rasio NPF perbankan syariah pada pertengahan 2015 mencapai 4,7% atau 

mengalami peningkatan sebesar 0,83% dibanding rasio NPF pada semester 

pertama tahun 2014 yang sebesar 3,9%, peningkatan ini dianggap sangat tajam 

karena sudah mendekati ambang batas (level maksimum) yaitu 5% (Bachdar, 

2015). NPF secara luas dapat diartikan sebagai suatu kredit pembayaran yang 

dilakukan tidak lancar dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan 

sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.. 

Rahman & Rochmanika (2012) menyatakan bahwa NPF berpengaruh 

profitabilitas Bank Syariah namun penelitian Wibowo (2013) menyatakan NPF 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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 Bank dalam kegiatan operasionalnya tidak lepas dari pengaruh kondisi 

perekonomian (Sahara, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan analisis dari 

luar perusahaan, yaitu dengan menggunakan analisis lingkungan makroekonomi. 

Variabel makroekonomi yang digunakan adalah suku bunga BI (BI Rate), dan 

Produk Domestik Bruto (PDB). Alasan Peneliti memilih BI Rate dan PDB adalah 

karena ditemukannya research gap pada penelitian-penelitian sebelumnya 

sehingga untuk menguji konsistensi penelitian terdahulu, maka peniliti kali ini 

akan menguji kembali pengaruh dari BI Rate dan Produk Domestik Bruto dengan 

data perusahaan Bank Umum Syariah periode laporan keuangan triwulan tahun 

2014-2016. 

 BI rate ikut mempengaruhi profitabilitas bank, ketika BI rate naik maka 

akan diikuti oleh naiknya suku bunga deposito yang berakibat langsung terhadap 

penurunan sumber dana pihak ketiga bank syariah. Penurunan DPK ini sebagai 

akibat dari pemindahan dana masyarakat ke bank konvensional untuk 

mendapatkan imbalan bunga yang lebih tinggi. Apabila DPK turun maka 

profitabilitas bank syariah juga akan ikut turun (Karim, 2006).	Peneilitan tersebut 

didukung dengan penelitian Setiadi (2010) dan Oktavia (2009) dimana Suku 

Bunga BI (BI rate) memberikan pengaruh positif terhadap ROA. namun teori 

tersebut bertolak belakang dengan  penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Utomo (2009) dan Ramlall (2009) penelitian tersebut menyatakan bahwa suku 

bunga (BI rate) memberikan pengaruh negatif terhadap ROA. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zeitun (2012)  dalam jurnal yang 

berjudul Determinants of Islamic and Conventional Banks Performance in GCC 
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Countires Using Panel Data Analysis  dimana penelitian tersebut dilakukan pada 

Bank Konvensinal dan Bank Syariah yang ada di Gulf Cooperation Council 

(GCC), dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Produk Domestik Bruto 

memiliki hubungan positif dengan besarnya profitabilitas Bank konvensional dan 

bank islam di GCC, hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Wahidudin 

(2012) yang menghasilkan kesimpulkan bahwa Produk Domestic Bruto 

mempunyai korelasi positif dengan profitabilitas bank.  Sementara Sahara (2013) 

dan Sodiq (2015) melakukan penelitian yang sama dengan objek penelitian 

Produk Domestik Bruto dan Bank Syariah Indonesia juga memperoleh hasil yang 

serupa yaitu Produk Domestik Bruto memiliki hubungan signifikan positif dengan 

besarnya profitabilitas Bank Syariah. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang 

dibuat oleh Naseem (2012) yang menunjukkan hasil bahwa Pertumbuhan 

ekonomi (PDB) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. 

Sementara penelitian Asrina (2015) menyatakan PDB tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA Bank Syariah. Untuk menguji konsistensi penelitian 

terdahulu, maka peniliti kali ini akan menguji kembali pengaruh dari Produk 

Domestik Bruto dengan data perusahaan Bank Umum Syariah periode laporan 

keuangan triwulan tahun 2014-2016. 

 Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian  Rahman dan 

Rochmanika  (2012) dan Wibowo dan Syaichu (2013). Berdasarkan kajian teoritis 

dari hasil penelitian sebelumnya, maka judul ini adalah “Pengaruh Pembiayaan 

Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Non Performing Financing (NPF), BI Rate 
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dan Produk Domestik Bruto Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di 

Indonesia Periode 2014-2016”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Pembiayaan Jual Beli (Murabahah, Salam, Istishna) berpengaruh 

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia? 

2. Apakah Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah, Musyarakah) berpengaruh 

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia? 

3. Apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia? 

4. Apakah BI rate berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah 

di Indonesia? 

5. Apakah Pertumbuhan Produk Domestik Bruto berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia? 

1.3. Pembatasan Masalah 

1. Data yang diambil berasal dari Bank Umum Syariah yang telah 

mempublikasikan laporan keuangan triwulannya periode tahun 2014-

2016. 

2. Faktor Internal Bank yang diteliti pada penelitian ini berfokus kepada 

Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Non Performing 

Financing, sedangkan faktor eksternal perusahaan dalam penelitian ini 
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adalah Suku Bunga (BI Rate) dan pendapatan nasional (Produk Domestik 

Bruto).  

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis pengaruh Pembiayaan Jual Beli (Murabahah, Salam, 

Istishna) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. 

2. Menganalisis Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah, Musyarakah)  

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. 

3. Menganalisis Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas 

Bank Umum Syariah di Indonesia. 

4. Menganalisis pengaruh BI rate terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

5. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi Sektor Perbankan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi Bank 

Umum Syariah untuk membuat keputusan terhadap kebijakan 

pembiayaan dan lebih dapat mengendalikan faktor-faktor yang nantinya 

mempengaruhi kinerja perusahaan.  

2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan dan BI 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi Otoritas 

Jasa Keuangan dan BI dan para pengambil keputusan atau kebijakan 

perekonomian agar lebih tepat untuk mempertimbangkan factor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja bank syariah. 

3. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi 

akademisi jika adanya Pengaruh Faktor Pembiayaan dan BI rate terhadap 

profitabilitas Bank Syariah pada periode laporan keuangan tahun 2012-

2016. 

1.6. Sistematika Penulisan Penelitian 

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan Bank syariah sebagai lembaga keuangan 

yang dapat bertahan ditengah krisis perekonomian, Pengaruh 

Pembiayaan jual beli, bagi hasil, NPF, Inflasi dan BI rate terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah, meneliti Bank Umum Syariah 

yang mempublikasihan laporan keuangannya periode 2014-2016, 

menganalisi pengaruh yang berdampak pada profitabilitas bank 

umum syariah, dan manfaat penelitian bagi sektor perbankan, bagi 

BI dan bagi penulis, serta sistematika penulisan dari judul 

penelitian yaitu Pengaruh Inflasi, BI Rate, Pembiayaan Jual Beli, 

Pembiayaan Bagi Hasil dan Non Performing Financing (NPF) 
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Terhadap Profitabilitas Bank Syariah yang Terdaftar di Indonesia 

Periode  2014-2016.  

BAB II   : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi litelatur menganai profitabilitas bank syariah, 

Pembiayaan jual beli, bagi hasil, NPF, Inflasi dan BI rate yang 

digunakan sebagai dasar untuk membahas masalah dalam 

penelitian ini. Bab ini juga mencakup teori-teori dan penelitian 

terdahulu seperti Rahman dan Rochmanika  (2012) dan Wibowo 

dan Syaichu (2013). penelitian yang mendukung perumusan 

hipotesis serta analitis hasil penelitian lainnya. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan 

secara operasional. Menguraikan definisi variabel, populasi, sampel 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis. 

 BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil 

dari pengujian tersebut, serta pembahasan dengan analisis yang 

dikaitkan dengan teori yang berlaku. 

 BAB V  : PENUTUPAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan 

pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi 
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peneliti selanjutnya dengan penelitian sejenis dan juga implikasi 

penelitian terhadap praktik yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Bank Umum Syariah 

 Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 pengertian bank 

umum adalah bank badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hiduo rakyat 

banyak. Sedangkan pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip usaha syariah” 

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

 Pada pasal 1 butir 13 undang-undang tersebut Prinsip syariah adalah aturan 

perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk 

penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya 

yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan 

prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan 

modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni 

tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas 

barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)  (Harahap, 

Wiroso, dan Yusuf  2010:4)  
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 Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1, Bank Umum Syariah 

adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

2.1.2. Fungsi  Bank Syariah 

 Disamping sebagai mediasasi kauangan bank memiliki fungsi penyedia jasa 

layanan, seperti transfer,inkaso, kliring dan sebagainya. Dalam Undang-undang 

nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 4 dijelaskan fungsi bank 

syariah sebagai berikut: 

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat. 

2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk 

lembaga baituk mal , yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, 

sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada 

organisasi pengelola zakat. 

3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana social yang berasal dari 

wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai 

dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). 

4. Pelaksanaan fungsi social sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Jika memperhatikan ketentuan tersebut, bank syariah dalam melaksanakan kegiatan 

usaha komersialnya memiliki fungsi yang tidak berbeda dengan fungsi bank 
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konvensional. Seharusnya Bank Syariah memiliki kegiatan usaha yang lebih luas dari 

bank konvensional, bank syariah  dapat melaksanakan kegiatan usaha leasing 

(ijarah), anjak piutang (hawalah/hiwalah), comsumer financing  (murabahah), modal 

ventura (musyarakah), pengadaian (rahn) yang dibagian besar secara konsep 

berkaitan langsung dengan sector rill maka bank syariah meiliki fungsi sebagai 

manajer investasi, investor, jasa layanan dan sosial. (Wiroso, dan Yusuf  2010:22). 

Sudarsono (2008;27) mengatakan bahwa fungsi dan peran bank syariah adalah 

sebagai berikut: 

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. 

2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun 

dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. 

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana 

lazimnya. 

4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan 

syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan 

mengelola (menghimpun, meng-administrasikan, mendistribusikan) zakat serta 

dana-dana sosial lainnya. 

2.2. Pembiayaan Bank Syariah 

 Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, 

skema investasi dan skema sewa. Skema jual beli memiliki beberapa bentuk, yaitu 
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murabahah, salam, dan istishna. Skema investasi terdiri atas dua jenis, yaitu 

mudharabah dan musyarakah. Sementara itu, skema sewa terdiri atas ijarah dan 

ijarah munthahiya bittamlik (Yaya et al, 2009;62) 

 Menurut Wiroso, dan Yusuf  (2010:33-34)  Dana bank syariah yang 

dihimpun, disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. 

Secara garis besar penyaluran bank syariah dilakukan dengan tiga pola penyaluran 

yaitu:  

1. Prinsip jual beli  yang meliputi murabahah, salam, dan salam pararel, istishna  

dan istishna pararel. 

2. Prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan 

musyarakah dan 

3. Prinsip ujroh  yaitu ijarah dan ijarah muntahiayah bitamlik. 

Tujuan pembiayaan ini yaitu: (1) secara makro adalah peningkatan ekonomi, 

tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka 

lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan (2) secara makro adalah upaya 

memaksimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, 

penyaluran kelebihan dana. (Muhammad, 2005:27) 

2.2.1. Pembiayaan Jual Beli 

Pembiayaan Jual beli merupakan produk yang paling popular dalam praktik 

pembiayaan di perbankan syariah, Karena secara teknis produk ini cukup sederhana 

dan memberikan keuntungan baik bagi nasabah ataupun pihak bank. Sederhana 
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Karena secara teknis ia merupakan jual beli barang secara tempo sebagaimana biasa 

dilakukan masyarakat, nasabah diuntungkan dengan terpenuhinya kebutuhan dan 

kepastian harga yang tidak akan berubah selama waktu perjanjian pembiayaan, 

sedangkan bank diuntungkan dengan adanya margin yang ia terima. Pada umumnya 

akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli diperbankan syariah adalah akad 

murabahah, salam, dan istishna (Azhar,2016). 

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. 

Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. 

Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi 

dalam bank syariah, yaitu Murabahah, salam dan Istishna (Muhammad,2014:29). 

2.2.1.1 Akuntansi Murababah 

 Murabahah adalah jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang 

disepakati antara pihak bank dengan nasabah, salam hal ini bank menyebutkan harga 

barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu 

sesuai dengan kesepakatan (Muhammad,2014:29).  

 Menurut Wiroso, dan Yusuf  (2010:163-164) Murabahah adalah akad jual beli 

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati 

oleh penjual dan pembeli. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa, 

2006) yang dimaksud dengan Murabahah adalah menjual suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya, kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga 

yang lebih sebagai laba. 
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Menurut Wiroso, dan Yusuf  (2010:164) Murabahah sesuai jenisnya dapat 

dikategorikan dalam: 

1. Murabahah tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak bank syariah menyediakan 

barang dan 

2. Murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi 

jual beli apabila ada pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan dapatdikategorikan 

dalam: 

a. Sifatnya mengikat artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk 

dibeli oleh nasabah sebagai pemesan. 

b. Sifatnya tidak mengikan artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan 

barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut. 

Dari cara pembayaran murabahah dapat dikategorikan menjadi pembayaran tunai dan 

pembayaran tangguh. Dalam praktek yang dilakukan oleh bank syariah saat ini adalah 

Murabahah berdasarkan pesanan, sifatnya mengikat dengan cara pembayaran 

tangguh.  

Syarat Murabahah (Antionio,2010 dalam Harahap, Wiroso, dan Yusuf  2010:164) 

adalah: 

1. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah 

2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan 

3. Kontrak harus bebas dari riba 

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian 
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5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

Menurut Wiroso, dan Yusuf (2010:165) harga yang disepakati dalam murabahah 

adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan, Jika bank mendapat 

potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila 

potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan 

berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.  

Terkait dengan jual beli, DSN (Dewan Syariah Nasional) membolehkan bank 

meminta nasabah untuk membayar uang muka (urbun) saat menandatangani 

kesepakatan awal pemesanan. Kebijakan meminta uang muka diterapkan secara ketat 

pada transaksi murabahah  yang pembeli pembelian asetnya dilakukan oleh bank 

(Yaya et al, 2009;181). Urbun  menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila 

murabahah  jadi dilakanakan. Tetapi apabila murabahah batal urbun  dikembalikan 

kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika 

uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan 

dari nasabah. Berkaitan dengan Akuntansi Perbankan Syariah, uang muka harus 

dibayarkan oleh nasabah kepada Bank Syariah, bukan kepada pemasok (PAPSI: 

III.33). Jadi pembayaran terlebih dahulu kepada pemasok, yang lazim disebut dengan 

pendanaan sendiri (self financing) tidak dapat dikategorikan sebagai uang muka, 

dimana tercantum dalam fatawa DSN nomor 4/DSN-MUI-IV/2000, ketentuan 

pertama, butir 4 yaitu: “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama 
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bank sendiri,dan pembelian ini harus sah dan bebas riba” (Wiroso, dan Yusuf  

2010:169) 

Fatwa DSN MUI tentang  murabahah memperbolehkan bank syariah meminta 

nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat disimpan oleh bank. Penyerahan 

jaminan dapat dilakukan ketika transaksi pemesanan maupun ketika akad jual beli 

sudah dilakukan. Jaminan tersebut bertujuan agar nasabah serius dengan pesanannya 

maupun dengan pelunasan piutangnya (Yaya et al, 2009;181). 

 Apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang 

diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa 

nasabah tidak mampu melunasi pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada 

pendekatan ta’zir yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. 

Besar denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari 

denda diperuntukan sebagai dana sosial ( qardhul basan).  

Untuk dapat membukukan transaksi murabahah, terlebih dahulu harus diketahui 

perlakuan akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAK nomor 102 tentang Akuntansi 

Murabahah. (Wiroso, dan Yusuf  2010:171-172).  

 Menurut Yaya et al, (2009;187-188) Setiap tanggal jatuh tempo, bank syariah 

akan mengakui adanya pendapatan margin. Besarnya pendapatan margin yang diakui 

bergantung pada alternative pendekatan yang digunakan. Bila bank menggunakan 

pendekatan proposional, maka besarnya margin setiap bulan adalah sama, sedang 

bulan menggunakan pendekatan tabel anuitas, maka margin pada bulan pertama akan 

lebih besar dibanding dengan bulan kedua dan seterusnya. Berdasarkan PSAK 102, 
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pendekatan yang disarankan adalah pendekatan proposional, yaitu proposional 

terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan presemtase 

keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (PSAK 102 paragraf 24). 

2.2.1.2 Akuntansi Salam 

 Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya 

di tempat akad sesuai dengan harga yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan 

sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima 

pesanan dan pembayaran dilakukan segera (Muhammad,2014:29) 

 Salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi dimuka, 

sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad salam  ini 

digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang biasanya barang hasil 

pertanian) yang memerlukan waktu untuk produksinya. Adapun salam paralel 

merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam, dalam hal ini 

transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedang transaksi 

salam kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok (Yaya et al, 

2009;232). 

 Menurut Wiroso, dan Yusuf  (2010:243) Salam adalah akad jual beli muslam 

fiih (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh muslam ilaihi  (penjual) 

dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut 

diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli 

atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual 
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kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan 

cara salam maka hal ini disebut salam parallel. 

Salam Paralel dapat dilakukan dengan syarat: 

1. Akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank 

dan pembeli akhir;  

2. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. 

 Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di 

awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama janga waktu 

akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta 

jaminan kepada nasabah untuk menghindari risiko yang merugikan bank. Barang 

pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, 

spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnta. Barang pesanan harus sesuai dengan 

karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan 

yang dikirimkan salah satu cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas 

kelalaiannya. (Wiroso, dan Yusuf  2010:244). 

 Modal salam harus dapat ditetapkan dengan menyebutkan dasar – dasar 

pengukuran untuk menilai modal salam yang akan dicatat bank islam pada saat 

dibayar (untuk salam) atau pada saat diterima (untuk salam pararel). Bila modal 

salam dalam bentuk tunai, hal ini teridentifikasi oleh jenis mata uang dan jumlahnya, 

tetapi apabila dalam bentuk barang atau manfaat, ini diukur dengan nilai wajar dari 

asset atau manfaat tersebut, yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan 
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digunakannya nilai wajar dari pada nilai historis memberikan informasi yang berguna 

bagi para pengguna informasi laporan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan 

hubungan antara merka dan bank islam. Penggunaan nilai wajar juga mencerminkan 

pelaksanaan konsep “representative faithfulness” yang ada (Wiroso, dan Yusuf  

2010:246). 

 Dalam mengukur modal salam dan salam pararel pada akhir periode laporan 

keuangan, digunakan biaya historis Karena informasi yang dapat diandalkan 

diperoleh dari sifat ini. Namun demikian untuk menyakinkan bahwa informasi 

keuangan ini dapat diandalkan, standar menyebutkan bahwa apabila bank islam 

memperoleh keyakinan bahwa penjual (al muslam ilaih)  tidak mengirim barang atau 

hasil barang produksi secara penuh maupun sebagian, atau adanya kemungkinan 

bahwa barang atau hasil produksi menurun, harus dibuat pencadangan terhadap 

deficit yang diestimasikan. Pencadangan ini dapat memberikan informasi yang bisa 

membantu memperkirakan arus kas bank islam dimasa yang akan datang yang 

dihasilkan dari pembiayaan Salam.  Informasi yang dapat menjadi sumber prediksi ini 

mencerminkan bahwa satu dari beberapa karakteristik kaulitatif yang ada untuk 

mencapaian keandalan terpenuhi. Untuk dapat membukukan transaksi murabahah, 

terlebih dahulu harus diketahui perlakuan akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAK 

nomor 103 tentang Akuntansi Salam.  (Wiroso, dan Yusuf  2010:243). 
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2.2.1.3 Akuntansi Istishna 

Istishna merupakan bagian dari Ba’I As-salam namun Ba’I Al-Istishna biasa 

digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan Ba’I Al-Istishna mengikuti 

Ba’I As-salam namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran. 

(Muhammad,2014:29) 

 Istishna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan 

barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara 

pemesan (pembeli, mustashni) dan penjual (pembuat, shani). Transaksi istishna  

memiliki kemiripan dengan transaksi salam, dalam hal barang yang dibeli belum ada 

pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Berbeda dengan 

transaksi salam yang barangnya hasil pertanian, pada transaksi istishna , barang yang 

diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, 

transaksi istishna  dapat melakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan 

sampai suatu waktu pada masa yang akan datang(Yaya,et al, 2009;254). 

 Istishna  adalah akad jual beli antara  al-mustashni (pembeli) dan  as-shani 

(produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli 

menugasi produsen untuk menyediakan al-mashnu (barang pesanan) sesuai 

spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. 

Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau tangguhan sampai 

jangka waktu tertentu. (Harahap, Wiroso, dan Yusuf  2010:287). 

 Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan produsen/ 

penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama 
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jangka waktu akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum 

yang meliputi: jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus 

sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan 

produsen/penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka 

produsen/penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Perpindahan 

kepemilikan barang pesanan dari produsen/penjual ke pembeli dilakukan saat 

penyerahan sebesar jumlah yang disepakati (Wiroso, dan Yusuf  2010:288). 

 Menurut Harahap, Wiroso, dan Yusuf  (2010:288) Bank dapat bertindak 

sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istishna. Jika bank bertindak 

sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (sub-kontraktor) untuk 

menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna 

parallel. istishna parallel dapat dilakukan dengan syarat: 

1. Akad kedua antara bank dan sub-kontraktor terpisah dari akad pertama antara 

bank dan pembeli akhir 

2. Akad kedua dikakukan setelah akad pertama sah. 

Menurut Wiroso, dan Yusuf  (2010:288)  Pada dasarnya Istishna tidak dapat 

dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi: 

1. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau 

2. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat 

menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. 
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Menurut Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen/ penjual 

atas: 

1. Jumlah yang telah dibayarkan; dan 

2. Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. 

Produsen/penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang 

disepakati akan dibayar tepat waktu (Harahap, Wiroso, dan Yusuf ,2010:288). 

Syarat – syarat istishna (Muamalat Institute, Perbankan Syariah: 59 dalam Wiroso, 

dan Yusuf ,2010:288) adalah: 

1. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan 

jual beli 

2. Ridha/ kerelaan dua belah pihakdan tidak ingkar janji 

3. Apabila isi akad disyaratkan Shani’ hanya berkerja saja, maka akad ini bukan 

lagi istishna, tetapi berubah menjadi akad ijarah 

4. Pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan/ membuat 

barang itu 

5. Mashnu’ (barang/objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, 

ukuran (tipe), mutu dan jumlahnya 

6. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara’ (najis,haram, 

samar/ tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan  (menimbukan maksiat). 
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Sedangkaan perbedaan salam dan istishna  (Antionio,2001:116 dalam Wiroso, dan 

Yusuf, 2010:289) adalah: 

Tabel 2.1. 
Perbedaan Salam & Istishna 

SUBJEK SALAM ISTISHNA  ATURAN &KETERANGAN 

Pokok 
kontrak 

Barang/ hasil 
produksi 

Proyek/usaha 
barang/jasa 
dipesan 

Barang tanggukan dengan 
spesifikasi 

Harga Dibayar saat 
kontrak 

Bisa saat 
kontrak, bisa 
diansur, bisa 
kemudian hari 

Cara penyeselsaian 
pembayaran merupakan 
perbedaan utama antara salam 
dan istihsna 

Sifat kontrak Mengikat secara 
hasil (thabi’i) 

Mengikat secara 
ikutan (taba’i) 

Salam mengikat semua pihak 
sejak semula, sedangkan 
istishna menjadi pengikat 
untuk melindungi produsen 
sehingga tidak ditinggalkan 
begitu saja oleh konsumen 
secara tidak bertanggung 
jawab. 

Kontrak 
paralel 

Salam Pararel Istishna Pararel  Baik salam pararel maupun 
istishna pararel sah asalkan 
kedua kontrak secara hukum 
adalah terpisah. 

Sumber: Buku Akuntansi Perbankan Syariah (Wiroso & Yusuf ,2010;288) 

 Menurut Wiroso, dan Yusuf  (2010:288) sesuai dengan pengertian istihsna, 

maka mekanisme pembayaran transaksi isthisna  yang harus disepakati dalam akad 

dan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: 

1. Pembayaran dimuka secara keseluruhan, yaitu pembayaran dilakukan secara 

keseluruhan harga barang pada saat akad sebelum aktiva istishna yang dipesan 
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tersebut deserahkan kepada pembeli akhir. Cara pembayaran seperti ini sama 

dengan cara  pembayaran dalam salam. Oleh Karena itu perlakuan akuntansi jika 

penyelesaian piutang istishna dilakukan dengan cara pembayaran dimuka maka 

perlakuan akuntansinya mengikuti perkaluan akuntansi untuk transaksi salam , 

namun istilah “piutang salam” diganti menjadi “Aktiva Istishna Dalam 

Penyelesaian” sedangkan “hutang salam” diganti menjadi “ Hutang istishna”, 

sedangkan pengakuan pendapatan yang digunakan jika bank menggunakan 

mekanisme pembayaran dimuka adalah pengakuan pendapatan sebagaimana 

dalam transaksi salam sedangkan metode pengakuan pendapatan yang dapat 

digunakan adalah metode presentase penyelesaian dan metode akad selesai. 

2. Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan, yaitu pembayaran 

dilakukan oleh pemesan secara bertahap atau angsuran selama proses pembuatan 

barang. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai 

dengan progress pembuatan aktiva istishna. 

Penyelesaian piutang istishna oleh nasabah dengan cara pembayaran pada saat 

penyerahan aktiva istishna. 

a. Biaya pra-akad diakui sebagai biaya Tangguhan sebesar jumlah yang 

dikeluarkan oleh bank. 

b. Biaya tangguhan yang berasal dari biaya pra-akad diakui sebagai aktiva 

istihsna dalam penyelesaian pada saat akad ditandatangani. 

c. Biaya istishna diakui sebagai aktiva istishna dalam penyelesaian pada saat 

terjadinya. 
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d. Biaya istishna  pararel diakui sebagai aktiva dalam penyelesaian pada saat 

diterimanya tagihan dari sub-kontraktor sebesar jumlah tagihan dan pada 

saat yang bersamaan diakui hutang istishna kepada sub-kontraktor. 

e. Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir diakui sebagai piutang 

istishna dan pada saat bersamaan diakui termin istishna. 

f. Jika menggunakan metode persentase penyelesaian, pada akhir periode 

laporan keuangan diakui pendapatan istishna dan harga pokok istishna. 

Selisih antara pendapatan istishna dan harga pokok diakui sebagai margin 

keuntungan istishna. 

g. Jika menggunakan metode akad selesai, pada saat barang selesai dibuat, 

diakui pendapatan istishna dan harga pokok istishna. Selisih antara 

pendapatan istishna dan harga pokok diakui sebagai margin keuntungan 

istishna. 

Metode pengakuan pendapatan yang dapat digunakan jika bank 

menggunakan mekanisme pembayaran saat penyerahan adalah metode 

persentase penyelesaian dan metode akad selesai. 

3. Pembayaran setelah penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan oleh 

pemesan kepada Bank Syariah setelah aktiva istishna yang dipesan diserahkan 

kepada pembeli akhir, baik pembayarannya secara keseluruhan atau secara 

cicilan/ angsuran. Cara pembayaran istishna dengan cara ini sama dengan cara 

pembayaran dalam murabahah, oleh karena itu metode pengakuan pendapatan 
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yang digunakan jika bank menggunakan mekanisme pembayaran ini adalah  

pengakuan pendapatan sebagaimana dalam transaksi murabahah, sehingga 

perlakuan akuntansi jika penyelesaian piutang istishna dilakukan dengan cara 

pembayaran tangguhan maka perlakuan akuntansinya mengikuti perlakuan 

akuntansi untuk transaksi murabahah, namun istilah “piutang murabahah” 

diganti menjadi “piutang istishna” sedangkan “margin murabahah tangguhan” 

diganti dengan “margin istishna tangguhan”. 

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi istishna dan istishna 

pararel yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan 

Syariah diganti dengan PSAK 103 tentang Akuntansi istishna (Harahap, Wiroso, dan 

Yusuf  2010:296). 

2.2.2 Pembiayaan Bagi Hasil 

Menurut hukum perniagaan Islam, kemitraan dan semua bentuk organisasi 

bisnis lainnya didirikan terutama dengan satu tujuan: pembagian keuntungan melalui 

partisipasi bersama. Mudharabah dan musyarakah adalah dua model bagi-hasil yang 

lebih disukai dalam hukum islam (Lewis dan Algoud 2007;60)  

Menurut Wiroso, dan Yusuf (2010) pada prinsip bagi hasil, akad yang banyak 

digunakan adalah mudharabah dan musyarakah. Berdasarkan statistik Bank 

Indonesia, akad murabahah mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah 

dan disusul dengan akad mudharabah dan musyarakah. Dengan diperolehnya 
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pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan 

membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat (Firdaus, 2009).  

Berdasarkan Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

aturan tentang pembiayaan mudharabah dan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

aturan tentang pembiayaan musyarakah tertanggal 13 Aorik 2000 (fatwa,2006) 

Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan 

kehendak mereka dalam mengadakan kontran (akad) mudharabah dan musyarakah, 

dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukan tujuan kontrak (akad) 

2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak 

3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan 

cara cara komunikasi modern. 

2.2.2.1  Akuntansi Mudharabah 

Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara seorang partner yang 

memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. 

Pihak bank (shahibul maal) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah 

(mudharib) dan mudharib hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak 

shahibul maal. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada 

awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. 

Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak 

pengelola. (Rivai,2012:299) 
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Mudharabah suatu akad kerja sama kemitraan antara penyedia dana usaha 

(disebut shaibul maal / rabulmal) dengan pengelolaan dana / manajemen usaha 

(disebut sebagai mudharib) untuk memperoleh hasil uasaha dengan pembagian hasil 

usaha sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama pada awal akad. Dalam 

pembiayaan Mudharabah yang dilakukan oleh bank syariah, modal yang diserahkan 

tidak hanya dapat uang tunai tetapi dapat dierikan dalam bentuk modal non-kas. 

Dalam pembiayaan Mudharabah modal usaha atau proyek sepenuhnya berasal dari 

pemilik modal (shaibul maal). Kerugian Mudharabah ditanggung oleh pemilik dana 

kecuali kerugian tersebut sebagai akibat kesalahan pengelola dana (mudharib)/ 

Pembiayaan Mudharabah  dapat diaplikasikan apabila nasabah memerlukan modal 

kerja (Wiroso, dan Yusuf  2010:423). 

Syarat akad pembiayaan mudharabah ini adalah (1) modal harus berupa uang 

atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, harus tunai atau bukan piutang (2) 

keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungan disepakati pada waktu awal 

kontrak, penyedia dana menanggung kerugian. Rukun akad pembiayaan ini adalah (1) 

pelaku akad (2) objek akad (3) ijab dan qabul. (Jayadi,2011:33) 

Jenis pembiayaan mudharabah adalah (1) mudharabah muqayyadah, jenis 

usaha akan ditentukan oleh pihak bank (shahibul maal) dan nasabah hanya 

mengelolanya, (2) mudharabah mutlaqah, jenis usaha boleh ditentukan oleh pihak 

nasabah (mudharib), meskipun modal tetap ditanggung oleh shahibul maal.(Sulhan 

dan siswanto,2008:133) 
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Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah 

yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah 

diganti dengan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, yang meliputi akuntansi 

pemilik dana dan akuntansi pengelola dana. Dalam transaksi dengan prinsip 

mudharabah, bank syariah dapat bertindak sebagai pemilik dana (shaibul maal) atau 

sebagai pengelola dana (mudharib). Jika kedudukan bank syariah sebagai pengelola 

dana, ini dilakukan untuk kegiatan dana yang dilakukan oleh bank syariah dengan 

prinsip mudharabah mutlaqah yang diaplikasikan pada deposito mudharabah dan 

tabungan mudharabah, oleh karenanya bank syariah harus menerapkan ketentuan-

ketentuan PSAK 105 tentang Akuntansi mudharabah pada akuntansi pengelola dana. 

Jika kedudukan bank syariah sebagai pemilik dana, maka hal ini dilakukan untuk 

kegiatan bank syariah sebagai pemilik dana, maka hal ini dilakukan untuk kegiatan 

bank syariah dalam penyaluran dana dengan prinsip mudharabah yang diaplikasikan 

dalam produk pembiayaan mudharabah, oleh karenanya bank syariah harus 

memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam PSAK 105 tentang Akuntansi 

Mudharabah pada akuntansi pemilik dana (Wiroso, dan Yusuf  2010:429). 

2.2.2.2 Akuntansi Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha 

bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis.Masing-masing pihak menyertakan 

modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi 

berdasarkan persentase penyertaan modalnya.(Ascarya,2011:51) 
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Musyarakah adalah salah satu produk bank syariah yang  mana terdapat dua 

pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan asset yang dimiliki bersama 

dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang 

berwujud maupun tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerja sama 

memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, skill, ataupun asset – 

asset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal 

berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek 

(Muhammad, 2014;30) 

Musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang 

mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah  

mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha 

tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat 

mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara 

bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan musyarakah  dapat diberikan 

dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud, 

seperti lisensi dan hak paten (Wiroso, dan Yusuf  2010:476). 

Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap 

mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau 

kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukan adanya kesalahan yang 

disengaja ialah: pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana 

pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak 

sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihakyang 
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bersengketa kesalahan yang disengajaharus dibuktikan berdasarkan badan arbitase 

atau pengadilan (Wiroso, dan Yusuf  2010:476). 

Laba musyarakah dibagi di antara para mitra, baik secara proposional sesuai 

dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai 

nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara 

proposional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva 

lainnya) (Wiroso, dan Yusuf  2010:476). 

Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam 

musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan 

jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam musyarakah menurun, 

bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian 

modal bank akan menurun dan pada akhirnya masa akad mitra akan menjadi pemilik 

usaha tersebut. (Wiroso, dan Yusuf  2010:476). 

2.3. Rasio Non Performing Financing (Rasio pembiayaan Bermasalah) 

 Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator pembiayaan bermasalah 

yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga 

penting untuk diamati dengan perhatian khusus. NPF merupakan salah satu 

instrument penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi intrepretasi penilaian 

pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah 

(Popita,2013). 

 Menurut Kamus Bank Indonesia, Non Performing loan (NPL) atau Non 
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Performing Financing (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang 

berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi 

bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah. Sebagai indikator yang 

menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya non 

performing loan (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut non perfoming 

financing (NPF). Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan 

yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. 

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang 

termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. 

 Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan 

counterparty dalam memenuhi kewajibannya (Adiwarman, 2010). Counterparty 

merupakan pihak mitra yang dalam hal ini merujuk pada para nasabah yang 

memanfaatkan pembiayaan dari perbankan syariah. Setiap pembiayaan yang 

diberikan perbankan syariah tersebut memiliki risiko pembiayaan. Dalam hal ini 

risiko pembiayaan diukur dengan rasio Non Performing Financing (NPF). 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 

2010, pembiayaan dalam hal ini adalah pembiyaaan yang diberikan kepada pihak 

ketiga dan tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain yang dihitung berdasarkan 

nilai tercatat dalam neraca per posisi tidak disetahunkan. Sedangkan pembiayaan 

bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang 

dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca per posisi tidak disetahunkan.Rasio 

Non Performing Financing (NPF) dihitung dengan rumus sebagai berikut:   
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2.3.1 Perhitungan Rasio Non Performing Financing 

Bank Indonesia merumuskan perhitungan penyaluran pembiayaan Bank 

Syariah menggunakan Rasio Non Performing Financing, dengan perhitungan sebagai 

berikut:  

 
 

 

Keterangan: 
Pembiayaan Bermasalah  = Pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar,  diragukan 
 dan macet. 
Total Pembiayaan       = Total Pembiayaan yang Disalurkan. 
 

 Dalam peraturan bank indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 

2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva  produktif dalam 

bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian 

khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). 

Tabel 2.2. 
Penggolongan Kualitas Pembiayaan Murabahah, Istishna, Qardh dan Transaksi 

Mulrijasa 
Pada Bank Umum Syariah dan Unin Usaha Syariah 

(Aspek Kemampuan Membayar) 

 
Faktor 

Penilaian 
Lancar Dalam Perhatian 

Khusus 
Kurang lancar Diragukan Macet 

Ketepatan 
pembayaran 
pokok dan 
margin 

Pembayaran 
angsuran 
tepat waktu 
dan tidak ada 

Terdapat 
tunggakan 
pembayaran 
angsuran pokok 

Terdapat 
tunggakan 
pembayaran 
angsuran 

Terdapat 
tunggakan 
pembayaran 
angsuran 

Terdapat 
tunggakan 
pembayaran 
angsuran pokok 

Non Performing Financing =
Pembiayaan Bermasalah   

Total Pembiayaan x100	
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tunggakan dan.atau margin 
belum 
melampaui 
3(tiga) bulan 

pokok 
dan/atau 
margin telah 
melampaui 
3(tiga) bulan 
namum belum 
melampaui 
6(enam) 
bulan 

pokok 
dan/atau 
margin telah 
melampaui 
6(enam) 
bulan namun 
belum 
melampaui 9 
(sembilan) 
bulan 

dan/atau 
margin telah 
melampaui 9 
(sembilan) 
bulan 

Sumber: lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/10/DPbs tanggal 13 April 2011 

Tabel 2.3. 
Penggolongan Kualitas Pembiayaan Salam  

Pada Bank Umum Syariah dan Unin Usaha Syariah 
(Aspek Kemampuan Menyerahkan Barang Pesanan) 

 
Faktor 
Penilaian 

Lancar Dalam 
Perhatian 
Khusus 

Kurang lancar Diragukan Macet 

Kemampuan 
Menyerahkan 
Barang Pesanan 

Piutang 
Salam belum 
jatuh tempo 

Pituang salam 
telah jatuh 
tempo sampai 
dengan 1 
(satu) bulan 

Piutang 
Salam telah 
jatuh tempo 
sampai 
dengan 1 
(satu) bulan 

Piutang 
Salam telah 
jatuh tempo 
sampai 
dengan 3 
(tiga) bulan 

Piutang Salam 
telah jatuh 
tempo lebih 
dari 3 (tiga) 
bulan 

Sumber: lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/10/DPbs tanggal 13 April 2011 

Tabel 2.4. 
Penggolongan Kualitas Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 

Pada Bank Umum Syariah dan Unin Usaha Syariah 
(Aspek Kemampuan Membayar)) 

 
Faktor 
Penilaian 

Lancar Dalam 
Perhatian 
Khusus 

Kurang lancar Diragukan Macet 

Ketepatan 
pembayaran 
pokok dan 
margin 

     

a. Terdapat 
pembayaran 

Pembayaran 
angsuran 

Terdapat 
tunggakan 

Terdapat 
tunggakan 

Terdapat 
tunggakan 

Terdapat 
tunggakan 
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angsuran pokok pokok 
pembiayaan 
tepat waktu 
atau 
pembiayaan 
belum jatuh 
tempo; dan 
atau 

pembayaran 
angsuran 
pokok belum 
melampaui 3 
(tiga) bulan 
atau terdapat 
tunggakan 
pelunasan 
pokok belum 
melampaui 1 
(satu) bulan 
setelah jatuh 
tempo; 
dan/atau 

pembayaran 
angsuran pokok 
telah 
melampaui 3 
(tiga) bulan 
namun belum 
melampaui 4 
(empat) bulan 
atau terdapat 
tunggakan 
pelunasan 
pokok 
melampaui 1 
(satu) bulan 
namun belum 
melampaui 2 
(dua) bulan 
setelah jatuh 
tempo; dan/atau 

pembayaran 
angsuran 
pokok telah 
melampaui 4 
(empat) bulan 
namun belum 
melampaui 6 
(enam) bulan 
atau terdapat 
tunggakan 
pelunasan 
pokok 
melampaui 2 
(dua) bulan 
namun belum 
belum 
melampaui 3 
(tiga) bulan 
setelah jatuh 
tempo; 
dan/atau 

pembayaran 
angsuran pokok 
telah melampaui 
6(enam) bulan 
atau terdapat 
tunggakan 
pelunasan pokok 
melampaui 3(tiga) 
bulan setelah jatuh 
Tempo;dan/atau 

Rasio RBH 
terhadap 
PBH lebih 
besar dari 
atau sama 
dengan 80% 
(delapan 
puluh 
persen) 
(RBH≥
 80%PBH) 

Rasio RBH 
terhadap 
PBH lebih 
besar dari 
atau sama 
dengan 80% 
(delapan 
puluh persen) 
(RBH≥
 80%PBH) 

Rasio RBH 
terhadap PBH 
lebih besar dari 
30% (tiga puluh 
persen) dan 
lebih kecil dari 
80%(delapan 
puluh persen) 
(30%< RBH 
/PBH< 80%) 

Rasio RBH 
terhadap PBH 
sama dengan 
atau lebih kecil 
dari 30% (tiga 
puluh persen) 
selama 3 (tiga) 
periode 
pembayaran 
(RB/PBH ≤
 30% selama 3 
(tiga) periode 
pembayaran) 

Rasio RBH 
terhadap PBH 
sama dengan atau 
lebih kecil dari 
30% (tiga puluh 
persen) selama 
lebih dari 3 (tiga) 
periode 
pembayaran 
(RBH/PBH ≤ 
30% selama lebih 
dari 3 (tiga) 
periode 
pembayaran) 
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Sumber: lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/10/DPbs tanggal 13 April 2011 

 Status NPF pada prinsipnya didasarkan pada ketepatan waktu bagi nasabah 

untuk membayarkan kewajiban, baik berupa pembagian bagi hasil maupun 

pengembalian pokok pinjaman. Proses pemberian dan pengelolaan kredit yang baik 

diharapkan dapat menekan NPF secepat mungkin. Dengan kata lain, tingginya NPF 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank-bank syariah dalam menjalankan proses 

pemberian kredit. (Nikensari, 2012). 

 

b. Tidak 
terdapat 
pembayaran 
angsuran pokok 

Pembiayaan 
belum jatuh 
tempo; dan 

Terdapat 
tunggakan 
pelunasan 
pokok belum 
melampaui 1 
(satu) bulan 
setelah jatuh 
tempo; dan 

Terdapat 
tunggakan 
pelunasan 
pokok 
melampaui 1 
(satu) bulan 
namun belum 
melampaui 2 
(dua) bulan 
setelah jatuh 
tempo; dan/atau 

Terdapat 
tunggakan 
pelunasan 
pokok 
melampaui 2 
(dua) bulan 
namun belum 
melampaui 3 
(tiga) bulan 
setelah jatuh 
tempo; 
dan/atau 

Terdapat 
tunggakan 
pelunasan pokok 
melampaui 3 
(tiga) bulan 
setelah jatuh 
tempo; dan/atau 

Rasio RBH 
terhadap 
PBH lebih 
besar dari 
atau sama 
dengan 80% 
(delapan 
puluh 
persen) 
(RBH≥
 80%PBH) 

Rasio RBH 
terhadap 
PBH lebih 
besar dari 
atau sama 
dengan 80% 
(delapan 
puluh persen) 
(RBH≥
 80%PBH) 

Rasio RBH 
terhadap PBH 
lebih besar dari 
30% (tiga puluh 
persen) dan 
lebih kecil dari 
80%(delapan 
puluh persen) 
(30%< RBH 
/PBH< 80%) 

Rasio RBH 
terhadap PBH 
sama dengan 
atau lebih kecil 
dari 30% (tiga 
puluh persen) 
selama 3 (tiga) 
periode 
pembayaran 
(RB/PBH ≤
 30% selama 3 
(tiga) periode 
pembayaran) 

Rasio RBH 
terhadap PBH 
sama dengan atau 
lebih kecil dari 
30% (tiga puluh 
persen) selama 
lebih dari 3 (tiga) 
periode 
pembayaran 
(RBH/PBH ≤ 
30% selama lebih 
dari 3 (tiga) 
periode 
pembayaran) 
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2.4. Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) 

Pengertian dasar tingkat suku bunga yaitu sebagai harga dari penggunaan uang 

untuk jangka tertentu. Tingkat Suku Bunga Bank Indoensia (BI Rate) adalah suku 

bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik 

(http://www.bi.go.id). Sodiq (2015) mengatakan dalam penelitiannya bahwa 

pengertian dasar tingkat suku bunga yaitu sebagai harga dari penggunaan uang 

untuk jangka tertentu. Tingkat bunga mempengaruhi jumlah dana yang ingin 

dipinjamkan oleh peminjam dan jumlah dana yang akan dipinjamkan oleh pemilik 

dana. Suatu keadaan dimana Money supply sama dengan demand of funds, maka 

tingkat bunga berada dalam equilibrium. 

Sodiq (2015) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa Tingkat Suku 

Bunga Bank Indonesia dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Ketika suku 

bunga naik, maka akan diikuti oleh naiknnya suku bunga deposito yang berakibat 

langsung terhadap penurunan sumber dana pihak ketiga bank syariah. Penurunan 

dana pihak ketiga bank syariah ini sebagai akibat dari pemindahan dana masyarakat 

ke bank konvensional untuk mendapatkan imbalan bunga yang lebih tinggi. Apabila 

dana pihak ketiga turun, maka profitabilitas bank syariah juga akan mengalami 

penurunan. 
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2.4.1 Fungsi Suku Bunga (BI Rate) 

Menurut Bank Indonesia BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank 

Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi 

moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity 

management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.  

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku 

bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga 

PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan 

pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. 

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank 

Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan 

diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia 

akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah 

sasaran yang telah ditetapkan. 

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan 

memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day 

Repo Rate, yang akan berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain BI Rate yang 

digunakan saat ini, perkenalan suku bunga kebijakan yang baru ini tidak mengubah 

stance kebijakan moneter yang sedang diterapkan.  
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2.5. Produk Domestik Bruto 

Produk Domestik Bruto adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan 

seluruh warga masyarakat (termasuk warga negara asing) suatu negara dalam 

periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu satu tahun (Soebagyo, 2013:66). 

Prasetyo (2009) mengartikan Produk Domestik Bruto (Gross Domestic 

Product/GDP) yang merupakan seluruh barang dan jasa yang dihasilkan/ diproduksi 

oleh seluruh warga masyarakat pada suatu wilayah negara yang bersangkutan 

(termasuk produksi warga negara asing yang ada di negara tersebut) dalam periode 

tertentu biasanya dalam satu tahun. 

Menurut Robert B. Barsky dalam N. Gregory Mankiw (2005;15), PDB adalah 

pendaptan total dari produksi barang yan g sama dengan jumlah upah dan laba 

separuh bagian atas dari aliran sirkuler uang. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah 

nilai pasar barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun 

waktu tertentu. PDB sering di anggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja 

perekonomian. Statistic ini dihitung setiap tiga bulan oleh Biro Analisis Ekonomi dari 

sejumlah besar sumber data primer. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi 

dalam nilai uang tunggal selama periode waktu tertentu. N. Gregory 

Mankiw (2000;7) menyatakan bahwa PDB adalah nilai pasar dari semua barang jadi 

dan jasa yang diproduksi disuatu Negara selama kurun waktu tertentu. Dalam N. 

Gregory Mankiw (2000;10) menyebutkan bahwa PDB adalah pendapatan total yang 

dihasilkan oleh penduduk tetap suatu Negara dan merupakan nilai dasar dari semua 

barang jadi dan jasa yang diproduksi disuatu Negara selama kuurun waktu tertentu. 

Pengaruh Pembiayaan Jual Beli..., Nichola, Ak.-IBS, 2017



	

	 	 Indonesia	Banking	School	

43	

Dalam Makro ekonomi (2001;13), PDB merupakan total nilai pasar dari seluruh 

barang dan jasa  yang dihasilkan dalam satu tahun oleh faktor-faktor produksi yang 

terdapat dalam negeri. 

Sahara (2013) didalam penelitiannya menyatakan bahwa Produk Domestik 

Bruto (PDB) merupakan indikator makroekonomi yang juga mempengaruhi 

profitabilitas perbankan. Jika PDB naik, maka akan diikuti peningkatan pendapatan 

masyarakat sehingga kemampuan untuk menabung (saving) juga meningkat. 

Peningkatan saving ini akan mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah. 

Penelitian ini melakukan pengamatan terhadap pengaruh pertumbuhan dari Produk 

Domestik Bruto terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. 

Sukirno, (2007) menjelaskan bahwa Pertumbuhan PDB dapat dihitung 

dengan rumus yang diformulakan oleh Badan Pusat Statistik (2008) sebagai 

berikut: 

𝐺! =
(𝑃𝐷𝐵! − 𝑃𝐷𝐵!!!)

𝑃𝐷𝐵𝑡 𝑥100% 

Keterangan: 

Gt           =  Pertumbuhan ekonomi periode t (tahunan) 

PDB(t)     =  Produk Domestik Bruto periode 1 tahun (berdasarkan harga  

               konstan) 

PDB(t-1)  =  Produk Domestik Bruot periode sebelumnya. 
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2.5.1. Komponen Produk Domestik Bruto 

Mankiw (2000) menjelaskan bahwa Produk Domestik Bruto (Gross Domestic 

Product) menyatakan pendapatan total dan pengeluaran total nasional pada output 

barang dan jasa. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai uang 

tunggal dalam periode waktu tertentu. PDB adalah jumlah konsumsi, investasi, 

pembelian pemerintah, dan ekspor bersih. Persamaan ini disebut identitas pos 

pendapatan nasional (national income accounts identity).  

McEachern (2000:149) menjelaskan komponen-kompenen tersebut sebagai berikut: 

a. Konsumsi (consumptions) 
 

Konsumsi, terdiri dari barang dan jasa yang dibeli rumah tangga. Konsumsi 

dibagi menjadi tiga subkelompok yaitu barang tidak tahan lama, barang 

tahan lama, dan jasa. Barang tidak tahan lama (nondurable goods) adalah 

barang-barang yang habis dipakai dalam waktu pendek, contohnya makanan. 

Barang tahan lama (durable goods) adalah barang-barang yang memiliki usia 

panjang, misalnya mobil dan alat elektronik. Jasa (services) meliputi 

pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen oleh individu dan perusahaan, 

seperti jasa salon kecantikan dan klinik kesehatan. 

b. Investasi (investment) 
 

Investasi terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk penggunaan masa 

depan. Investasi dibagi menjadi tiga subkelompok yaitu investasi tetap 

bisnis, investasi tetap residensi dan investasi persediaan. Investasi tetap 
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bisnis adalah pembelian pabrik dan peralatan baru oleh perusahaan. Investasi 

tetap residensi adalah pembelian rumah baru oleh rumah tangga dan tuan 

tanah. Investasi persediaan adalah peningkatan persediaan barang 

perusahaan. 

c. Pembelian pemerintah (government purchases) 
 

Pembelian pemerintah adalah barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah 

pusat, negara bagian, dan daerah. Kelompok ini meliputi peralatan militer, 

pembangunan jalan dan jasa yang diberikan pegawai pemerintah, tidak 

termasuk pembayaran transfer kepada individu, jaminan sosial dan 

kesejahteraan. Karena merealokasi pendapatan dan tidak membuat 

perubahan dalam barang dan jasa, pembayaran transfer bukan bagian dari 

Gross Domestic Product (GDP). 

d. Ekspor bersih (net exports) 
 

Ekspor bersih memperhitungkan perdagangan dengan negara lain. Ekspor 

bersih adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurang 

nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain atau menunjukkan 

pengeluaran bersih dari luar negeri pada barang dan jasa yang memberikan 

pendapatan bagi produsen domestik. 

2.6. Profitabilitas 

Setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaannya 

dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas dan laba perusahaan. Kinerja 
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keuangan bank merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kondisi keuangan 

suatu bank. Bagi nasabah, sebelum mendepositkan dananya di suatu bank mereka 

akan melihat terlebih dahulu kinerja keuangan bank tersebut melalui laporan 

keuangan berupa neraca dan laba rugi. Salah satu indikator yang digunakan untuk 

melihat kinerja keungan dari sisi profitabilitas adalah Return on Assets (ROA). 

(Mawaddah, 2015) 

Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia 

didasarkan   pada   dua   indikator   salah satunya yaitu   Return on Asset (ROA) 

atau tingkat pengembalian asset dan. Semakin besar Return on Assets (ROA) suatu 

bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan 

semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Berdasarkan 

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 tentang 

Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan prinsip Syariah, 

Return on Assets (ROA)  didapat dengan cara membagi laba sebelum pajak dengan 

rata-rata total aset dalam suatu periode (Bank Indonesia). Rasio ini menunjukkan 

hasil (return) atas pengunaan asset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. 

Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba 

bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset 

(Hery, 2015:522).  

Menurut Munawir (2010: 89) Retutrn On Asset adalah sama dengan Return On 

Investment dalam analisa keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai 

salah satu teknik analisa keuangan yang bersifat menyeluruh 
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(komprehensif).  Analisis ini sudah merupakan teknik analisa yang lazim di gunakan 

oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi 

perusahaan. 

Return On Asset (ROA) menurut Kasmir (2012: 201) adalah rasio yang 

menunjukan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam 

perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas 

perusahaan karena menunjukan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva 

untuk memperoleh pendapatan. 

Return On Assets (ROA) menggambarkan perputaran aktiva diukur dari 

penjualan. Semakin besar rasio ini maka semakin baik dan hal ini berarti bahwa 

aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba (Harahap, 2010:305). ROA 

merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan 

keuntungan perusahaan sekaligus untuk menilai kemampuan manajemennya dalam 

mengendalikan biaya-biaya. Return On Asset (ROA) adalah dimana rasio ini 

merupakan perbandingan antara pendapatan bersih (net income) dengan rata-rata 

aktiva (average asset). Menurut Toto Prihadi (2008: 68) Return On Asset yaitu 

(ROA, laba atas asset) mengukur tingkat laba terhadap asset yang digunakan dalam 

menghasilkan laba tersebut, dimana persentase rasio ini dinyatakan oleh rumus 

sebagai berikut. 
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Keterangan: 
Net Profit After Tax     = Laba Bersih Setelah Pajak 

Total Asset                     = Total Aktiva 

 
2.6.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas 

Secara spesifik, (rivai, et al, 2007:408) menjelaskan bahwa profitabilitas bank 

dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor 

eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar bank, misalnya kondisi 

perekonomian, kondisi perkembangan pasar uang dan pasar modal, kebijakan 

pemerintah, dan peraturan Bank Indonesia. Sedangkan faktor internal merupakan 

faktor yang bersumber dari bank itu sendiri, misalnya produk bank, kebijakan suku 

bunga atau bagi hasil di bank syariah, kualitas layanan, dan reputasi bank. 

Perbedaan yang mencolok antara bank konvensional dengan bank syariah 

adalah pada landasan operasinya, dimana bank syariah tidak berlandaskan bunga 

melainkan berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual-beli dan sewa. Selain 

menghindari bunga, bank syariah melakukan investasi-investasi yang halal saja, 

hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan (Antonio, 2007). 

 

 

ROA = Net Profit After Tax   x 100% 
Total Asset 	
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2.7. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Berikut adalah Penelitian terdahulu yang menjadi dasar peneliti saat ini untuk 

melakukan penelitian ini dan menyelesaikannya agar dapat mencapai tujuan yang 

ditetapkan peneliti saat ini: 

2.7.1 Ayu Yunita Sahara (2013) 

 Penelitian ini mengambil judul Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, 

dan Produk Domestik Bruto terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah di 

Indonesia dengan tujuan menganalisis pengaruh variabel independent dari 

penelitian Sahara yaitu Inflasi, Suku Bunga BI, dan Produk Domestik Bruto 

terhadap variabel dependent penelitian ini yaitu ROA Bank Syariah di 

Indonesia. 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif kausal. Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data sekunder 

dalam bentuk dokumentasi dengan karakteristik berupa laporan keuangan 

(financial statement) utamanya laporan neraca dan laporan laba/rugi, dimana 

diperoleh melalui situs resmi Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia	serta 

dari website bank masing-masing. Jumlah populasi dalam penelitian ini 

sebanyak  33 bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia selama 

3 tahun pengamatan yaitu dari periode 2008- 2010. Sedangkan sampel 

penelitian diambil berdasarkan metode purposive sampling dengan teknik 

penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: telah menyampaikan 
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laporan keuangan secara berturut-turut dan dipublikasikan oleh Bank 

Indonesia pada kurun waktu 2008-2010 secara triwulan. Sehingga jumlah 

sampel penelitian ini adalah 13 bank syariah yang terdapat di Indonesia. 

  Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

Perhitungan variabel dependen dan variabel independen, Uji Asumsi Klasik, 

Analisis regresi berganda, Uji hipotesis simultan (F) dan parsial dan 

Koefisien determinasi dengan hasil yang diperoleh penelitian ini adalah 

bahwa Suku Bunga BI berpengaruh negatif signifikan, Inflasi dan PDB 

berpengaruh positif signifikan. 

  Perbedaan penelitian Sahara (2013) dengan penelitian saat ini adalah  

penelitian saat ini meneliti Bank Umum Syariah periode 2014-2016 dan 

menambahkan beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah. 

2.7.2 Amirus Sodiq (2015) 

 Sodiq mengambil judul Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2009 – 2014 atas penelitian 

yang dibuatnya, dengan ROA sebagai pengukuran variabel dependent dalam 

penelitian ini dan variabel makro ekonomi yang digunakan Sodiq dalam 

penelitiannya adalah PDB, Inflasi, dan Suku Bunga. 

 Penelitian Sodiq merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini 

dilakukan pada bank umum syariah di Indonesia selama periode 2009 – 2014, 
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dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel 

dengan pertimbangan tertentu, dalam penelitian ini menggunakan kriteria 

Bank yang termasuk bank umum syariah serta Bank tersebut beroperasi dan 

mengeluarkan laporan keuangan triwulanan selama periode penelitian yaitu 

triwulan I tahun 2009 sampai triwulan IV tahun 2014, berdasarkan kriteria di 

atas, ada tiga bank yang memenuhi kriteria tersebut yaitu Bank Syariah 

Mandiri (BSM), Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) dan Bank Rakyat 

Indonesia Syariah (BRIS). 

 Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan 

menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji Simultan (Uji F) 

dan Parsial (Uji T) dengan hasil yang diperoleh adalah bahwa Inflasi tidak 

berpengaruh signifikan, PDB berpengaruh signifikan, tingkat suku bunga 

berpengaruh signifikan. 

 Perbedaan penelitian Sodiq (2015) dengan penelitian saat ini adalah  

penelitian saat ini meneliti 12 (dua belas) Bank Umum Syariah periode 2014-

2016  dan menambahkan beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah. 
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2.7.3. Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2012) 

 Penelitian ini mengambil judul Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, 

Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap 

Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, dengan variabel dependent 

Profitabilitas yang dinilai dengan indikator ROA. Penelitian Rahman dan 

Rochmanika menguji pengaruh variabel independent dalam penelitian ini 

yaitu Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non 

Performing Financing. 

 Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini seluruh bank umum 

syariah yang ada di Indonesia. Penentuan sampel dilakukan secara 

nonrandom (nonprobability sampling) dengan metode purposive sampling 

yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu 

kriteria tertentu. Kriteria bank umum syariah yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah: (1) bank umum syariah yang secara rutin 

mempublikasikan laporan keuangan triwulanan selama periode pengamatan 

yaitu kuartal I tahun 2009 sampai dengan kuartal III tahun 2011; (2) bank 

umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang 

diteliti. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel diatas, bank umum syariah 

yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel adalah empat bank umum 

syariah yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, PT 

Bank Syariah Mega Indonesia dan PT Bank Syariah BRI. 
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Berdasarkan cara memperoleh data, jenis data dalam penelitian ini 

adalah data sekunder (secondary date) dan merupakan data–data kuantitatif, 

meliputi laporan keuangan triwulanan bank umum syariah yang menjadi 

sampel selama periode triwulan I 2009 sampai triwulan III 2011. Analisis data 

dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan teknik 

perhitungan statistik. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan 

menggunakan bantuan teknologi komputer yaitu microsoft excel dan 

menggunakan program aplikasi SPSS (Statistical and Service Solution). 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode analisi Regresi Linier Berganda. Dalam melakukan analisis regresi 

linier berganda, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik 

yang terdiri dari: (1) uji non multikoliniearitas dengan menggunakan nilai 

Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF); (2) uji nonautokorelasi 

dengan melakukan pengujian nilai Durbin Watson (DW test); (3) uji 

homoskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser; dan (4) uji normalitas 

dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov dengan tingkat signifikansi 5%. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan jual 

beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas yang diproksikan melalui ROA. Secara parsial, pembiayaan jual 

belidan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang 

diproksikan melalui Return on Asset (ROA) pada bank umum syariah di 

Indonesia. 
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 Perbedaan penelitian Rahman & Rochmanika (2012) dengan penelitian 

saat ini adalah  penelitian saat ini meneliti Bank Umum Syariah periode 

2014-2016 dan menambahkan variable Independen yaitu BI Rate dan Produk 

Domestik Bruto. 

2.7.4. Rr. Nadia Arini Haq (2015) 

Penelitian Haq berjudul Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap 

Profitabilitas Bank Umum Syariah. Penelitian haq menguji pengaruh 

variabel independent yaitu Pembiayaan dan Efisiensi, dengan variable 

dependent Profitabilitas Bank Umum. 

Sample dalam penelitian ini adalah  6 bank umum syariah yaitu: Bank 

muamalat Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah Bank BRI Syariah, 

Bank BNI Syariah Bank Syariah Bukopin. Data yang digunakan berasal 

dari laporan keuangan empat bulanan periode 2010-2013. Menggunakan 

teknik analisis data panel regression, dengan menggunakan model random 

Effect, hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan murabahah berpengaruh 

signifikan positif, pembiayaan bagi hasil dan efisiensi berpengaruh 

negative &signifikan. 

 Perbedaan penelitian Haq (2015) dengan penelitian saat ini adalah  

penelitian saat ini meneliti 12 (dua belas) Bank Umum Syariah periode 2014-

2016  dan menambahkan variable Independen yaitu BI Rate. 
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2.7.5. Azhar & Nasim (2016) 

 Penelitian Azhar & Nasim berjudul Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, 

Pembiayaan Bagi hasil, dan Non performing finance  terhadap profitabilitas 

(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012 – 2014). 

Penelitian Azhar & Nasim menguji pengaruh variable independent yaitu 

Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio NPF, dengan 

variable dependent yaitu Profitabilitas Bank Umum Syariah. 

 Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2010- 2012. Dengan menggunakan metode 

purposive sampling, maka ada 44 perusahaan yang menjadi sample. Metode 

analisis dalam penelitian ini adalah pooled data refressions. Hasil dari 

penelitian ini adalah Pembiayaan jual beli berpengaruh positif, pembiayaan 

bagi hasil dan NPF berpengaruh negative. 

 Perbedaan penelitian Azhar & Nasim (2016) dengan penelitian saat ini 

adalah  penelitian saat ini meneliti Bank Umum Syariah periode 2014-2016 

dan menambahkan variable Independen yaitu BI Rate  dan Produk Dometik 

Bruto. 

2.7.6. Riyadi & Yulianto (2014) 

 Penelitian Riyadi & Yulianto berjudul Pengaruh Pembiayaan Bagi 

Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non 

Performing Financing  (FDR) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 
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di Indonesia. Penelitian Riyadi & Yulianto menguji pengaruh variable 

independent yaitu Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, 

FDR dan FDR, terhadap variable dependent yaitu Profitabilitas Bank Umum 

Syariah. 

 Sampel dalam penelitian ini adalah 4 bank yang termasuk sebagai bank 

umum syariah devisa di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas, pembiayaan jual beli dan NPF tidak berpengaruh 

profitabilitas, pembiayaan jual beli dan NPF tidak berpengaruh 

profitabilitas, pembiayaan jual beli dan NPF tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas dan FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 

 Perbedaan penelitian Riyadi & Yulianto (2014) dengan penelitian aat ini 

adalah  penelitian saat ini meneliti 12 (dua belas) Bank Umum Syariah 

periode 2014-2016 dan menambahkan variable Independen yaitu BI Rate . 

2.7.7. Fadholi (2015) 

 Penelitian Fadholi berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah, 

Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. 

Penelitian Fadholi Menguji pengaruh variable independent yaitu Pembiayaan 
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Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah, terhadap variable dependent 

profitabilitas bank umum syariah. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

pendekatan kuantitatif dan studi kasus pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia.Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data 

sekunder yang berdasarkan dari hasil laporan keuangan triwulan Bank Umum 

Syariah yang meliputi BNI Syariah,Bank Syariah Mandiri,BRI Syariah,Bank 

Muamalat dan Panin Bank Syariah selama periode tahun 2011-2014.Sumber 

data diperoleh melalui hasil publikasi dari Bank Umum Syariah terkait dan 

melalui website www.bi,go.id .Alat analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi linier berganda. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan 

musyarakah memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat 

ROA,sedangkan pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat ROA secara parsial.Secara simultan,pembiayaan 

murabahah,mudharabah dan musyarakah ini memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat ROA.Pembiayaan mudharabah merupakan 

pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROA. 

 Perbedaan penelitian Fadholi (2015) dengan penelitian saat ini adalah  

penelitian saat ini meneliti 12 (dua belas) Bank Umum Syariah periode 2014-
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2016  dan menambahkan Variable independen yaitu Pembiayaan Salam, 

Istishna. 

2.7.8. Wibowo & Syaichu (2013) 

 Penelitian Wibowo & Syaichu berjudul Analisis Pengaruh Suku Bunga, 

Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah.  Penelitian 

Wibowo & Syaichu menguji pengaruh variable independent yaitu Suku 

Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF, terhadap variable dependent yaitu 

Profitabilitas Bank Syariah. 

 Penelitian ini menggunakan Populasi Bank Umum Syariah  yang 

mempublikasikan laporan keuangannya ke Bank Indonesia periode 2008 – 

2011. Dengan menggunakan purposive sampling maka didapat tiga bank 

umum syariah sebagai sample, data dari penelitian ini menggunakan 

secondary data dari website setiap bank dan Bank Indonesia, Metode yang 

diggunakan adalah multiple linear regression analysis. 

 Hasil dari penellitian ini adalah CAR tidak berpengaruh signifikan, 

BOPO berpengaruh signifikan, NPF tidak berpengaruh signifikan, inflasi 

tidak berpengaruh signifikan. 

  Perbedaan penelitian Wibowo & Syaichu (2013) dengan penelitian saat 

ini adalah  penelitian saat ini meneliti 12 (dua belas) Bank Umum Syariah 

periode 2014-2016 dan menambahkan beberapa faktor internal yang 
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berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. 

2.7.9. Zeitun (2012) 

 Penelitian Zeitun berjudul Determinants of Islamic and Conventional 

Banks Performance in GCC Countries Using Panel Data Analysis. Penelitian 

Zeitun menguji pengaruh variable  independent yaitu Foreign ownership, 

bank – specific variable dan macroeconomic factors, terhadap variable 

dependent yaitu Islamic and conventional banks performance 

 Penelitian dilakukan pada bank di  Gulf Cooperation Council (GCC) 

periode 2002 – 2009, dengan menggunakan Cross-sectional time series 

(panel data) . dengan 2 sample, sample pertama yaitu 38 bank konvensional 

dan saple kedua yaitu 13 bank islam. 

 Hasil dari penelitian ini adalah GDP dan inflasi dengan jelas berpengaruh 

terhadap kinerja bank islam dan bank konvensional. GDP memiliki korelasi 

positif terhadap profitabilitas, sedangkan inflasi memiliki korelatif negative 

terhadap profitabilitas. Reserve-loan berpengaruh negative signifikan 

terhadap kinerja bank konvensional yang di proyeksikan dengan ROA dan 

ROE, sedangkan Reserve-loan berpengaruh negative tidak signifikan 

terhadap kinerja bank islam. 

 Perbedaan penelitian Wibowo & Syaichu (2013) dengan penelitian saat 

ini adalah  penelitian saat ini meneliti Bank Umum Syariah di Indonesia 
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periode 2014-2016 dan menambahkan beberapa faktor internal yang 

berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. 

2.7.10. Wahidudin, Subramaniam & Kamaluddin (2012) 

Penelitian Wahidudin, Subramaniam & Kamaluddin berjudul Determinents 

of Profitability – a comparative analysis of Islamic Banks and Coventional 

Banks in ASEAN Countries. Penelitian Wahidudin, Subramaniam & 

Kamaluddin menguji pengaruh variable independent yaitu inflasi dan GDP, 

terhadap variable dependent yaitu Profitibilitas bank islam dan bank 

konvensional. Perbedaan penelitian Wibowo & Syaichu (2013) dengan 

penelitian saat ini adalah  penelitian saat ini Bank Umum Syariah periode 2011-

2015 dan menambahkan beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah. 

Tabel 2.5. 
Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 
No. Nama, Penulis, Judul & 

Tahun 
Metodologi Penelitian Hasil Penelitian 

1 Nadia Arini Haq, Pengaruh 
Pembiayaan dan Efisiensi 

Terhadap Profitabilitas 
Bank Umum Syariah (2015) 

X : Pembiayaan dan Efisiensi 
Y : Profitabilitas Bank 
Umum Syariah 
Analisis Data : Panel 
Regression 
Alat Analisis : EViews 
 

Pembiayaan murabahah (jual 
beli) berpengaruh signifikan 

positif, pembiayaan bagi hasil 
dan efisiensi berpengaruh 

negatif & signifikan 
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2 Rahman & Rochmanika, 
judul Pengaruh Pembiayaan 
Jual Beli, Pembiayaan Bagi 

Hasil, dan Rasio Non 
Performing Financing 

terhadap Profitabilitas Bank 
Umum Syariah di Indonesia 

(2012) 

X : Pembiayaan Jual Beli, 
Pembiayaan Bagi Hasil, dan 
Rasio NPF. 
Y : Profitabilitas Bank 
Umum Syariah. 
Analisis Data : metode 
analisi Regresi Linier 
Berganda 
Alat Analisis : SPSS 

Secara simultan pembiayaan 
jual beli, pembiayaan bagi hasil 

dan rasio NPF berpengaruh 
signifikan terhadap 

profitabilitas.  Secara parsial, 
pembiayaan jual beli dan rasio 
NPF berpengaruh signifikan 
positif terhadap profitabilitas 

pada bank umum syariah 

3 Azhar & Nasim, Pengaruh 
Pembiayaan Jual Beli, 

Pembiayaan Bagi hasil, dan 
Non performing finance  
terhadap profitabilitas 

(Studi Kasus Pada Bank 
Umum Syariah di Indonesia 

Periode 2012 – 2014). 
(2016) 

X : Pembiayaan Jual Beli, 
Pembiayaan Bagi Hasil dan 
Rasio NPF 
Y :  Profitabilitas Bank 
Umum Syariah 
Analisis Data : purposive 
sampling  dengan metode 
pooled data refressions 
Alat Analisis : SPSS 

Pembiayaan jual beli  
berpengaruh positif 

pembiayaan bagi hasil dan NPF 
berpengaruh negatif 

4 Riyadi & Yulianto, 
Pengaruh Pembiayaan Bagi 

Hasil, Pembiayaan Jual 
Beli, Financing to Deposit 

Ratio (FDR) dan Non 
Performing Financing  

(FDR) Terhadap 
Profitabilitas Bank Umum 
Syariah di Indonesia(2014) 

X : Pembiayaan Jual Beli, 
Pembiayaan Bagi Hasil, 
Financing to deposit ratio 
(FDR) dan Rasio NPF 
Y : Profitabilitas Bank 
Umum Syariah. 
Analisis Data : Analisa 
regresi linier berganda 
Alat Analisis : SPSS 

Pembiayaan Jual Beli dan NPF 
tidak berpengaruh, Pembiayaan 
Bagi Hasil berpengaruh negatif, 

Financing to deposit ratio 
(FDR) berpengaruh positif 

5 Fadholi, Pengaruh 
Pembiayaan Murabahah, 

Musyarakah dan 
Mudharabah Terhadap 

Profitabilitas Bank Umum 
Syariah. (2015) 

X : Pembiayaan murabahah, 
musyarakah dan 
mudharabah. 
 
Y : Profitabilitas Bank 
Syariah. 
 
Analisis Data : deskriptif 
pendekatan kuantitatif 
dengan jenis data sekunder 
 
Alat Analisis : SPSS 

pembiayaan murabahah tidak 
berpengaruh, pembiayaan 

musyarakah tidak berpengaruh 
dan pembiayaan mudharabah  

berpengaruh  signifikan positif 
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6  
Ayu Yanita Sahara,Analisis 

Pengaruh Inflasi, Suku 
Bunga BI, dan Produk 

Domestik Bruto terhadap 
Return On Asset (ROA) 

Bank Syariah di Indonesia  
(2013) 

 
 
 
 

X : Inflasi, Suku Bunga BI, 
dan PDB. 

Y : ROA Bank Syariah. 

Analisis Data : Uji Asumsi 
Klasik, Analisis regresi 
berganda, Uji hipotesis 
simultan (F) dan parsial dan 
Koefisien determinasi. 

Alat Analisis : SPSS 

Suku Bunga BI berpengaruh 
negatif signifikan, Inflasi dan 

PDB berpengaruh positif 
signifikan. 

7 Amirus Sodiq, Pengaruh 
Variabel Makro Ekonomi 

Terhadap Profitabilitas 
Bank Syariah di Indonesia 

Periode 2009 – 2014 (2015) 

X : PDB, Inflasi, dan Suku 
Bunga. 
 
Y : Profitabilitas Bank 
Syariah. 
 
Analisis Data : uji 
normalitas, uji 
multikolonieritas, uji 
heteroskedastisitas, uji 
autokorelasi, uji Simultan 
(Uji F) dan Parsial (Uji T). 
 
Alat Analisis : SPSS 

Inflasi tidak berpengaruh 
signifikan, PDB berpengaruh 
signifikan, tingkat suku bunga 

berpengaruh signifikan. 

8 Wibowo & syaichu, 
Analisis Pengaruh Suku 

Bunga, Inflasi, CAR, 
BOPO, NPF Terhadap 

Profitabilitas Bank 
Syariah(2013) 

X : Suku Bunga, Inflasi, 
CAR, BOPO, NPF. 
 
Y : Profitabilitas Bank 
Syariah. 
 
Analisis Data : SPSS dengan 
asumsi klasik, analisis regresi 
berganda, dan uji hipotesis 
	
Alat Analisis : SPSS	

CAR tidak berpengaruh 
signifikan, BOPO berpengaruh 
signifikan negatif, NPF tidak 

berpengaruh signifikan, Inflasi 
tidak berpengaruh signifikan 

negatif. 
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9 Zeitun, Determinants of 
Islamic and Conventional 

Banks Performance in GCC 
Countries Using Panel Data 

Analysis (2012) 

X : foreign ownership, Bank-
specific variable and 
macroeconomic factors 
 
Y : Islamic and conventional 
banks performance 
 
Analisis Data : Cross-
sectional time series (panel 
data), dengan 2 sample. 
 
Alat Analisis : EViews 
 

GDP memiliki korelasi positif 
terhadap profitabilitas, 

sedangkan inflasi memiliki 
korelatif negatif terhadap 

profitabilitas. Reserve-loan 
berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kinerja bank 
konvensional yang di 

proyeksikan dengan ROA dan 
ROE, sedangkan Reserve-loan 

berpengaruh negatif tidak 
signifikan terhadap kinerja 

bank islam 
10 wahidudin, Subramaniam 

and Kamaluddin, 
Determinents of 

Profitability – a comparative 
analysis of Islamic Banks 
and Coventional Banks in 
ASEAN Countries(2012) 

X : inflation and GDP 
Y : Profitability islamic 
banks and covensional banks 
Analisis Data : Cross-
sectional time series (panel 
data), dengan 2 sample. 
Alat Analisis : SPSS 

GDP  dan 
Inflasi berdampak positif pada  
Islamic bank profitability. 
Tetapi Inflasi berdapak 
negative pada profitabilitas 
bank konvensional 

 

 

2.8. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang Pengaruh Faktor 

Eksternal dan Internal Bank terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Pengembangan Hipotesis 

2.9.1 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank 
 Umum Syariah 

 Menurut Rahman (2012) Pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan 

salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan 

mengahasilkan pendapatan berupa margin/mark up. Dengan diperolehnya pendapatan 

mark up tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank 

syariah. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang 

Variabel Independen 

Variabel Dependen 
Pembiayaan Jual Beli                   

(X1) 

Pembiayaan Bagi Hasil    (X2) Profitabilitas Bank Syariah 
(Y) 
	

Non Performing Financing   (X3) 

BI Rate (X4) 

H1 

H4 
	

H3 
	

H2 
	

Produk Domestik Bruto (X5) 

H5 
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tercermin dari ROA (Return on Asset). Riyadi(2014) menyatakan Arah hubungan 

yang timbul antara pembiayaan jual beli terhadap ROA adalah positif, karena apabila 

pembiayaan jual beli yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan ROA yang 

didapat oleh bank syariah.  

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian mengenai pengaruh pembiayaan 

jual beli terhadap ROA diantaranya adalah Nadia Arini Haq (2015), Rahman & 

Romantika (2012) dan Azhar (2016) yang menjelaskan bahwa pembiayaan jual beli 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA. Sedangkan penelitian 

Riyadi (2014) dan Fadholi (2015) menjelaskan dari hasil penelitiannya, bahwa 

pembiayaan jual beli berpengaruh tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank 

yang diukur dengan ROA. 

Mengacu pada keterangan kajian teori dan peneliti terdahulu diatas, maka 

Hipotesis yang diajukan perihal hubungan suku bunga dengan profitabilitas adalah : 

𝐻!: Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

2.9.2 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank 
 Umum Syariah 

 Menurut Riyadi(2014) Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu produk 

yang diberikan bank syariah kepada nasabah, pembiayaan bagi hasil berpengaruh 

terhadap profitabilitas. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan bagi hasil akan 

berpengaruh terhadap return yang dihasilkan dan akan mempengaruhi profitabilitas 

(laba) yang didapat. Sebab dengan adanya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan 

kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan return dan nisbah bagi hasil 
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atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang kemudian bagi hasil tersebut 

menjadi laba bank syariah. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan bagi hasil 

terhadap ROA adalah positif, karena apabila pembiayaan bagi hasil yang disalurkan 

meningkat maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh bank syariah.  

Namun dari hasil pengujian hipotesis pada penelitian mengenai pengaruh 

pembiayaan bagi hasil terhadap ROA diantaranya adalah Nadia Arini Haq (2015), 

Rahman & Romantika (2012) dan Azhar (2016) yang menjelaskan bahwa 

pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. Sedangkan 

penelitian Fadholi (2015) menjelaskan dari hasil penelitiannya, bahwa pembiayaan 

dengan akad musyarakah tidak berpengaruh dan pembiayaan dengan akad 

mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank yang diukur dengan 

ROA. 

Mengacu pada keterangan kajian  dan peneliti terdahulu diatas, maka 

Hipotesis yang diajukan perihal hubungan suku bunga dengan profitabilitas adalah : 

𝐻!: Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

2.9.3 Pengaruh Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas 
 (ROA) Bank Umum Syariah 

 Menurut Riyadi (2014) Non Performing Financing (NPF) merupakan 

pembiayaan macet, ini sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah. NPF erat 

kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada 

nasabahnya. Apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah diharapkan pendapatan 

akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya 
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apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat 

akan turun. Arah hubungan yang timbul antara NPF terhadap ROA adalah negatif, 

karena apabila NPF tinggi maka akan berakibat menurunnya pendapatan dan akan 

berpengaruh pada menurunnya ROA yang didapat oleh bank syariah.  

Arim (2009:6) menyatakan bahwa Tingkat resiko pembiayaan yang dilihat 

dari rasio NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah. 

Sehingga semakin besar Non Performing Financing (NPF), akan mengakibatkan 

menurunnya Return On Asset (ROA), yang juga berarti kinerja keuangan bank yang 

menurun karena resiko kredit semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika Non 

Performing Financing (NPF) turun, maka Return On Asset (ROA) akan semakin 

meningkat, sehingga kinerja keuangan bank dapat dikatakan semakin baik. 

Menurut Rizal (2016) menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan negatif 

terhadap ROA, akan tetapi Rahman dan Rochmanika (2012) menyatakan bahwa NPF 

berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah, namun 

penelitian bersama yang dilakukan oleh Wibowo dan Syaichu (2013) menyatakan 

NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Maka berdasarkan kajian teori dan penelitian yang dijelaskan diatas maka 

hipotesis ke empat yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

𝐻! : Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas  

(ROA) bank umum syariah di Indonesia. 
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2.9.4  Pengaruh BI Rate Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah 

 Suku bunga BI (BI rate) juga ikut mempengaruhi profitabilitas bank. Ketika 

suku bunga BI naik, maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga deposito yang 

berakibat langsung terhadap penurunan sumber dana pihak ketiga bank syariah. 

Penurunan DPK ini sebagai akibat dari pemindahan dana masyarakat ke bank 

konvensional untuk mendapatkan imbalan bunga yang lebih tinggi. Apabila DPK 

turun, maka profitabilitas bank syariah juga akan mengalami penurunan (Karim, 

2006). 

 Hasil pengujian hipotesis pada penelitian mengenai pengaruh suku bunga 

terhadap ROA diantaranya adalah Wibowo dan Syaichu (2013), yang menjelaskan 

bahwa suku bunga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. 

Penelitian Setiadi (2010) dan Kalengkongan (2013) menjelaskan dari hasil 

penelitiannya, bahwa suku bunga BI berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas bank yang diukur dengan ROA, Sultoni (2014) dan Sahara (2013) 

menemukan bahwa suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA) bank syariah. 

Mengacu pada keterangan kajian teori dan peneliti terdahulu diatas, maka 

Hipotesis yang diajukan perihal hubungan suku bunga dengan profitabilitas adalah : 

𝐻! : Suku bunga (BI Rate) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas (ROA) bank  
umum syariah di Indonesia. 

 
 
 

Pengaruh Pembiayaan Jual Beli..., Nichola, Ak.-IBS, 2017



	

	 	 Indonesia	Banking	School	

69	

2.9.4  Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank 
 Umum Syariah 
 

Sahara (2013) didalam penelitiannya menyatakan bahwa Produk Domestik 

Bruto (PDB) merupakan indikator makroekonomi yang juga mempengaruhi 

profitabilitas perbankan. Berdasarkan Teori Pertumbuhan, peneliti meyakini ketika 

pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB naik, maka akan diikuti kenaikan 

dari pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakan naik, maka masyarakat 

akan melakukan saving, sehingga tingkat permintaan untuk dana simpanan terhadap 

bank syariah meningkat. Dengan meningkatnya dana simpanan masyarakat pada 

bank syariah, maka akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah yang juga akan 

meningkat. 

 Hasil pengujian hipotesis pada penelitian mengenai pengaruh Produk 

Domestik Bruto terhadap ROA diantaranya Wahidudin et al (2012) yang dilakukan 

pada Bank umum dan Bank Syariah yang ada di wilayah ASEAN, dimana hasil 

penelitiannya menyimpulkan bahwa Gross Domestic product (GDP) memiliki 

hubungan positif terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian Sodiq (2015) dan 

Zeitun (2012) juga menghasilkan hal serupa dengan Wahidudin et al dan Sahara. 

Akan tetapi hasil penelitian Naseem (2012) menunjukkan hasil bahwa Pertumbuhan 

ekonomi (PDB) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Sementara 

penelitian Asrina (2015) menyatakan PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ROA Bank Syariah 
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Dengan demikian berdasarkan kajian teori dan hasil dari peneliti terdahulu 

tersebut, dapat dirumuskan hipotesis yang diajukan dalam penelitian kali ini adalah 

sebagai berikut: 

H5 : Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA) bank  
umum syariah di Indonesia. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan jual beli 

(murabahah, salam, istishna), pembiayaan bagi hasil (mudharabah, 

musyarakah), non performing financing dan BI  terhadap profitabilitas bank 

umum syariah di Indonesia, ini merupakan penelitian berbasis pengujian 

hipotesis. Pengujian pada penelitian ini dilakukan berdasarkan data sekunder 

dengan jenis data panel. Alasan peneliti menggunakan data panel karena 

dapat menjelaskan dua macam informasi yaitu: informasi cross-section pada 

perbedaan antar subjek, dan informasi time series yang merefleksikan 

perubahan pada subjek waktu serta Analisis data panel dapat mempelajari 

sekelompok subjek jika kita ingin mempertimbangkan baik dimensi data 

maupun dimensi waktu. Ketika kedua informasi tersebut tersedia, 

maka analisis data panel dapat digunakan (Gujarati, 2006). Data tersebut 

kemudian diolah menggunakan softwere Eviews karena mempunyai 

keunggulan diantaranya analisis data dan evaluasinya, analisis financial, 

peramalan ekonomi makro, simulasi, peramalan penjualan dan analisis 

biaya. pengolah data sehingga diperoleh informasi yang dapat dijadikan 

kerangka jawaban bagi hipotesis yang telah ditentukan.  
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3.2. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut berupa 

laporan tahunan Bank Umum Syariah dan penelitian kepustakaan. Data 

laporan keuangan bank umum syariah serta Suku Bunga Bank Indonesia yang 

diperoleh dari statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang dapat diakses di 

www.ojk.go.id atau www.bi.go.id . Penelitian Kepustakaan (Library 

Research)  dilakukan untuk mencari teori yang relevan dan penelitian 

terdahulu  digunaakan sebagai landasan. penelitian yang didapat dari literatur, 

jurnal penelitian, buku bacaan, dan peraturan regulator terkait yang 

mendukung penelitian ini. 

3.3. Metode Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2010:117) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Sugiyono (2008: 118). 

Metode purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini, misalnya orang atau 

tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan Sugiyono 
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(2013:218). Kriteria bank umum syariah yang akan menjadi sampel penelitian 

ini adalah: 

1. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan 

triwulannya selama periode pengamatan laporan triwulan I tahun 2014 

hingga laporan triwulan IV tahun 2016. 

2. Terdapat kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari 

publikasi laporan keuangan tahun 2014 sampai 2016. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, terdapat 11 Bank yang telah 

memenuhi kriteria sebagai sampel Penelitian berdasarkan kelengkapan data 

laporan triwulan I tahun 2014 hingga laporan triwulan IV tahun 2016. 

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

3.4.1 Variabel Independent (Variabel Bebas) 

Variabel Independent merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

penyebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pembiayaan Jual Beli 

Yaitu prinsip yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan 

membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat 

nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank. 

Pembiayaan jual beli yang dimaksud adalah pembiayaan yang 

disalurkan oleh bank syariah dengan prinsip murabahah, salam dan 

istishna’’. Total pembiayaan jual beli diukur dengan logaritma natural 

dari nilai pembiayaan jual beli pada akhir tiap tahun. Penggunaan 

Pengaruh Pembiayaan Jual Beli..., Nichola, Ak.-IBS, 2017



	

	 	 Indonesia	Banking	School	

73	

logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, 

mengingat besarnya nilai pembiayaan jual beli antar bank syariah yang 

berbeda-beda. Selain itu, dimaksudkan agar data total pembiayaan jual 

beli dapat terdistribusi normal dan memiliki standar eror koefisien 

regresi minimal (Theresia dan Tendelilin, 2007)  

 

 

2. Pembiayaan Bagi Hasil 

Yaitu prinsip berbagi keuntungan antara pihak bank dengan nasabah, 

konsep bagi hasil akan ditetapkan di akhir setelah nasabah melakukan 

sebuah usaha untuk memperoleh keuntungan dengan nisbah yang telah 

disepakati sebelumnya. 

Pembiayaan bagi hasil yang dimaksud adalah total pembiayaan bagi 

hasil yang disalurkan bank syariah, baik dengan prinsip mudharabah 

dan musyarakah. Total pembiayaan bagi hasil diukur dengan logaritma 

natural dari nilai pembiayaan bagi hasil pada akhir tiap tahun. 

Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak 

menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan bagi hasil 

antar bank syariah yang berbeda-beda. Selain itu, dimaksudkan agar 

data total pembiayaan bagi  

hasil dapat terdistribusi normal dan memiliki standar eror koefisien 

regresi minimal (Theresia dan Tendelilin, 2007) Pembiayaan Jual Beli 

dapat di peroleh dengan rumus: 

Total	Pembiayaan	jual	belii,t	=	Ln	(Pembiayaan	Prinsip	Murabahahi,t+	
PembiayaanPrinsip	Salami,t	+	Pembiayaan	Prinsip	Istishna’i,t) 
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3. Non Performing Financing 

NPF adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi 

kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio NPF dapat diperoleh dengan 

berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio NPF dapat 

diperoleh dengan rumus: 

  

 

 

Keterangan: 

Pembiayaan Bermasalah =  Pembiayaan yang berklasifikasi kurang  

    lancar, diragukan dan macet. 

Total Pembiayaan       =  Total Pembiayaan yang Disalurkan. 

4. Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) 

Tingkat Suku Bunga Bank Indoensia (BI Rate) adalah suku bunga 

kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik (Bank 

Indonesia). Variabel BI Rate diukur dengan skala ratio. Data operasional 

yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data BI Rate Bank 

Sentral Republik Indonesia periode tahun 2011-2015 yang 

dipublikasikan oleh Bank Indonesia. 

 

Total Pembiayaan bagi hasili,t	=	Ln	(Pembiayaan	Prinsip	Mudharabahi,t	
+	Pembiayaan	Prinsip	Musyarakahi,t) 
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5. Produk Domestik Produk 

Produk Domestik Bruto adalah adalah pendapatan total yang dihasilkan 

oleh penduduk tetap suatu Negara dan merupakan nilai dasar dari semua 

barang jadi dan jasa yang diproduksi disuatu Negara selama kuurun 

waktu tertentu. . Dalam penelitian ini variabel GDP yang digunakan 

adalah dalam bentuk pertumbuhan GDP riil Quarter on Quarter. 

Pertumbuhan PDB diukur dengan membandingkan dengan PDB 

kurun waktu t dengan PDB kurun waktu t-1. Data yang digunakan 

adalah pertumbuhan tahunan sesuai dengan data lain yang digunakan. 

Data langsung diambil dari BPS pertumbuhan GDP. Data yang 

disediakan sudah berupa data tahunan. 

Pertumbuhan GDP dapat dihitung dengan rumus (BPS 2008): 

𝐺! =
(𝑃𝐷𝐵! − 𝑃𝐷𝐵!!!)

𝑃𝐷𝐵𝑡 𝑥100% 

Keterangan: 

Gt           =  Pertumbuhan ekonomi periode t (tahunan) 

PDB(t)    =  Produk Domestik Bruto periode 1 tahun (berdasarkan harga  

              konstan) 

PDB(t-1)  =  Produk Domestik Bruot periode sebelumnya. 

3.4.2 Variabel dependen (Variabel terikat) 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008). Variabe dependen 

dalam penelitian ini adalah profitabilitas bank umum sayriah yang 

diproksikan dengan Return on Asset(ROA). ROA dipilih karena merupakan 
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salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total 

aset yang dimilikinya. Perhitungan ROA berdasarkan Surat Edaran Bank 

Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, ROA dapat 

diperoleh dengan rumus: 

 

 

 

Definisi Operasional dapat dijelaskan dalam tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Tabel Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala 

Pembiayaan 
Jual Beli 

prinsip yang menerapkan 
tata cara jual beli. yang 
menyatakan Keuntungan 
bank di depan dan 
termasuk harga dari harga 
yang dijual. Terdapat tiga 
jenis pembiayaan Jual Beli 
dalam bank syariah, yaitu 
Murabahah, salam dan 
Istishna 
(Muhammad,2014:29). 
 

 

Total Pembiayaan jual beli i,t = 
Ln (Pembiayaan Prinsip 

Murabahahi,t+ 
PembiayaanPrinsip Salami,t + 

Pembiayaan Prinsip Istishna’i,t) 

 

Nominal 

Pembiayaan 
Bagi Hasil 

kemitraan dan semua 
bentuk organisasi 
bisnis lainnya didirikan 
terutama dengan satu 
tujuan: pembagian 
keuntungan melalui 
partisipasi bersama. 
(Lewis dan Algoud 
2007;60) 

Total Pembiayaan bagi hasil i,t = 
Ln (Pembiayaan Prinsip 

Mudharabahi,t + Pembiayaan 
Prinsip Musyarakahi,t) 

 

Nominal 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡×100% 
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Non 
Performing 
Financing 

NPF adalah kredit 
bermasalah yang terdiri 
dari kredit yang 
berklasifikasi kurang 
lancar, diragukan dan 
macet. Rasio NPF dapat 
diperoleh dengan 
berklasifikasi kurang 
lancar, diragukan dan 
macet (Kamus Bank 
Indonesia). 

 

𝑁𝑃𝐹 = 

𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛  

Rasio 

BI Rate 

 

 

 

 

  

Tingkat Suku Bunga Bank 
Indoensia (BI Rate) adalah 
suku bunga kebijakan 
yang mencerminkan sikap 
atau stance kebijakan 
moneter yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia dan 
diumumkan kepada publik 
(Bank Indonesia). 

 
Data tersedia di www.bi.go.id 

Rasio 

Pertumbuhan 
PDB 

nilai pasar barang dan jasa 
akhir yang diproduksi 
dalam perekonomian 
selama kurun 
waktu tertentu (N. Gregory 
,2015;15) 

𝐺𝑃𝐷𝐵!

=
(𝑃𝐷𝐵! − 𝑃𝐷𝐵!!!)

𝑃𝐷𝐵𝑡
𝑥100% 

 

Rasio 

ROA Rasio atau nisbah utama 
untuk mengukur 
kemampuan dan efisiensi 
aktiva dalam 
menghasilkan laba 
(Riyadi;2014) 
 

 
𝑅𝑂𝐴 = 

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

 𝑥 100% 

 

Rasio 

Sumber Tabel 3.1: data diolah 
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3.5 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis 

regresi berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.  

3.5.1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk melihat profil dari 

penelitian tersebut dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti 

melalui data sampel dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Statistik 

deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan suatu data yang dilihat dari 

mean, median, deviasi standar, nilai minimum, dan nilai maksimum 

(Ghozali, 2007). Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah memahami 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 

3.5.2. Analisis Data Panel 

Tipe data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel. Data 

panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, yaitu data seksi silang 

(cross section) dan sekaligus terdiri atas beberapa waktu (time series) 

(Winarno, 2011). Analisis data panel memiliki tiga macam model, yaitu : 

1. Common Effect Model 

Data gabungan yang ada, menunjukan kondisi yang sesungguhnya. 

Hasil analisis regresi berlaku pada semua objek pada semua waktu 

(Winarno, 2011). Model ini menggabungkan seluruh data time series 

dengan cross section, selanjutnya dilakukan estimasi model dengan 

menggunakan OLS (Ordinary Least Square). Model ini mengganggap 

bahwa intersep dan slop dari variabel sama untuk setiap obyek observasi. 
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2. Fixed Effect Model 

Fixed effect model merupakan model yang dapat menunjukkan 

perbedaan antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama 

(Winarno, 2011). Fixed effect model dimaksudkan bahwa satu objek 

memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. 

Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke 

waktu (time variant). Untuk membedakan satu objek dengan objek 

lainnya digunakan variabel dummy. Model ini sering juga disebut dengan 

Least Squares Dummy Variables (LSDV). 

3. Random Effect Model 

Random effect model digunakan untuk mengatasi kelemahan metode 

fixed effect model yang menggunakan variabel dummy, sehingga model 

mengalami ketidakpastian. Dengan tidak digunakannya variabel dummy, 

random effect model menggunakan residual yang diduga memiliki 

hubungan antar waktu dan antar objek (Winarno, 2011). 

Terdapat dua uji yang dilakukan dalam menetapkan model yang 

digunakan dalam analisis data panel menurut Widarjono (2009), yaitu : 

1. Uji Chow 

Uji Chow adalah alat untuk menguji test for equality of coefficients 

atau uji kesamaan koefisien (Ghozali, 2016:175). Menurut Widarjono 

(2009), dalam melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis dalam 

uji chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistic log 

likelihood ratio (uji LR). Berikut hipotesis yang digunakan 
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(Widarjono, 2009): 

Ho = Menggunakan model Common Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada 

cross section Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai 

probabilitas pada cross section Chi Square < 0,05. 

2. Uji Hausman  

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui perubahan structural 

dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu diantara 

pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Statistik uji Hausman 

mengikuti statistik Chi Square. Hipotesis yang digunakan oleh 

Widarjono (2009) dalam uji Housman adalah sebagai berikut: 

 Ho : model random effect  

 Ha : model fixed effect  

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:  

Ho diterima apabila nilai probabilitas pada Cross Section Random > 

0,05. 

Ha diterima apabila nilai probabilitas pada Cross Section Random < 

0,05. 

3.5.3. Analisis Regresi Berganda 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan 

memakai metode analisis regresi berganda yaitu pendekatan yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel 
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independen dengan suatu variabel dependen (Sekaran & Bougie, 2010:350). 

Dengan analisis regresi akan diketahui variabel independen yang benar-

benar signifikan mempengaruhi variabel dependen dan dengan variabel 

yang signifikan tadi dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel 

dependen. Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut adalah : 

 

 

 

Keterangan : 

Α : Konstanta  
𝛽!, 𝛽!, 𝛽!, 𝛽! : Koefisien regresi  
ROA : Return on Asstes  
PJB : Pembiayaan jual beli  
PBH : Pembiayaan bagi hasil  
NPF : Non Performing Financing  
BIR  : BI Rate 
ε1 : Error (kesalahan pengganggu 
 
 
3.5.3. Uji Asumsi Klasik 

Penggunaan model analisis regresi berganda terikat dengan sejumlah 

asumsi harus memenuhi asumsi-asumsi klasik yang mendasari model 

tersebut agar diperoleh estimasi yang tidak bias. Uji Asumsi Klasik terdiri 

atas uji normalitas, uji heterokedatisitas, uji multikorelasi, uji Autokorelasi. 

3.5.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui variabel bebas (X) dan variabel (Y) berdistribusi normal. Data 

yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang 

ROA	=	α	+	𝛽!Ln_PJB	+	𝛽!	Ln_PBH+	𝛽!	NPF	+	𝛽!	BIR	+𝛽!GPDB	+	ε1 
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memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Menurut Gujarati 

(2007) terdapat beberapa pengujian, yaitu histogram residu, gambar 

probabilitas normal (GPN), dan uji Jarque-Bera. Uji normalitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji Jarque-Bera (JB). Jarque-Bera 

adalah uji statistic untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. 

Adapun hipotesis dari uji Jarque-Bera test adalah sebagai berikut 

(Winarno,2011)  

- Ho = Data terdistribusi normal 

- Ha = Data tidak terdistribusi normal 

Jika Nilai Probabilitas diperoleh lebih besar dari 𝛼 = 5%, maka menerima  

Ho yang artinya residual data terdistribusi normal  

3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varians dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Agusti 2014). Untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan uji park test yang 

meregresikan nilai kuadrat residual terhadap variable independen (Gujarat 

: 2006). Probabilitas signifikasi diatas tingkat kepercayaan 5% diartikan 

regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

3.5.3.3 Uji Multikolonieritas 
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Multikolinearitas menurut Widarjono (2009) adalah keadaan 

dimana terjadi hubungan antar variabel independen dalam suatu 

model regresi. Hubungan linear antar variabel independen dapat 

terjadi dalam bentuk hubungan linear yang sempurna (perfect) dan 

hubungan linear kurang sempurna (imperfect). Tujuan uji 

multikoliniearitas adalah untuk mengetahui hubungan linier antar 

variabel independen (Winarno, 2011). 

Multikolinearitas dapat dilihat dengan menghitung koefisien 

korelasi masing- masing variabel independen. Jika koefisien korelasi 

diatas 0,85 maka patut diduga adanya masalah multikolinearitas 

dalam model dan sebaliknya, apabila koefisien korelasi dibawah 0,85 

maka tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model 

(Gujarati, 2006). 

3.5.3.4 Uji Autokorelasi  

3.5.3.4 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi (autocorrelation) adalah hubungan antara residual 

satu observasi dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2011). 

Autokorelasi dapat diidentifikasi dengan melakukan uji Durbin-Watson. 

Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

Ho: tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Ha: terdapat masalah autokorelasi di dalam model. 

  Lriteria pengujian dalam membangun hipotesis diatas menurut 

Winarno (2011) dapat digambarkan melalui table berikut: 
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Tabel 3.2. 

Tabel untuk mentukan ada tidaknya autokorelasi dengan uji 
Durbin - Watson 

Tolak	Ho	(ada		
autokorelasi 

Tidak	dapat	
diputuskan	 

Tidak	
menolak	Ho	 

Tidak	dapat	
diputuskan 

Tolak	Ho	(ada	
autokorelasi 

0 dL du  4-du  4-dL 4 
  1.10  1,54  2,46   2,90 

Apabila d berada di antara 1,54 dan 2,46, maka tidak ada autokorelasi, dan 

bila nilai d ada di antara 0 hingga 1,10, dapat disimpulkan bahwa data 

mengandung autokorelasi positif, dan seterusnya. 

3.5.4 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.5.4.2. Uji Koefisien Determinasi ( R2 ) 

Uji koefisien determinasi (R2) intinya mengukur tingkat ketepatan 

dari regresi linear berganda yaitu persentase sumbangan (goodress of fit) 

dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini 

digunakan Adjusted R Square karena variabel bebas yang digunakan 

lebih dari satu.Tujuan pengukuran Adjusted R Square adalah untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Fadhilah 2009). 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisisen determinasi adalah 

bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam 

model. Oleh karena itu, untuk mengevaluasinya lebih dianjurkan untuk 

menggunakan Nilai Adjusted R2. Nilai Adjusted R2 tidak terpengaruh 

akan adanya penambahan ataupun pengurangan variabel independen. 
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3.5.4.1 Uji Statistik t 

Pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel pembiayaan jual 

beli, pembiayaan bagi hasil, Non Performing Finance, BI Rate dan Produk 

Domestik Bruto, secara individu terhadap Profitabilitas Bank Umum 

Syariah (BUS) menggunakan uji signifikansi parameter individual (uji t). 

Uji regresi parsial merupakan pengujian yang dilakukan terhadap variabel 

dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2016). Adapun mengenai 

hipotesis-hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Jika probabilitas <0.05 atau t hitung > t tabel maka variabel X secara 

individu (Parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel Y. 

2. Jika probabilitas >0.05 atau t hitung < t tabel maka variabel X secara 

individu (Parsial) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel Y. 

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

a. Ho1 : β1 = 0 

Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif terhadap Profitabilitas 

(ROA) Bank Umum Syariah. 

Ha1 : β1 ≠ 0 

Pembiayaan Jual Beli tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. 

b. Ho2 : β2 = 0 
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Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Profitabilitas 

(ROA) Bank Umum Syariah. 

Ha2 : β2 ≠ 0 

Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. 

c. Ho3 : β3 = 0 

Non Performing Financing berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas 

(ROA) Bank Umum Syariah. 

Ha3 : β3 ≠ 0 

Non Performing Financing tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. 

d. Ho4 : β4 = 0 

BI Rate berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA) Bank 

Umum Syariah. 

Ha4 : β4 ≠ 0 

BI Rate tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. 

e. Ho5 : β5 = 0 

Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap Profitabilitas 

(ROA) Bank Umum Syariah. 

Ha5 : β4 ≠ 0 

Produk Domestik Bruto tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah laporan triwulan Bank Umum Syariah 

yang terdapat pada website masing-masing bank. Dalam penelitian skripsi ini 

menggunakan periode pengamatan selama 3 tahun menggunakan laporan 

keuangan triwulan yaitu triwulan I pada tahun 2014 hingga triwulan IV pada 

tahun 2016.  

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada 

di Indonesia periode 2014-2016 yang berjumlah 12 Bank Umum Syariah. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan metode purposive sampling. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dengan ketentuan bank yang diteliti 

adalah Bank Umum Syariah, bank yang menerbitkan laporan triwulan periode 

triwulan I tahun 2014 hingga triwulan IV tahun 2016 dan memiliki kelengkapan 

data untuk penelitian yaitu ROA, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli 

dan NPF serta variabel pertumbuhan BI Rate dan PDB menggunakan data yang 

berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. 

 Berdasarkan hasil pemilihan sampel dengan metode tersebut, atas populasi 

penelitian maka dipilihlah 11 Bank Umum Syariah. Adapun Bank Umum Syariah 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, 

PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. 

Bank Syariah   Mega   Indonesia, PT.   Bank   Panin   Syariah, PT.  Bank   Syariah  
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Bukopin, PT. BCA Syariah, PT. Maybank Syariah Indonesia, PT. Bank 

Victoria Sariah, dan PT. Bank Jabar dan Banten Syariah, sehingga didapatkan 

total obeservasi sebanyak 132. Berikut ini merupakan rincian pada pengambilan 

sampel setelah di outlier, yaitu: 

Tabel 4.1. 
Kriteria Pemilihan Sampel 

 
Kriteria Jumlah 

Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2016 11 

Periode 3 

Laporan Keuangan Triwulan 4 

Jumlah Pengamatan Awal 132 

Outliers (46) 

Jumlah Pengamatan Setelah Outliers 86 
 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Berdasarkan pengelolahan data, diperoleh analisa deskriptif dari ke lima 

variable penelitian. Variable-variabel tersebut terdiri dari Return on Asset sebagai 

variable dependen, dan Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Non 

Performing Financing, BI Rate dan GPDB sebagai variable independen. Berikut 

adalah tabel yang menampilkan hasil statistic deskriptif dalam penelitian ini. 

Tabel 4.2. 
Statistik Deskriptif 

 

 
ROA 
(%) 

LNJBL 
(%) 

LNBHL 
(%) NPF (%) BIR (%) GPDB 

Mean 0.663256 15.51267 14.98953 2.847674 7.226744 4.927907 
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Median 0.68 16.045 15.085 3.17 7.5 5 

Maximum 1.65 17.4 16.99 13.54 7.75 5 

Minimum -1.94 12.85 10.52 0.04 6.5 4.8 

Std. Dev. 0.518515 1.32369 1.33422 1.887739 0.459584 0.096590 

Observations 86 86 86 86 86 86 

Sumber: Output Eviews diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa total keseluruhan 

observasi yang diolah oleh peneliti adalah sebanyak 86 observasi yang terdiri dari: 

1. Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) menunjukkan variabel dependen dalam penelitian 

ini. Dalam Tabel 4.2 mean ROA menunjukan nilai 0.6632% yang artinya besar 

rata-rata ke-11 (sebelas) bank keseluruhan sebesar 66.32%. sementara median dari 

variable ROA sebesar 0.68%, Maximum nilai ROA adalah 1.65% yang merupakan 

nilai ROA Bank BNI Syariah pada kuartal pertama tahun 2016, Minimum nilai 

ROA adalah –1.94% yang merupakan nilai ROA bank BJB Syariah pada kuartal 

ke dua tahun 2016, Standar deviasi dari variable ROA sebesar 0.5185%  yaitu 

lebih kecil dibandingkan rata-rata (mean), artinya data di dalam variable ini 

terdistribusi dengan baik. 

2. Pembiayaan Jual Beli 

Pembiayaan Jual Beli menunjukan variable independen dalam penelitian ini. 

Hasil tabel 4.2 menunjukkan nilai rata-rata (mean) Pembiayaan jual beli sebesar 

15.51% yang artinya besar rata-rata  pembiayaan jual beli  dari 11 bank pada 

triwulan I tahun 2014 hingga triwulan IV tahun 2016 sebesar 15.61%. median 

Pembiayaan Jual beli sebesar 16.04%, Pembiayaan jual beli terbesar disalurkan 
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oleh Bank Syariah Mandiri yaitu 17.4% atau sebesar Rp. 36,012,420 (dalam 

jutaan) pada kuartal 4 tahun 2016, Kemudian Pembiayaan jual beli yang terkecil 

disalurkan oleh Bank Vicoria Syariah yaitu 12.85%  atau sebesar Rp. 379.220 

(dalam jutaan) pada triwulan 3 tahun 2015. Standar deviasi dari variable 

pembiayaan jual beli sebesar 1.323% yaitu lebih kecil dibandingkan rata-rata 

(mean), artinya data di dalam variable ini terdistribusi dengan baik. 

3. Pembiayaan Bagi Hasil 

Pembiayaan Bagi Hasil menunjukan variable independen dalam penelitian 

ini. Hasil tabel 4.2 menunjukkan nilai rata-rata (mean) Pembiayaan Bagi Hasil 

sebesar 14.99% yang artinya besar rata-rata  pembiayaan bagi hasil  dari 11 bank 

pada triwulan I tahun 2014 hingga triwulan IV tahun 2016 sebesar 14.99%. 

median Pembiayaan bagi hasil sebesar 15.08%, pembiayaan bagi hasil terbesar 

disalurkan oleh Bank Muamalat yaitu 16.99% atau sebesar Rp. 23,826,356 (dalam 

jutaan) pada triwulan 3 tahun 2014, Kemudian Pembiayaan bagi hasil yang 

terkecil disalurkan oleh Bank Mega Syariah yaitu 10.52%  atau sebesar Rp. 

37,178 (dalam jutaan) pada triwulan II tahun 2014. Standar deviasi dari variable 

pembiayaan bagi hasil sebesar 1.334% yaitu lebih kecil dibandingkan rata-rata 

(mean), artinya data di dalam variable ini terdistribusi dengan baik. 

4. Non Performing Financing (NPF) 

Non Performing Financing (NPF) menunjukan variable independen dalam 

penelitian ini. Hasil tabel 4.2 menunjukkan nilai rata-rata (mean) NPF adalah 

2.85% yang artinya besar rata-rata  NPF  dari 11 bank pada triwulan I tahun 2014 

hingga triwulan IV tahun 2016 sebesar 2.85%. median NPF sebesar 3.17%,  NPF 
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terbesar dimiliki oleh  Bank BJB Syariah pada triwulan 2 tahun 2016, Kemudian 

NPF terkecil dimiliki oleh Bank BCA Syariah yaitu sebesar 0.04% pada triwulan 

II tahun 2014. Standar deviasi dari variable NPF sebesar 1.888% yaitu lebih kecil 

dibandingkan rata-rata (mean), artinya data di dalam variable ini terdistribusi 

dengan baik. 

5. BI Rate 

	 BI Rate (BIR) menunjukkan variabel independen dalam penelitian ini. Hasil 

tabel 4.2 menunjukkan nilai rata-rata (mean) BI Rate tahun 2014 hingga tahun 

2016 adalah 7,22%, sementara median dari variable BI Rate sebesar 7,5%. Nilai 

tertinggi BI Rate adalah 7,75% yaitu pada bulan September tahun 2014. Nilai 

terendah BI Rate adalah 6,5% yaitu pada bulan bulan Juni tahun 2016. Standar 

deviasi dari variabel BI Rate sebesar 0,40% yaitu lebih kecil dibandingkan rata-

rata (mean), artinya data di dalam variable ini terdistribusi dengan baik.  

6. Pertumbuhan PDB (GDP) 

 Pertumbuhan PDB (GDP) menunjukan variable independen dalam 

penelitian ini. Hasil tabel 4.2 menunjukkan nilai rata-rata (mean) pertumbuhan 

PDB tahun 2014 hingga 2016 adalah 4.92%. median pertumbuhan PDB sebesar 

5%,  pertumbuhan PDB tertinggi adalah 5% yaitu pertumbuhan dari tahun 2014 

hingga 2016. Nilai terendah pertumbuhan PDB adalah 4,8% yaitu pertumbuhan 

dari 2014 hingga 2016. Standar deviasi dari variabel pertumbuhan PDB sebesar 

0,096% yaitu lebih kecil dibandingkan rata-rata (mean), artinya data di dalam 

variable ini terdistribusi dengan baik.  
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4.2.2 Analisis Regresi Penelitian 

4.2.2.1 Uji Chow 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian 

menggunakan fixed Effect  atau Common Effect. Berikut hasil uji Chow dalam 

penelitian ini. 

Tabel 4.3. 

Hasil Uji Chow Pada Model Penelitian  
     

 
 
 
 
 

 

 

 

sumber: Output Eviews diolah, 2017 

 

Berdasarkan table 4.3 hasi uji Chow menunjukan nilai probibalitas Cross-section 

Chi-Square adalah 0.0000. Nilai probabilitas ini lebih rendah dari kriteria 

pengujian yang memberikan batasan Chi-square sebesar 0.05. Hal tersebut 

menyebabkan H! ditolak dan Ha diterima. Sehingga, model fit bila menggunakan 

Fixed Effect Model. Kemudian Penelitian ini dilanjutkan dengan melakukan Uji 

Hausman. 

 

 

 

Test cross-section fixed effects  
     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     

Cross-section F 5.167641 (7,73) 0.0001 

Cross-section Chi-square 34.613177 7 0.0000 
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Tabel 4.4. 

Hasil Uji Hausman Pada Model Penelitian 
 

sumber: Output Eviews diolah, 2017  

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan apakah estimasi regresi data 

panel menggunakan Fixed Effect atau Random Effect. Hasil dari uji Hausman 

dalam penelitian ini menunjukan nilai probabilitas Cross-section Random sebesar 

0.0000. Nilai probabilitas ini lebih rendah dari kriteria pengujian yang memberikan 

batasan Cross-section Random sebesar 0.05. Hal tersebut menunjukan model yang 

terbaik untuk digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect. 

4.2.3 Uji Normalitas 

 Uji normalitas ditunjukan untuk mengetahui normal atau tidaknya residual 

dan model yang digunakan dalam penelitian. Karena residual data yang 

berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik analisis 

regresi berganda. Untuk menguji normalitas data diperlukan alat analisis yakni 

Jarque Bera dan uji signifikansi.  Jika Probability Jarque-Bera di atas 5% atau 

0,05 maka data diinterpretasikan terdistribusi secara normal dan sebaliknya 

apabila Probability Jarque-Bera di bawah 5% atau 0,05 maka data tidak 

terdistribusi secara normal (Winarno, 2011). 

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     

Cross-section random 34.418584 5 0.0000 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2014Q1 2016Q4
Observations 86

Mean       0.000000
Median   0.011740
Maximum  0.547155
Minimum -0.542133
Std. Dev.   0.208199
Skewness  -0.063310
Kurtosis   3.083175

Jarque-Bera  0.082241
Probability  0.959714

 Gambar 4.1. 

Grafik Normalitas Residual 

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat disumpulkan bahwa residual dalam penelitian ini 

telah terdistribusi normal. Nilai probabilitas sebesar 0.959714 yang telah melebihi 

dari nilai 𝛼 0.05 maka H! diterima dan menunjukan data penelitian terdistribusi 

normal. Hasil uji normalitas tersebut awalnya tidak terdistribusi normal saat total 

observasi sebanyak 132 hal tersebut disebabkan oleh data yang memiliki nilai 

ekstrim senhingga menimbulkan ketimpangan data. Namun peneliti melakukan 

outlier sebanyak 46 sehingga dapat diperoleh residual yang terdisbusi normal. 

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

4.2.4.1 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul 

kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian 

yang konstan dari suatu observasi. jika varians dari residual satu pengamatan lain 

tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas yang terdapat pada Tabel 4.5, 
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yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.5. 
Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Output Eviews diolah, 2017. 

 Hasil uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa probabilitas 

koefisien variable Pembiayaan Jual Beli sebesar 0.057 >  0.05, variable 

Pembiayaan Bagi Hasil sebesar 0.087 > 0.05, variabel Non Performing Financing 

(NPF) sebesar 0.433 > 0.05, variable BI Rate sebesar 0.0912  > 0.05 dan variable 

pertumbuhan PDB (GPDB) sebesar 0.077  > 0.05. Seluruh variable independen 

menunjukan nilai probabilitas koefisien yang lebih besar dari nilai signifikan 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan H!  diterima dan H!  ditolak. Dengan demikian, 

penelitian ini lulus uji heteroskedastisitas. 

4.2.4.2 Uji Multikolinearitas 

uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan linier antara variable independen di dalam regresi berganda. Untuk 

mendeteksi  ada atau tidaknya gejala multikoliniearitas dapat dilakukan dengan 

menguji koefisien korelasi, apabila koefisien cukup tinggi diatas 0.85 maka 

 
 

    
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LNJBL -0.013806 0.007150 -1.931003 0.0570 

LNBHL 0.011695 0.006753 1.731888 0.0871 

NPF 0.003329 0.004226 0.787750 0.4332 

BIR 0.029441 0.017222 1.709530 0.0912 

GPDB 0.140504 0.078441 1.791197 0.0770 

C -0.833564 0.482222 -1.728590 0.0877 
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diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam persamaan model penelitian. 

Sebaliknya jika koefisien korelasi rendah dibawah 0.85 maka diduga model tidak 

mengandung unsur multikolinearitas. Berikut merupakan hasil uji 

multikolinearitas: 

Tabel 4.6. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 LNJBL LNBHL NPF BIR GPDB 

LNJBL 1 0.591295875 0.386841217 0.014027391 0.00502234 

LNBHL 0.591295875 1 0.270893045 -0.173940616 -0.015052127 

NPF 0.386841217 0.270893045 1 0.002310008 -0.053321924 

BIR 0.014027391 -0.173940616 0.002310008 1 -0.448997287 

GPDB 0.00502234 -0.015052127 -0.053321924 -0.448997287 1 

Sumber: Output Eviews diolah, 2017. 

Dari table 4.6 diatas nilai korelasi variable independen tertinggi mencapai 

0.591295875 yaitu koefisien yang menunjukan pengaruh Pembiayaan Jual Beli 

dengan ROA, sedangkan korelasi variable independen terendah mencapai -

0.448997287  yaitu koefisien yang menunjukan pengaruh antara GPDB dengan 

ROA sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan model dalam penelitian ini 

bebas dari masalah multikolinearitas. 

4.2.4.3 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat hubungan antar residual satu 

observasi dengan residual observasi lainnya. Untuk  melihat ada atau tidaknya 

autokorelasi dalam suatu model regresi dapat diidentifikasi dengan melakukan uji 

Durbin-Watson. Ketentuan yang menentukan adanya autokorelasi Apabila d 
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berada di antara 1,54 dan 2,46 maka tidak ada autokorelasi (Winarno, 2011). 

Berikut ini merupakan hasil uji autokorelasi: 

Tabel 4.7. 
Hasil Uji Autokorelasi 

 

 Sumber: Output Eviews diolah, 2017. 

Berdasarkan table 4.7. di atas didapatkan bahwa hasil nilai Durbin Watson sebesar 

1.614335 berada antara 1.54 dan 2.46 yang artinya tidak ada masalah autokorelasi 

dalam model penelitian ini dan telah memenuhi uji asumsi klasik yang ada. 

4.2.5 Hasil Regresi Data Panel 

 Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara suatu variable dependen dengan variable independen yang terdiri dari 

beberapa variable. Pengolahan data penelitian ini menggunakan  software Eviews 

9, yang terdiri dari 11 Bank Umum Syariah dengan laporan keuangan triwulan 

selama 3 tahun dan jumlah outlier sebanyak 46 sehingga observasi keseluruhan 

sebanyak 132. Berikut merupakan hasil pengujian regresi dengan menggunakan 

metode Fixed Effect: 

 

 

 Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.838774     Mean dependent var 0.663256 

Adjusted R-squared 0.812271     S.D. dependent var 0.518515 
S.E. of regression 0.224660     Akaike info criterion -0.010016 
Sum squared resid 3.684477     Schwarz criterion 0.360990 
Log likelihood 13.43070     Hannan-Quinn criter. 0.139297 
F-statistic 31.64841     Durbin-Watson stat 1.614335 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Tabel 4.8. 
Hasil Uji Regresi Data Panel 

 
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/22/17   Time: 13:52   
Sample: 2014Q1 2016Q4   
Periods included: 12   
Cross-sections included: 8   
Total panel (unbalanced) observations: 86  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNJBL 0.218520 0.039347 5.553708 0.0000 

LNBHL 0.036981 0.032889 1.124409 0.2645 
NPF -0.256827 0.019358 -13.26691 0.0000 
BIR -0.161003 0.073012 -2.205178 0.0306 

GPDB -0.577186 0.306119 -1.885497 0.0633 
C 1.458318 2.281247 0.639263 0.5247 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.838774     Mean dependent var 0.663256 

Adjusted R-squared 0.812271     S.D. dependent var 0.518515 
S.E. of regression 0.224660     Akaike info criterion -0.010016 
Sum squared resid 3.684477     Schwarz criterion 0.360990 
Log likelihood 13.43070     Hannan-Quinn criter. 0.139297 
F-statistic 31.64841     Durbin-Watson stat 1.614335 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
Sumber: Output 

Eviews diolah, 2017. 

 

    Sumber: Output Eviews diolah, 2017. 

Berdasarkan pada Tabel 4.8 yang tertera di atas adalah bahwa dari hasil 

regresi data panel model penelitian yang di dapat adalah sebagai berikut: 

ROA i,t   = 1.458318 + 0.218520*LNJBL i,t   + 0.036981*LNBHL i,t   –

0.256827*NPF i,t   – 0.161003*BIR i,t  t   – 0.577186*GPDB i,t  + ε1 i,t 

 

Keterangan : 

ROA         = Return On Asset (Persentase ROA) 
α     = Konstanta 

LNJBL    = Ln Pembiayaan Jual Beli 

LNBHL    = Ln Pembiayaan Bagi Hasil 
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NPF          = Non performing financing (Persentase NPF) 

BIR    = BI Rate (Persentase BI Rate) 

GPDB    = Pertumbuhan PDB (Persentase PDB) 

ε1    = Error (kesalahan pengganggu) 

Sehingga, dengan persamaan tersebut dapat diperoleh interpretasi sebagai berikut: 

1. Koefisien konstanta sebesar 1.458318% yang memiliki arti jika variabel 

Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Non Performing Financing 

(NPF), BI Rate dan Pertumbuhan PDB bernilai konstan, maka nilai ROA 

bank umum syariah pada periode tahun 2014-2016 laporan kuartal akan 

mengalami kenaikan sebesar 1.458318%. 

2. Koefisien regresi yang dimiliki variabel Pembiayaan Jual Beli selama 

periode 2014-2016 laporan kuartal sebesar 0.218520% yang memiliki 

makna bahwa Return On Asset (ROA) akan mengalami kenaikan sebesar 

0.218520% untuk setiap kenaikan 1% Pembiayaan Jual Beli dan dengan 

asumsi variabel lain bernilai konstan. 

3. Koefisien regresi yang dimiliki variabel Pembiayaan Bagi Hasil selama 

periode 2014-2016 laporan kuartal sebesar 0.036981% yang memiliki 

makna bahwa Return On Asset (ROA) akan mengalami kenaikan sebesar 

0.036981% untuk setiap kenaikan 1% Pembiayaan Bagi Hasil dan dengan 

asumsi variabel lain bernilai konstan. 

4. Koefisien regresi yang dimiliki variabel Non performing financing (NPF) 

selama periode 2014-2016 laporan kuartal sebesar -0.256827% yang 

memiliki makna bahwa Return On Asset (ROA) akan mengalami penurunan 

sebesar 0.256827% untuk setiap kenaikan 1% Non performing financing 
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(NPF) dan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan. 

5. Koefisien regresi yang dimiliki variabel BI Rate selama periode 2014-2016 

laporan kuartal sebesar -0.161003% yang memiliki makna bahwa Return On 

Asset (ROA) akan mengalami penurunan sebesar 0.161003% untuk setiap 

kenaikan 1% BI Rate dan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan. 

6. Koefisien regresi yang dimiliki variabel Pertumbuhan PDB (GPDB) selama 

periode 2014-2016 laporan kuartal sebesar -0.577186% yang memiliki 

makna bahwa Return On Asset (ROA) akan mengalami penurunan sebesar 

0.577186%  persen untuk setiap kenaikan 1% Pertumbuhan PDB (GPDB) 

dan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan. 

4.2.6 Hasil Uji Hipotesis 

4.2.6.1. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial atau uji t pada suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh dari masing-masing variable independen yaitu Pembiayaan Jual Beli, 

Pembiayaan Bagi Hasil, Non performing financing (NPF), BI Rate dan 

Pertumbuhan PDB (GPDB) terhadap variable dependen ROA pada suatu model 

regresi sehingga dapat mengambil kesimpulan atas rumusan masalah pada 

penelitian ini. Dalam uji t ini dilakukan pada derajat kebebasan (n-k), dimana n 

adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel, sehingga derajat kebebasan 

dalam uji t ini adalah: 86-5 = 81 dengan 𝛼 = 5% 
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Hipotesis 1: 

H!" : Pembiayaan Jual Beli tidak berpengaruh positif terhadap   

 profitabilitas bank  umum  syariah di Indonesia. 

H!" : Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas      

    bank umum syariah di Indonesia. 

Pada Tabel 4.8 diketahui bahwa variabel Pembiayaan Jual Beli berpengaruh 

positf terhadap ROA Bank Umum Syariah. Hal tersebut ditunjukan dari uji t 

bahwa nilai t-tabel dengan 𝛼 = 5% diperoleh nilai 1.66388 dan hasil t-hitung dari 

variabel pembiayaan jual beli menunjukan hasil sebesar 5.553708. Hasil t-hitung 

Pembiayaan Jual Beli lebih besar dibandingkan dengan t-tabel yang berarti bahwa 

variabel  Pembiayaan Jual Beli berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah. 

nilai probabilitas Pembiayaan Jual Beli sebesar 0.0000, lebih kecil dari 0,05 

dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.218520. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini (H!1) “diterima”. 

Hipotesis 2: 

H!"  : Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh positif terhadap 

 profitabilitas bank umum  syariah di Indonesia. 

H!" :  Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

 bank umum syariah di Indonesia. 

Pada Tabel 4.8 diketahui bahwa variabel Pembiayaan Bagi Hasil tidak 

berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah. Hal tersebut ditunjukan dari uji 

t bahwa nilai t-tabel dengan 𝛼 = 5% diperoleh nilai 1.66388 dan hasil t-hitung 

dari variabel pembiayaan Bagi Hasil menunjukan hasil sebesar 1.124409. Hasil t-

hitung Pembiayaan bagi hasil lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel yang 
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berarti bahwa variabel  Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap ROA 

Bank Umum Syariah. Nilai probabilitas Pembiayaan Bagi Hasil sebesar 0.2645, 

lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.036981. Sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini H!" 

“diterima” dan H!" “ditolak” Sehingga kesimpulannya pengajuan hipotesis yang 

kedua adalah “ditolak”. 

Hipotesis 3: 

H!" : Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh negatif  

 terhadap profitabilitas bank umum  syariah di Indonesia. 

H!": Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap  

 profitabilitas bank umum  syariah di Indonesia 

Pada Tabel 4.8 diketahui bahwa variabel Non Performing Financing (NPF) 

berpengaruh negatif terhadap ROA Bank Umum Syariah. Hal tersebut ditunjukan 

dari uji t bahwa nilai t-tabel dengan 𝛼 = 5% diperoleh nilai 1.66388 dan hasil t-

hitung dari variabel NPF menunjukan hasil sebesar -13.26691. Hasil t-hitung 

NPF lebih besar dibandingkan dengan t-tabel yang berarti bahwa variabel  NPF 

berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah. Nilai probabilitas NPF sebesar 

0.0000, lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.256827. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

(H!") “diterima”. 

Hipotesis 4 : 

H!" : Suku bunga (BI Rate) tidak berpengaruh negatif terhadap  Profitabilitas 

 (ROA) bank umum syariah di Indonesia. 
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H!":  Suku bunga (BI Rate) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas  (ROA) 

 bank umum syariah di Indonesia. 

Pada Tabel 4.8 diketahui bahwa variabel BI Rate (BIR) berpengaruh negatif 

terhadap ROA Bank Umum Syariah.  Hal tersebut ditunjukan dari uji t bahwa 

nilai t-tabel dengan 𝛼  = 5% diperoleh nilai 1.66388 dan hasil t-hitung dari 

variabel BI Rate menunjukan hasil sebesar -2.205178. Hasil t-hitung BI Rate 

lebih besar dibandingkan dengan t-tabel yang berarti bahwa variabel BI Rate 

berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah. Nilai probabilitas signifikansi 

BI Rate sebesar 0.0306, lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi 

sebesar -0.161003. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini H!"  “diterima”. 

Hipotesis 5: 

H!" : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tidak berpengaruh positif 

 terhadap Profitabilitas (ROA) bank umum syariah di  Indonesia. 

H!":  Pertumbuhan Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap 

 Profitabilitas  (ROA) bank umum syariah di Indonesia. 

 

Pada Tabel 4.8 uji t menunjukkan bahwa nilai t-tabel dengan 𝛼 = 5% diperoleh 

nilai 1.66388 dan hasil t-hitung dari variabel GPDB menunjukan hasil sebesar -

1.885497. Hasil t-hitung GPDB lebih besar dibandingkan dengan t-tabel namun 

memiliki arah negatif yang berarti bahwa variabel GPDB tidak perpengaruh 

positif terhadap ROA Bank Umum Syariah. nilai probabilitas signifikansi GPDB 

senilai 0.0633, lebih besar dari 0,05, dengan nilai koefisien regresi sebesar -

0.577186. Sehingga, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ( H!" ) 

“diterima” dan (H!") “ditolak”. Sehingga kesimpulannya pengajuan hipotesis 
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yang kelima adalah “ditolak”, yang berarti variabel Pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (GPDB) berpengaruh negatif tidak signikan terhadap 

Profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia 

4.2.6.2 Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi adalah pengujian yang menunjukan baik atau 

tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai dari koefisien determinasi 

mencerminkan seberapa besar variable dependen dapat dijelaskan oleh variable 

independen. Semakin besar nilai R!  (Adjusted Rsquare) maka semakin baik 

kualitas model yang digunakan, karena semakin dapat menjelaskan hubungan 

antara variable dependen dan independen. Berikut ini merupakan hasil uji 

koefisien determinasi (R!) yang terdapat pada Tabel 4.8 yaitu nilai dari Adjuster 

R-squared sebesar 0.812271 Hasil tersebut menunjukan bahwa sebesar 81. 2271% 

Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, NPF, BI Rate dan Pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto mampu mempengaruhi dan menjelaskan ROA Bank 

Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan sisanya 18.7729% dipengaruhi oleh 

faktor lain di luar dari model penelitian ini. 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Return on Asset (ROA) Bank 

Umum Syariah 

 Salah satu fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi merupakan 

menyalurkan pembiayaan ke masyarakat. Pembiayaan jual beli adalah akad jual 

beli yang menyatakan harga jual dan perolehan keuntungan (margin) yang 

disepakati antara penjual dan pembeli. Terdapat tiga jenis pembiayaan jual beli 
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dalam bank syariah, yaitu Murabahah, Salam dan Istishna.. Akad Murabahah 

merupakan akad untuk penyaluran pembiayaan yang banyak digunakan pada bank 

umum syariah. 

 Menurut  hasil uji t yang telah dilakukan pada table 4.8 didapatkan hasil 

bahwa Pembiayaan Jual Beli (Murabahah dan Istishan) memiliki t-hitung lebih 

besar dari t-tabel sebesar (5.553708 > 1.66388) dan memiliki nilai probabilitas 

signifikansi lebih kecil dari 0.05 (0.0000 < 0.05) Koefisien regresi Pembiayaan 

Jual Beli sebesar 0.218520, sehingga dapat disimpulkan bahwa H! diterima yang 

berarti variabel Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif terhadap Retrun On 

Asset (ROA) Bank Umum Syariah. Hasil pengujian tersebut didukung oleh hasil 

peneritian Haq (2015), Rahman,Rochmanika (2012) Azhar,Nashim (2016) serta 

yulianti (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

Pembiayaan Jual Beli yang merupakan produk yang paling popular dalam praktik 

pembiayaan di perbankan syariah dimana akad yang digunakan didominasi 

dengan akad murabahah kemudian disusul oleh akad istishna, pembiayaan jual 

beli mampu memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum 

syariah yang diukur dengan ROA. Hal tersebut menunjukkan bank umum syariah 

mampu menghasilkan laba yang bersumber dari pembiayaan jual beli yang 

disalurkan kepada masyarakat. Pengaruh positif pembiayaan jual beli terhadap 

ROA menunjukkan bahwa, pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan 

salah satu komponen asset bank umum syariah telah berjalan baik. Hal tersebut 
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terbukti dari pendapatan margin dari pembiayaan jual beli merupakan pendapatan 

terbesar bagi bank umum syariah. 

4.3.2. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Return on Asset (ROA) 

Bank Umum Syariah 

 Pada pembiayaan bagi hasil akad yang banyak digunakan adalah 

mudharabah dan musyarakah. Berdasarkan table 4.8 diatas, didapatkan hasil 

bahwa Pembiayaan Bagi Hasil (mudharabah dan musyarakah) memiliki nilai uji t 

dimana t-hitung lebih kecil dari t-tabel sebesar (1.124409 < 1.66388) dan 

memiliki nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0.05 sebesar (0.2645 > 

0.05) Koefisien regresi pembiayaan bagi hasil sebesar 0.036981, Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini H!" “diterima” 

dan H!"  “ditolak” Sehingga kesimpulannya pengajuan hipotesis yang kedua 

adalah “ditolak” yang artinya pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas bank umum syariah sehingga semakin tinggi atau rendah 

pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank tidak berdampak pada 

profitabilitas. 

 Hal tersebut dikarenakan sifat dari pembiayaan bagi hasil yaitu kontrak 

kemitraan (bisnis) yang mempunyai jangka waktu yang cukup panjang, serta 

pengelolaan pembiayaan bagi hasil yang tidak semudah pembiayaan jual beli. 

Saeed (2003) dalam Muhammad (2005) mengemukakan bahwa menurut 

beberapa pengamatan perbankan syariah, lemahnya peranan bagi hasil dalam 

memainkan operasional investasi dana bank dikarenakan beberapa alasan antara 

lain: pertama, terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di 
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kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil 

sebagai mekanisme investasi. Sehingga mendorong bank untuk mengadakan 

pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal ini 

membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomi dan tidak efisien. Kedua, 

keterkaitan bank dalam pembiayaan sistem bagi hasil untuk membantu 

perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung 

daripada sistem lainnya pada bank konvensional.  Sehingga menurunkan niat 

nasabah untuk mengambil pembiayaan bagi hasil. Kemudian Nasabah yang telah 

mendapatkan pembiayaan bagi hasil dari bank belum tentu dapat membagi hasil 

sesuai nisbah pada tahun yang sama karena untuk starup  bisnis dibutuhkan 

waktu untuk yang tidak singkat untuk menghasilkan laba. 

 Hal tersebut akan mengakibatkan pembiayaan jual beli tidak berdampak 

pada ROA bank umum syariah. meskipun pembiayaan bagi hasil yang disalurkan 

oleh bank umum syariah meningkat setiap tahun namun hasil nya belum dapat 

terlihat diwaktu dekat. Dapat dilihat dengan hasil penelitian yang menyatakan 

pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum 

syariah. 

4.3.3. Pengaruh Non Performing Financing terhadap Return on Asset (ROA) 

Bank Umum Syariah 

 Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang menunjukan 

tingkat  pembiayaan bermasalah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi 

pula tingkat pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh suatu bank. Berdasarkan 

table 4.8 diatas, didapatkan hasil uji t bahwa variabel NPF memiliki nilai t-hitung 
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lebih besar dari t-tabel sebesar (13.26691 > 1.66388) dan memiliki nilai 

probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0.05 (0.0000 < 0.05), Koefisien regresi 

Non Performing Financing (NPF) sebesar -0.256827, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Ha3 diterima yang berarti variabel Non Performing Financing (NPF) 

berpengaruh negatif terhadap Retrun On Asset (ROA). Artinya semakin tinggi  

Non Performing Financing (NPF) bank syariah maka semakin rendah 

profitabilitas yang didapat yang di proksikan dengan Return On Asset (ROA). 

Hasil penelitian juga menunjukan rata-rata NPF dari 11 bank dari triwulan I 2014 

hingga triwulan IV 2016 sebesar 2.85% dan nilai maksimum dari NPF sebesar 

13.54%. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat bank umum syariah di Indonesia 

yang memiliki nilai Non Performing Financing (NPF) melewati batas ketentuan 

dari Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada 

periode pengamatan menyebabkan muncul nya pembiayaan yang bermasalah pada 

tingkat kolektibilitas 3, 4 dan 5 (kurang lancar, diragukan dan macet) yang 

menyebabkan bank harus membentuk dana cadangan yang disebut PPAP 

(Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) dan akan menyebabkan pendapatan 

dari pembiayaan yang diterima oleh bank umum syariah akan berkurang dan 

berdampak pada turunnya profitabilitas bank yang diproksikan dengan Return On 

Asset (ROA). Non Performing Financing (NPF) dalam penelitian ini dapat 

menjadi faktor penentu yang dapat mempengaruhi profitabilitas Bank Umum 

Syariah. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

azhar,nasim (2016), rizal (2016) dan Nugroho (2011) bahwa NPF memiliki 

pengaruh yang negatif terhadap ROA Bank Syariah. 

4.3.4. Pengaruh Suku Bunga (BI Rate) terhadap Return on Asset (ROA) Bank 

Umum Syariah 

	 BI Rate merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau 

stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan 

kepada public. Menurut  hasil uji t yang telah dilakukan pada table 4.8 didapatkan 

hasil bahwa BI Rate memiliki t-hitung lebih besar dari t-tabel sebesar (2.205178 > 

1.66388) dan memiliki nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0.05 (0.0306 

< 0.05), Koefisien regresi BI Rate (BIR) sebesar -0.161003, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ha4 diterima yang berarti variabel BI Rate (BIR) berpengaruh 

negatif terhadap Retrun On Asset (ROA) Bank Umum Syariah. penelitian sejalan 

dengan penelitian sodiq (2015) yang menyatakan Ketika suku bunga naik, maka 

akan diikuti oleh naiknnya suku bunga deposito yang berakibat langsung terhadap 

penurunan sumber dana pihak ketiga bank umum syariah. Penurunan dana pihak 

ketiga bank syariah ini sebagai akibat dari pemindahan dana masyarakat ke bank 

konvensional untuk mendapatkan imbalan bunga yang lebih tinggi. Apabila dana 

pihak ketiga turun, maka profitabilitas bank umum syariah juga akan mengalami 

penurunan.  

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahara 

(2013) bahwa BI Rate memiliki pengaruh yang negatif terhadap ROA Bank 

Syariah, Sultoni (2014) bahwa BI Rate memiliki pengaruh yang negatif signifikan 
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terhadap ROA, Swandayani dan Kusumaningtias (2012) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA, dan Sodiq (2015) yang menunjukkan bahwa BI Rate 

berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 

4.3.5. Pengaruh Pertumbuhan PDB (GPDB) terhadap Return on Asset (ROA) 

Bank Umum Syariah 

 PDB merupakan total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang 

dihasilkan dalah satu tahun oleh factor-faktor produksi yang terdapat dalam negri. 

Hasil uji t yang telah dilakukan pada table 4.8 didapatkan hasil bahwa GPDB 

memiliki t-hitung lebih besar dari t-tabel sebesar (1.885497 > 1.66388) namun 

memiliki arah negatif yang berarti bahwa variabel GPDB tidak perpengaruh 

positif terhadap ROA Bank Umum Syariah dan memiliki nilai probabilitas 

signifikansi lebih besar dari 0.05 (0.0633 > 0.05), Koefisien regresi Pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto (GPDB) sebesar -0.577186, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Ha5 ditolak yang berarti variabel Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

(GPDB) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Retrun On Asset (ROA) 

Bank Umum Syariah. penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Sodiq 

(2015), Zeitun(2012), wahidudin(2012) dan sahara (2013) yang menyatakan  jika 

PDB naik, maka akan diikuti peningkatan pendapatan masyarakat sehingga 

kemampuan untuk menabung (saving) juga meningkat. Peningkatan saving ini 

akan mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah. hal tersebut berbeda dengan 

penelitian saat ini dimungkinkan karena jika pendapatan masyarakat naik, 

masyarakat akan dihadapkan pada pilihan untuk melakukan simpanan pada bank 

konvensional yang memiliki bunga simpanan pada produk perbankannya, atau 
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memilih bank umum syariah yang mengharamkan suku bunga pada jasa yang 

dilakukannya. Pertimbangan pilihan masyarakat  itulah disinyalir merupakan 

factor utama yang menyebabkan hasil penelitian ini menunjukan pertumbuhan 

PDB tidak berpengaruh terhadap probabilitas bank umum syariah yang di 

proksikan menggunakan ROA. 

4.4. Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Pengaruh 

Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Non Performing Financing (NPF), 

BI Ratedan Produk Domestik Brutoterhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 

Periode laporan kuartal (triwulan) 2014-2016. Diperoleh hasil bahwa pembiayaan 

jual beli perpengaruh positif terhadap profitabilitas. Serta Non Performing 

Financing (NPF) dan BI Rate perpengaruh negatif pada profitabilitas. pembiayaan 

bagi hasil tidak berdampak pada profitabilitas bank umum syariah. dan 

Pertumbuhan PDB berpengaruh negatif tidak signifikan pada profitabilitas bank 

umum syariah. tiga dari lima variabel independen berpengaruh terhadap 

profitabilitas yang diukur dengan Return On Asset (ROA), sedangkan dua variabel 

independen lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas. Pengaruh positif pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas (ROA) 

ini terjadi karena pembiayaan jual beli merupakan jenis pembiayaan yang terbesar 

yang disalurkan pada perbankan syariah. sehingga pendapatan mark up yang 

diperoleh dari pembiayaan jual beli menjadi pendapatan terbesar perbankan 

syariah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan profitabilitas. 
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 Tidak adanya pengaruh antara pembiayaan bagi hasil dengan profitabilitas 

menunjukan meskipun pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank umum 

syariah meningkat setiap tahun namun hasil nya belum dapat terlihat diwaktu 

dekat. Dapat dilihat dengan hasil penelitian yang menyatakan pembiayaan jual 

beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. Pembiayaan 

bagi hasil diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah.  tidak 

berpengaruhnya pembiayaan bagi hasil mengindikasikan lemahnya peranan bagi 

hasil dalam memainkan operasional investasi dana sehingga berkurangnya minat 

nasabah untuk mendapatkan pembiayaan bagi hasil. Hal tersebut menimbulkan 

tidak berdampaknya pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas. Dengan 

demikian bank syariah dapat lebih memperhatikan pembiayaan bagi hasil yang 

mampu meningkatkan peran bank syariah khususnya pembiayaan bagi hasil dalam 

memainkan operasional investasi dana. 

  Pada variabel Non Performing Financing (NPF) dalam penelitian ini 

terbukti memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap variabel (Return On 

Asset) ROA. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio Non Performing 

Financing (NPF) maka akan semakin rendah nilai profitabilitas bank yang diukur 

melalui variabel Return On Asset (ROA) Bank umum syariah harus lebih selektif 

dalam memberikan pembiayaan untuk menghindari potensi lonjakan pembiayaan 

yang bermasalah. Bank syariah harus meningkatkan kerjasama kepada mitranya 

dalam pembiayaan bagi hasil agar bisnis yang dibangun bersama terus berjalan 

dan menghindarkan dari pembiayaan macet, kemudian bank syariah juga harus 

lebih slektif dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan jual beli. Bank umum 
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syariah  yang memiliki NPF lebih dari 5% harus memperbaiki kinerjanya dengan 

melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi Non Performing Financing (NPF) 

bank yang nilainya diatas 5% (Infobank, 19 Agustus 2016). Restrukturisasi 

pembiayaan terbagi menjadi 3 cara yaitu, penjadwalan kembali (rescheduling), 

persyaratan kembali  (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). 

 Dalam penelitian ini BI Rate berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

bank umum syariah, hal ini disebabkan jika BI Rate meningkat maka akan diikuti 

juga dengan peningkatan suku bunga deposito dan suku bunga tabungan, hal 

tersebut tidak dapat dilakukan oleh bank umum syariah karena bank umum 

syariah tidak berbasis bunga. Sehingga nasabah akan memindahkan dananya ke 

bank konvensional dan akan mempengaruhi DPK bank umum syariah yang 

berdampak pada menurunnya pembiayaan yang disalurkan, maka menurun juga 

profitabilitas bank syariah. Bank umum syariah harus meningkatkan nasabah nya 

agar saat BI Rate naik tidak berdapak pada profitabilitas bank umum syariah. 

 Pada variable Pertumbuhan Produk Domestik Bruto dalam penelitian ini 

memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah 

Tinjauan pustaka yang diangkat oleh peneliti kali ini sebagian besar mengatakan 

bahwa ketika Produk Domestik Bruto pada suatu negara mengalami pertumbuhan 

atau kenaikan, maka akan diikuti peningkatan pendapatan masyarakat sehingga 

kemampuan untuk menabung (saving) juga meningkat. masyarakat akan 

dihadapkan pada pilihan untuk melakukan simpanan pada bank konvensional 

yang memiliki bunga simpanan pada produk perbankannya, atau memilih bank 

umum syariah yang mengharamkan suku bunga pada jasa yang dilakukannya. 
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Pertimbangan pilihan masyarakat  itulah disinyalir merupakan factor utama yang 

menyebabkan hasil penelitian ini menunjukan pertumbuhan PDB berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap probabilitas bank umum syariah yang di 

proksikan menggunakan ROA. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh 

pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, Non Performing Financing (NPF), 

BI Rate, dan Pertumbuhan PDB (GDP) terhadap profitabilitas yang di proksikan 

dengan ROA pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014 sampai 2016. 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia periode 2014 sampai 2016. Hal ini ditunjukan 

oleh t-statistic yang lebih besar dari t-table (5.553708 > 1.66388) dengan 

nilai koefisien regresi sebesar 0.218520 dan nilai probabilitas signifikansi 

sebesar 0.0000.  

2. Pembiayaan Bagi Hasil tidak memiliki berpengaruh terhadap profitabilitas 

Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 sampai 2016. Hal ini 

ditunjukan oleh t-statistic yang lebih kecil dari t-table (1.124409 < 

1.66388) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.036981 dan nilai 

probabilitas signifikansi sebesar 0.2645.  

3. Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 sampai 

2016. Hal  ini   ditunjukan  oleh  t-statistic  yang  lebih  besar  dari   t-table 
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 (13.26691 > 1.66388) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.256827 dan 

nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.0000.  

4. BI Rate ) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah 

di Indonesia periode 2014 sampai 2016. Hal ini ditunjukan oleh t-statistic 

yang lebih besar dari t-table (2.205178 > 1.66388) dengan nilai koefisien 

regresi sebesar -0.577186 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.0633.  

5. Pertumbuhan PDB (GDP) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 sampai 

2016. Hal ini ditunjukan oleh t-statistic yang lebih besar dari t-table 

(1.885497 > 1.66388) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.577186 dan 

nilai probabilitas signifikansi yang lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 

0.0633. Dengan hasil tersebut maka H!" diterima dan  H!" ditolak 

5.2. Saran 

Beberapa saran yang dianjurkan berdasarkan dengan penelitian ini antara lain: 

1. Bagi bank umum syariah harus tetap meningkatkan pembiayaan yang 

disalurkan serta lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, hal 

tersebut agar mampu menekan besaran pembiayaan bermasalah, nilai NPF 

harus tetap dijaga dibawah dari 5%, dikarenakan dalam penelitian ini 

tingkat rasio NPF berpengaruh terhadap profitabilitas bank yang 

diproksikan dengan Return on Asset (ROA) dan dalam penelitian ini 

pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 

menunjukan bank umum syariah belum memaksimalkan penyaluran 
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pembiayaan bagi hasil yang ada, dimana perbankan syariah harus 

menyesuaikan cara pengelolaann investasinya dengan kondisi pasar yang 

ada dilapangan namun tidak melanggar prinsip islam agar kegiatan 

oprasional investasi lebih ekonomis dan efisien dan mampu menciptakan 

bagi hasil yang tinggi hingga mempengaruhi profitabilitas bank umum 

syariah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangan dan 

menabahkan variabel independen lain yang secara teoritis berpengaruh 

terhadap ROA Bank Syariah serta menambahkan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Umum 

Syariah (BUS) sebagai objek penelitian. Penelitian ini hanya 

menggunakan sampel 11 bank umum syariah dengan menggunakan data 

laporan tahunan bank dari website masing-masing bank selama 3 tahun 

disarankan untuk peneliti selanjutnya menambahkan periode waktu yang 

lebih panjang. 
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN I. Daftar Objek Penelitian. 

No. Nama Bank Umum Syariah Tahun 
Didirikan 

1 Bank Muamalat Indonesia 1992 

2 Bank Syariah Mandiri 1999 

3 Bank Syariah Mega Indonesia 2004 

4 Bank Syariah BRI 2008 

5 Bank Syariah Bukopin 2010 

6 Bank BNI Syariah 2009 

7 Bank Jabar dan Banten Syariah 2010 

8 Bank Panin Syariah 2009 

9 Bank Victoria Syariah 2010 

10 Bank BCA Syariah 2010 

11 Maybank Indonesia Syariah 2010 

 

Lampiran II. Data Seluruh Variabel. 

Bank Tahun Quartal ROA Ln JBL NPF Ln BHL 

BANK SYARIAH MANDIRI 2014 1 0.0177 
17.32  

0.0265 
16.19 

BANK SYARIAH MANDIRI 
 

2 0.0066 
 17.32  

0.039 
16.20 

BANK SYARIAH MANDIRI 
 

3 0.008 
 17.31  

0.0423 
16.23 

BANK SYARIAH MANDIRI 
 

4 0.0017 
 17.33  

0.0429 
16.18 

BANK SYARIAH MANDIRI 2015 1 0.0081 
 17.33  

0.0441 
16.21 

BANK SYARIAH MANDIRI 
 

2 0.0055 
 17.33  

0.047 
16.38 

BANK SYARIAH MANDIRI 
 

3 0.0042 
 17.35  

0.0434 
16.38 

BANK SYARIAH MANDIRI 
 

4 0.0056 
 17.36  

0.0405 
16.42 
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BANK SYARIAH MANDIRI 2016 1 0.0056 
 17.35  

0.0432 
16.44 

BANK SYARIAH MANDIRI 
 

2 0.0062 
 17.37  

0.0374 
16.51 

BANK SYARIAH MANDIRI 
 

3 0.006 
 17.38  

0.0363 
16.51 

BANK SYARIAH MANDIRI 
 

4 0.0059 
 17.40  

0.0313 
16.62 

BANK MUAMALAT  2014 1 0.0144 
 16.82  

0.0156 
16.89 

BANK MUAMALAT  
 

2 0.0103 
 16.86  

0.0318 
16.96 

BANK MUAMALAT  
 

3 0.001 
 16.87  

0.0474 
16.99 

BANK MUAMALAT  
 

4 0.0017 
 16.84  

0.0485 
16.90 

BANK MUAMALAT  2015 1 0.0062 
 16.79  

0.0473 
16.90 

BANK MUAMALAT  
 

2 0.0051 
 16.77  

0.0381 
16.90 

BANK MUAMALAT  
 

3 0.0036 
 16.75  

0.0349 
16.89 

BANK MUAMALAT  
 

4 0.002 
 16.72  

0.042 
16.90 

BANK MUAMALAT  2016 1 0.0025 
 16.68  

0.0433 
16.90 

BANK MUAMALAT  
 

2 0.0015 
 16.67  

0.0461 
16.90 

BANK MUAMALAT  
 

3 0.0013 
 16.67  

0.0192 
16.90 

BANK MUAMALAT  
 

4 0.0022 
 16.68  

0.014 
16.89 

BANK BRI SYARIAH 2014 1 0.0046 
 16.03  

0.0336 
15.16 

BANK BRI SYARIAH 
 

2 0.0005 
 16.06  

0.0361 
15.19 

BANK BRI SYARIAH 
 

3 0.003 
 16.08  

0.0419 
15.25 

BANK BRI SYARIAH 
 

4 0.0008 
 16.12  

0.0365 
15.42 

BANK BRI SYARIAH 2015 1 0.0053 
 16.11  

0.0396 
15.41 

BANK BRI SYARIAH 
 

2 0.0078 
 16.12  

0.0438 
15.51 

BANK BRI SYARIAH 
 

3 0.008 
 16.11  

0.0386 
15.61 

BANK BRI SYARIAH 
 

4 0.0077 
 16.46  

0.0389 
15.64 

BANK BRI SYARIAH 2016 1 0.0099 
 16.14  

0.039 
15.66 
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BANK BRI SYARIAH 
 

2 0.0103 
 16.20  

0.0383 
15.71 

BANK BRI SYARIAH 
 

3 0.0098 
 16.19  

0.0389 
15.70 

BANK BRI SYARIAH 
 

4 0.0096 
 16.19  

0.0319 
15.71 

BANK BNI SYARIAH 2014 1 0.0122 
 16.01  

0.0127 
14.50 

BANK BNI SYARIAH 
 

2 0.0111 
 16.12  

0.0136 
14.59 

BANK BNI SYARIAH 
 

3 0.0111 
 16.18  

0.0152 
14.63 

BANK BNI SYARIAH 
 

4 0.0127 
 16.26  

0.0104 
14.72 

BANK BNI SYARIAH 2015 1 0.012 
 16.31  

0.013 
14.77 

BANK BNI SYARIAH 
 

2 0.013 
 16.37  

0.0138 
14.90 

BANK BNI SYARIAH 
 

3 0.0132 
 16.38  

0.0133 
14.94 

BANK BNI SYARIAH 
 

4 0.0143 
 16.42  

0.0146 
15.05 

BANK BNI SYARIAH 2016 1 0.0165 
 16.42  

0.0159 
15.12 

BANK BNI SYARIAH 
 

2 0.0159 
 16.47  

0.015 
15.21 

BANK BNI SYARIAH 
 

3 0.0153 
 16.49  

0.0141 
15.24 

BANK BNI SYARIAH 
 

4 0.0144 
 16.54  

0.0164 
15.25 

BANK BCA SYARIAH 2014 1 0.0086 
 13.43  

0.0005 
13.51 

BANK BCA SYARIAH 
 

2 0.0069 
 13.45  

0.0004 
13.59 

BANK BCA SYARIAH 
 

3 0.0067 
 13.52  

0.0005 
13.65 

BANK BCA SYARIAH 
 

4 0.008 
 13.77  

0.001 
13.82 

BANK BCA SYARIAH 2015 1 0.0071 
 13.88  

0.0088 
13.95 

BANK BCA SYARIAH 
 

2 0.0079 
 13.97  

0.0058 
14.01 

BANK BCA SYARIAH 
 

3 0.0086 
 14.07  

0.0044 
14.02 

BANK BCA SYARIAH 
 

4 0.01 
 14.19  

0.005 
14.11 

BANK BCA SYARIAH 2016 1 0.0076 
 14.23  

0.004 
14.10 

BANK BCA SYARIAH 
 

2 0.009 
 14.25  

0.0047 
14.15 
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BANK BCA SYARIAH 
 

3 0.01 
 14.31  

0.003 
14.19 

BANK BCA SYARIAH 
 

4 0.0113 
 14.24  

0.0021 
14.31 

MAYBANK SYARIAH 2014 1 0.0561 
 14.11  

0 
0.00 

MAYBANK SYARIAH 
 

2 0.0236 
 14.09  

0.047 
0.00 

MAYBANK SYARIAH 
 

3 0.0375 
 14.07  

0.0037 
10.24 

MAYBANK SYARIAH 
 

4 0.036 
 14.14  

0.0429 
12.45 

MAYBANK SYARIAH 2015 1 -0.0263 
 14.17  

0.0256 
12.39 

MAYBANK SYARIAH 
 

2 -0.164 
 14.11  

0.0441 
12.53 

MAYBANK SYARIAH 
 

3 -0.1059 
 14.12  

0.0435 
12.54 

MAYBANK SYARIAH 
 

4 -0.2013 
 14.05  

0.0493 
12.55 

MAYBANK SYARIAH 2016 1 -0.029 
 13.73  

0.0459 
12.39 

MAYBANK SYARIAH 
 

2 -0.1102 
 13.68  

0.0239 
12.38 

MAYBANK SYARIAH 
 

3 -0.1038 
 13.64  

0 
12.37 

MAYBANK SYARIAH 
 

4 -0.0951 
 13.50  

0.046 
12.36 

BANK BJB SYARIAH 2014 1 -0.0178 
 14.61  

0.0332 
14.05 

BANK BJB SYARIAH 
 

2 -0.0026 
 14.70  

0.0389 
14.04 

BANK BJB SYARIAH 
 

3 -0.0049 
 14.80  

0.0392 
14.10 

BANK BJB SYARIAH 
 

4 -0.0009 
 14.90  

0.03 
14.07 

BANK BJB SYARIAH 2015 1 0.0008 
 15.03  

0.0498 
13.93 

BANK BJB SYARIAH 
 

2 0.0007 
 15.11  

0.0478 
14.00 

BANK BJB SYARIAH 
 

3 -0.0095 
 15.12  

0.045 
13.95 

BANK BJB SYARIAH 
 

4 0.0007 
 15.13  

0.04 
13.92 

BANK BJB SYARIAH 2016 1 0.009 
 15.16  

0.0426 
13.76 

BANK BJB SYARIAH 
 

2 -0.0194 
 15.20  

0.1354 
13.87 

BANK BJB SYARIAH 
 

3 -0.0615 
 15.24  

0.0405 
13.90 
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BANK BJB SYARIAH 
 

4 -0.08 
 15.26  

0.04 
13.87 

VICTORIA SYARIAH 2014 1 0.0049 
 13.32  

0.0374 
12.87 

VICTORIA SYARIAH 
 

2 -0.0002 
 13.28  

0.0644 
12.99 

VICTORIA SYARIAH 
 

3 -0.0152 
 13.19  

0.0472 
13.15 

VICTORIA SYARIAH 
 

4 -0.0187 
 13.08  

0.0475 
13.30 

VICTORIA SYARIAH 2015 1 -0.0165 
 12.99  

0.0458 
13.38 

VICTORIA SYARIAH 
 

2 0.0137 
 12.86  

0.0353 
13.32 

VICTORIA SYARIAH 
 

3 0.0005 
 12.85  

0.044 
13.36 

VICTORIA SYARIAH 
 

4 -0.0236 
 12.79  

0.0482 
13.48 

VICTORIA SYARIAH 2016 1 -0.0323 
 12.71  

0.0479 
13.29 

VICTORIA SYARIAH 
 

2 -0.0746 
 12.57  

0.0459 
13.31 

VICTORIA SYARIAH 
 

3 -0.0619 
 12.65  

0.0382 
13.34 

VICTORIA SYARIAH 
 

4 -0.0219 
 12.47  

0.0435 
13.76 

BUKOPIN SYARIAH 2014 1 0.0022 
 14.59  

0.0397 
13.96 

BUKOPIN SYARIAH 
 

2 0.0027 
 14.60  

0.0386 
14.07 

BUKOPIN SYARIAH 
 

3 0.0023 
 14.57  

0.0381 
14.18 

BUKOPIN SYARIAH 
 

4 0.0027 
 14.63  

0.0334 
14.20 

BUKOPIN SYARIAH 2015 1 0.0035 
 14.58  

0.0395 
14.26 

BUKOPIN SYARIAH 
 

2 0.0049 
 14.58  

0.0247 
14.34 

BUKOPIN SYARIAH 
 

3 0.0066 
 14.61  

0.0245 
14.40 

BUKOPIN SYARIAH 
 

4 0.0079 
 14.62  

0.0274 
14.56 

BUKOPIN SYARIAH 2016 1 0.0113 
 14.65  

0.0234 
14.65 

BUKOPIN SYARIAH 
 

2 0.01 
 14.66  

0.0237 
14.72 

BUKOPIN SYARIAH 
 

3 0.0099 
 14.64  

0.0205 
14.73 

BUKOPIN SYARIAH 
 

4 0.0076 
 14.64  

0.0272 
14.74 
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BANK MEGA SYARIAH 2014 1 0.0118 
 15.70  

0.0162 
10.59 

BANK MEGA SYARIAH 
 

2 0.0099 
 15.66  

0.0181 
10.52 

BANK MEGA SYARIAH 
 

3 0.0024 
 15.60  

0.0182 
10.47 

BANK MEGA SYARIAH 
 

4 0.0029 
 15.49  

0.0181 
10.63 

BANK MEGA SYARIAH 2015 1 -0.0121 
 15.37  

0.0196 
10.55 

BANK MEGA SYARIAH 
 

2 -0.0073 
 15.23  

0.0307 
10.46 

BANK MEGA SYARIAH 
 

3 -0.0034 
 15.17  

0.0308 
10.41 

BANK MEGA SYARIAH 
 

4 0.003 
 15.23  

0.0316 
10.98 

BANK MEGA SYARIAH 2016 1 0.0486 
 15.19  

0.0325 
12.21 

BANK MEGA SYARIAH 
 

2 0.0321 
 15.17  

0.0303 
12.26 

BANK MEGA SYARIAH 
 

3 0.0263 
 15.24  

0.0283 
12.52 

BANK MEGA SYARIAH 
 

4 0.0263 
 15.28  

0.0281 
12.75 

BANK PANIN SYARIAH 2014 1 0.0145 
 13.91  

0.0094 
14.47 

BANK PANIN SYARIAH 
 

2 0.0164 
 13.73  

0.0057 
15.00 

BANK PANIN SYARIAH 
 

3 0.0182 
 13.54  

0.0043 
15.08 

BANK PANIN SYARIAH 
 

4 0.0199 
 13.35  

0.0029 
15.24 

BANK PANIN SYARIAH 2015 1 0.0156 
 13.20  

0.0064 
15.27 

BANK PANIN SYARIAH 
 

2 0.0122 
 13.19  

0.0055 
15.40 

BANK PANIN SYARIAH 
 

3 0.0113 
 12.90  

0.0124 
15.45 

BANK PANIN SYARIAH 
 

4 0.0114 
 13.20  

0.0194 
15.46 

BANK PANIN SYARIAH 2016 1 0.002 
 13.07  

0.0169 
15.42 

BANK PANIN SYARIAH 
 

2 0.0036 
 13.55  

0.0196 
15.44 

BANK PANIN SYARIAH 
 

3 0.0042 
 13.65  

0.0184 
15.43 

BANK PANIN SYARIAH 
 

4 0.0037 
 13.84  

0.0186 
15.49 
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Lampiran III. Hasil Statistik Deskriptif. 

 ROA (%) 
LNJBL 

(%) 
LNBHL 

(%) NPF (%) BIR (%) GPDB 

Mean 0.663256 15.51267 14.98953 2.847674 7.226744 4.927907 

Median 0.68 16.045 15.085 3.17 7.5 5 

Maximum 1.65 17.4 16.99 13.54 7.75 5 

Minimum -1.94 12.85 10.52 0.04 6.5 4.8 

Std. Dev. 0.518515 1.32369 1.33422 1.887739 0.459584 0.096590 
Observations 86 86 86 86 86 86 
 

 

 

 

 

 

Tahun Pertumbuhan PDB (%)
2014 5
2015 4.8
2016 5

Tahun Quartal BI Rate (%)
2014 1 7.5

2 7.5
3 7.5
4 7.75

2015 1 7.5
2 7.5
3 7.5
4 7.5

2016 1 6.75
2 6.5
3 6.5
4 6.5
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Lampiran IV. Hasil Uji Normalitas. 

	

 

Lampiran V. Hasil Uji Asumsi Klasik. 

1. Hasil Uji Heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4

Series: Standardized Residuals
Sample 2014Q1 2016Q4
Observations 86

Mean       0.000000
Median   0.011740
Maximum  0.547155
Minimum -0.542133
Std. Dev.   0.208199
Skewness  -0.063310
Kurtosis   3.083175

Jarque-Bera  0.082241
Probability  0.959714

 
 

    
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LNJBL -0.013806 0.007150 -1.931003 0.0570 

LNBHL 0.011695 0.006753 1.731888 0.0871 

NPF 0.003329 0.004226 0.787750 0.4332 

BIR 0.029441 0.017222 1.709530 0.0912 

GPDB 0.140504 0.078441 1.791197 0.0770 

C -0.833564 0.482222 -1.728590 0.0877 
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2. Hasil Uji Multikolenearitas. 

 

3. Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

Lampiran VI. Hasil Uji Regresi Model Penelitian. 

1. Uji Chow 

 

 LNJBL LNBHL NPF BIR GPDB 

LNJBL 1 0.591295875 0.386841217 0.014027391 0.00502234 

LNBHL 0.591295875 1 0.270893045 -0.173940616 -0.015052127 

NPF 0.386841217 0.270893045 1 0.002310008 -0.053321924 

BIR 0.014027391 -0.173940616 0.002310008 1 -0.448997287 

GPDB 0.00502234 -0.015052127 -0.053321924 -0.448997287 1 

 Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.838774     Mean dependent var 0.663256 

Adjusted R-squared 0.812271     S.D. dependent var 0.518515 
S.E. of regression 0.224660     Akaike info criterion -0.010016 
Sum squared resid 3.684477     Schwarz criterion 0.360990 
Log likelihood 13.43070     Hannan-Quinn criter. 0.139297 
F-statistic 31.64841     Durbin-Watson stat 1.614335 
Prob(F-statistic) 0.000000    

          

Test cross-section fixed effects  
     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     

Cross-section F 5.167641 (7,73) 0.0001 

Cross-section Chi-square 34.613177 7 0.0000 
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2. Uji Housman 

 
 

 

 

 

 

3. Uji Regresi Model Penelitian. 

 

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     

Cross-section random 34.418584 5 0.0000 
     
     

Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/22/17   Time: 13:52   
Sample: 2014Q1 2016Q4   
Periods included: 12   
Cross-sections included: 8   
Total panel (unbalanced) observations: 86  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNJBL 0.218520 0.039347 5.553708 0.0000 

LNBHL 0.036981 0.032889 1.124409 0.2645 
NPF -0.256827 0.019358 -13.26691 0.0000 
BIR -0.161003 0.073012 -2.205178 0.0306 

GPDB -0.577186 0.306119 -1.885497 0.0633 
C 1.458318 2.281247 0.639263 0.5247 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.838774     Mean dependent var 0.663256 

Adjusted R-squared 0.812271     S.D. dependent var 0.518515 
S.E. of regression 0.224660     Akaike info criterion -0.010016 
Sum squared resid 3.684477     Schwarz criterion 0.360990 
Log likelihood 13.43070     Hannan-Quinn criter. 0.139297 
F-statistic 31.64841     Durbin-Watson stat 1.614335 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
Sumber: Output 

Eviews diolah, 2017. 
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RIWAYAT HIDUP PENYUSUN SKRIPSI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PERSONAL DETAIL 
 

Full Name : Nichola 
 

Sex : Male 
 

Place, Date of Birth : Jakarta, September 14th 1995 

Nationality : Indonesia 

Religion : Moslem 
 

Material Status : Single 
 

Height, Weight : 178 cm, 65 kg 
 

Phone, Mobile : 081284990995 
 

Email : Nichola.20131112097@ibs.ac.id 
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PERSONALITIES 
 

Focus, Commitment, Sheer Will, Discipline, effective worker, Honest, able to work in 

groups and pressure, principal, fast learner, and good interpersonal. 

EDUCATIONAL BACKGROUND 
 

2013 – Present: STIE Indonesia Banking School, Jakarta (Majoring Accounting) 

2010 – 2013 : SMAN 34, Jakarta 

2007 – 2010 : SMPN 19, Jakarta 
 

2005 – 2007 : SDN Gunung 01 Pagi 
 
2001 – 2005 : SD Dharma Karya UT 

 
COURSE AND TRAINING 

 
2016 Training Credit Analyst 

2016 Training Basic Treasury 

2016 Training Trade Financing 

2016 Training Effective Selling Skill 
 

2015 Training Mini Banking 

2014 Training Rindam Jaya Military 
 

2013 – 2014 English for Business and Banking, George Manson Uniiversity 
 

2013 Basic Activist Training Program (BATPRO) STIE Indonesia Banking School  
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WORKING EXPERIENCE 
 

2016 Internship at KPw Bank Indonesia Jawa Barat 
 

2016 Internship at Bank Rakyat Indonesia Cabang Pamulang 
 

SKILLS 
 

1. Banking Operation Skills 
 

2. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, and MS. Power Point) 
 

3. Econometric Views (EViews) 
 

4. Internet Literate 

5. Zahir Accounting 

 

 

 

Pengaruh Pembiayaan Jual Beli..., Nichola, Ak.-IBS, 2017




