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ABSTRACT 

 The purpose of this research is to investigate and analyze effect of purchase 
financing, profit sharing financing, and asset quality on profitability (proxied by return 
on assets) Islamic commercial bank in Indonesia. The sample in this research is 
selection using saturated sample. Data obtained from secondary semiannual report 
11 Islamic banks registered in Bank Indonesia in 2010-2015. The analysis technique 
used in this study is the multiple linear regression analysis. Hypotheses in this 
empirical study are based on the prior research and supporting theories that are then 
analyzed using Eviews 7.1  program. 

 The results of this study indicate that the purchase financing (murabaha) the 
results of a positive effect on profitability, profit share financing and asset quality 
(NPF murabaha) the results of a negative effect on profitability, and asset quality 
(NPF profit share financing) has no effect on profitability, and NPF has no effect on 
the profitability and FDR positive effect on profitability Islamic commercial bank in 
Indonesia. 

Keywords: purchase financing (murabaha), profit share financing, asset 
quality          (NPF), profitability (ROA) 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat. Secara hukum 

terdapat peluang yang besar bagi pengembangan sektor perbankan syariah di 

Indonesia, dimana Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan juga telah 

mengeluarkan produk hukum yang secara khusus mengatur operasional perbankan 

syariah. Adapun produk hukum yang dimaksud, yakni berupa PBI dan lebih teknis 

lagi berupa Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) antara lain yaitu PBI No. 

7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.  
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 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah dinyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah. Berikut perkembangan perbankan berbasis syariah di 

Indonesia selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1.1 

Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah Tahun 2013-2015 

 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2015 

 Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah kantor Bank Umum Syariah 

meningkat cukup signifikan disetiap tahunnya. Meningkatnya jumlah kantor 

mencerminkan peningkatan aset yang dimiliki oleh bank, peningkatan tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah 

kepada masyarakat.  

 Peningkatan pelayanan tersebut ikut mempengaruhi pertumbuhan 

penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah. 

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga juga diikuti dengan pertumbuhan penyaluran dana 

kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat dalam Bank Umum 

Syariah disalurkan melalui pembiayaan. Bank mengharapkan dari pembiayaan 

Indikator 2013 2014 2015 

Bank Umum Syariah 

1. Jumlah Bank 

2. Jumlah Kantor 

 

11 

1.998 

 

12 

2.147 

 

12 

2.151 

Unit Usaha Syariah 

1. Jumlah Bank Umum  Konvensional 

yang memiliki UUS 

2. Jumlah Kantor 

 

23 

 

590 

 

22 

 

320 

 

22 

 

327 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

1. Jumlah Bank  

2. Jumlah Kantor 

 

163 

402 

 

163 

439 

 

161 

433 

Total Kantor 2.990 2.906 2.991 
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tersebut dapat menghasilkan laba dan akan berpengaruh terhadap profitabilitas 

Bank Umum Syariah. Dari profitabilitas dapat dilihat kemampuan bersaing bank 

syariah dalam jangka panjang. 

 Dalam pembiayaan terdapat empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip 

bagi hasil, prinsip ijarah dan akad pelengkap (Karim,2008). Diantara empat pola 

penyaluran pembiayaan yang ada pada bank syariah, terdapat dua pola utama yang 

saat ini dijalankan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan, yakni pembiayaan 

dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pendapatan 

bank sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari 

pembiyaan yang disalurkan.  

 Pendapatan yang diterima dari pembiayaan dengan prinsip jual beli berasal dari 

mark up yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. 

Sedangkan pendapatan dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ditentukan 

berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada  

keuntungan nasabah. Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang 

disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari 

perolehan laba yang meningkat (Firdaus, 2009). 

 Pembiayaan tidak saja menjadi sumber keuntungan terbesar bagi bank. Namun 

pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menjadi potensi masalah yang 

besar. Pembiayaan yang disalurkan merupakan aset yang dimiliki bank. Menurut 

PBI 14/15 tahun 2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, bahwa kualitas 

aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam lima golongan yaitu Lancar 

(L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet 

(M).  

 Penilaian atas kualitas aset dapat diukur dengan menggunakan rasio Non 

Performing Financing (NPF). Rasio Non performing financing digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang 

diberikan, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam 

pengelolaan pembiayaan yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah 

membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang 
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diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat 

profitabilitas bank syariah. 

 Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, hasil dari masing-masing 

peneliti menunjukkan perbedaaan. Penelitian Reinissa (2014) menunjukkan 

pembiayaan jual beli dengan akad murabahah berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap ROA. Sedangkan penelitian Yulianti (2015) menyimpulkan bahwa 

pembiayaan dengan akad murabahah berpengaruh positif. Pada penelitian Reinissa 

(2014) pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah tidak berpengaruh 

terhadap ROA namun akad musyarakah berpengaruh signifikan positif terhadap 

ROA. Sedangkan bukti empiris Rahman dan Ridha (2012) dan Slamet (2014) 

menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap 

profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Berdasarkan penelitian Sabir dkk 

(2012) dan Slamet (2014) menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. Sedangkan bukti empiris dari Rahman dan Ridha (2012) 

menunjukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan positif 

terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA.  

 Penelitian ini telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya dan mendapat hasil 

yang berbeda, dari perbedaan tersebut membuat penelitian lanjutan mengenai 

pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan kualitas aset terhadap 

profitabilitas perlu dilakukan kembali agar dapat mengimplementasikan keadaan 

terbaru mengenai perbankan syariah di Indonesia. Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi 
Hasil, dan Kualitas Aset terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di 
Indonesia”. 

 

II. Landasan Teori 
2.1 Perbankan Syariah 
 Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Perbankan Syariah adalah segala 

sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
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berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah 

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah 

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
2.2 Pembiayaan Jual Beli 
 Pembiayaan jual beli adalah transaksi pembiayaan dengan akad jual beli antara 

bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan 

menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan 

margin yang disepakati (Karim,2008). Akad yang digunakan untuk pembiayaan ini 

yaitu akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual 

sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus 

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. 

2.3 Pembiayaan Bagi Hasil 
 Pembiayaan bagi hasil merupakan akad kerja sama antara pemilik modal usaha 

dengan pengelola usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dari hasil 

keuntungan tersebut dibagikan kepada pihak yang bekerjasama sesuai dengan 

nisbah atau kesepakatan saat awal perjanjian (Karim,2008). Dalam pembiayaan ini 

terdapat dua akad untuk penyalurannya yaitu mudharabah dan musyarakah.  

 Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak 

pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua 

(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara 

mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh 

pemilik dana. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan 

prinsip bagi hasil atau bagi laba. 

 Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 

usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian 

berdasarkan porsi kontribusi dana. 

2.4 Kualitas Aset 
 Bank perlu mengelola risiko kredit antara lain dengan menjaga kualitas aset dan 

tetap melakukan penghitungan penyisihan penghapusan aset. Non Performing 

Financing (NPF) merupakan salah satu ratio yang digunakan untuk mengukur 
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kualitas aset dalam bank syariah. Non Performing Financing (NPF) adalah 

pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi Kurang 

Lancar, Diragukan dan Macet dibagi dengan total pembiayaan yang disalurkan. 

Untuk NPF pada penelitian ini diproporsikan sesuai dengan akad yang disalurkan. 

2.5 Profitabilitas 
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

aset yang dimiliki perusahaan tersebut, kemampuan ini dilakukan dalam suatu 

periode. Dalam penelitian ini menganalisa profitabilitas bank, profitabilitas diukur 

dengan menggunakan rasio. Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan 

Return on Asset (ROA). ROA menggambarkan kemampuan bank untuk 

menghasilkan laba dengan aset yang dimiliki bank tersebut, dari kemampuan 

menghasilkan laba tersebut juga terlihat kemampuan bank untuk berkembang dan 

mampu bersaing di dalam industrinya. 

 

III. Metodologi Penelitian 
3.1 Populasi dan Sampel  
 Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini meliputi seluruh bank umum 

syariah yang ada di Indonesia. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu 

dengan sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel yang 

menggunakan semua populasi sebagi sampel. Sehigga terdapat 11 bank umum 

syariah yang menjadi sumber data untuk penilitian ini. Bank umum syariah yang ada 

di Indonesia yaitu 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 Bukopin, PT. BCA Syariah, PT. Maybank 

Syariah Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, dan PT. Bank Jabar dan Banten 

Syariah. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 
 Data yang digunakan adalah data kuantitatif, penelitian ini menggunakan data 

sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul. Data meliputi 

laporan keuangan semsteran (6 bulan) bank umum syariah yang menjadi objek 

selama periode 2010 sampai Juni 2015. 
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3.3 Metode Analisis Data 
 Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan 

menggunakan teknik perhitungan statistik. Model pada penelitian ini menggunakan 

regresi data panel dengan menggunkan alat bantu E-Views versi 7.1. Metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis 

regresi linier berganda. Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

ROAi,t=α+β1Murabahahi,t+β2BagiHasili,t-β3NPFmrbhi,t-1-β4NPFbghi,t-
1+ε l 

Keterangan:  

Α    : Konstanta   

β1, β2, β3, β4  : Koefisien  regresi   

ROA   : Return on Asstes   

Murabahah            : Logaritma natural variabel pembiayaan Murabahah  

Bagi Hasil  : Logaritma natural pembiayaan bagi hasil  

NPFmrbh  : Non Performing Financing khusus pembiayaan murabahah 

NPFbgh  : Non Performing Financing khusus pembiayaan bagi hasil 

i     : Bank Umum Syariah 

t     : Periode tahun 

ε1     : Error (kesalahan residual)  

3.3.1 Analisis Regresi Data Panel 
 Analisis regresi data panel adalah analisis regresi dengan struktur data yang 

merupakan data panel. Menurut Widarjono (2007, 251) untuk mengestimasi 

parameter model dengan data panel terdapat tiga teknik (model) yang sering 

ditawarkan yaitu: Model Common Effect, Model Efek Tetap (Fixed Effect), dan Model 

Efek Random (Random Effect). 
3.3.1.1 Uji Chow 

 Chow test yakni pengujian untuk menentukan model Fixed Effet atau Random 

Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Dasar 

penolakan terhadap hipotesis di atas adalah dengan membandingkan perhitungan 

F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar 
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(>) dari F tabel model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model. 

Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka model yang 

digunakan adalah Common Effect Model (Widarjono, 2009). 

3.3.1.2 Uji Hausman 
 Uji Hausman dapat didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah model 

Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan. Jika nilai statistik Hausman 

lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model Fixed Effect sedangkan 

sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat 

adalah model Random Effect (Widarjono, 2009). 
3.3.2 Uji Normalitas 
 Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distibusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2007). Menurut 

Winarno (2011) untuk menguji normalitas data diperlukan alat analisis yakni dengan uji 

Jarque Bera dan uji signifikansi. Data terdistribusi normal jika setidaknya memenuhi salah 

satu diantara dua kondisi berikut: 

1. Jarque-Bera (JB) memiliki nilai lebih kecil dari 2 

2. Probabilitas lebih besar dari 5% atau 0,05  

3.3.3 Uji Asumsi Klasik 

3.3.3.1 Uji Multikolinieritas  
 Multikoliniearitas diartikan sebagai hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau 

semua variabel bebas. Tujuan dilakukan pengujian multikoliniearitas adalah menegetahui 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Apabila variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal (Ghozali, 2007). 

Jika nilai F hitung > F kritis pada dan derajat kebebasan tertentu maka model mengandung 

unsur multikolinieritas. Pada pengujian ini F kritis pada yang ditetapkan adalah sebesar 0.85 

(Gujarati,2007). 

 

3.3.3.2 Uji Autokorelasi  

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada 

kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 
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periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dikatakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang lain. Model regresi 

yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi digunakan uji Durbin Watson Test (DW Test) sebagai 

pengujinya dengan taraf signifikansi (L) = 5%. Model dikatakan tidak memiliki 

autokorelasi apabila nilai hasil Uji Durbin Watson berada diantara 1,5 sampai 

dengan 2,46. 

3.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas 
 Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam persamaan 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian atau tidak konstan dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak 

memiliki heterokedastisitas. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari α = 5%, maka 

dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak mengandung heterokedastisitas. 

3.4 Pengujian Hipotesis  
3.4.1 Uji t-statistik   
 Pada dasarnya, uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Bila tingkat signifikan < 0,05 makan hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen. Kemudian, bila tingkat signifikan > 0,05 maka hipotesis 

Ho diterima dan Ha ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen 

tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. 

3.4.2 Koefisien Determinasi (R2) 
 Menurut Nachrowi dan Usman (2006) uji koefisien determinasi adalah suatu 

pengujian yang menunjukkan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. 

Nilai koefisien determinasi (R2) mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel 

terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Menurut Winarno (2011) Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 dan, semakin besar nilai R2 maka semakin 
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baik kualitas model karena semakin dapat menjelaskan hubungan antara variabel 

dependen dan independen. 

IV Analisis dan Pembahasan 
4.1 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli (murabahah) Terhadap Profitabilitas 
 (ROA) 
 Menurut hasil pengujian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa 

Pembiayaan Jual Beli (murabahah) memiliki nilai uji sebesar (0,0025<0,05) dengan 

nilai t-statistic sebesar 3,105509. Yang mana hasil tersebut menunjukkan bahwa 

Pembiayaan Jual Beli (murabahah) berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas. Hasil pengujian tersebut didukung oleh hasil penelitian 

Rahman,Rochmanika (2012) serta Yulianti dkk (2015) yang menyatakan bahwa 

pembiayaan jual beli berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. 

 Hal tersebut menunjukkan bahwa bank syariah mampu menghasilkan laba 

melalui pendapatan mark up yang bersumber dari pembiayaan jual beli yang 

disalurkannya kepada masyarakat. Mark up dalam murabahah dapat memastikan 

bahwa bank dapat memperoleh keuntungan, murabahah menjauhkan 

ketidakpastian. Pengaruh positif pembiayaan jual beli terhadap ROA juga 

menunjukkan bahwa, pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu 

komponen aset bank umum syariah telah berjalan dengan baik. Sehingga 

peningkatan jumlah pembiyaan jual beli yang disalurkan kepada masyarakat 

berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah yang dalam hal 

ini diukur dengan ROA (Return on Asset). 

4.2 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas (ROA) 
 Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, uji t menunjukkan hasil bahwa nilai 

probabilitas bagi hasil lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu sebesar (0<0,05) 

dengan nilai t-statistic sebesar -4,541169. Sehinga dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima yang artinya pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas. Hasil pengujian tersebut didukung oleh hasil penelitian Aulia Fuad, 

Ridha Rochmanika (2012), penelitian Slamet Riyadi, Agung Yulianto (2014), dan 

Imron Mawardi (2014) serta M. Irfan, Yasir Majeed, Khalid Zaman (2011) yang 

menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap 
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profitabilitas. Artinya semakin tinggi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh 

bank justru akan menurunkan profitabilitas. 

 Hal tersebut dikarenakan sifat dari pembiayaan bagi hasil yang mempunyai 

jangka waktu yang cukup panjang, serta pengelolaan pembiayaan bagi hasil yang 

lebih sulit daripada jenis pembiayaan lainnya. Biaya yang dikeluarkan dalam 

pengelolaan pembiayaan bagi hasil juga tinggi. Sehingga pendapatan dari 

pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank umum syariah masih belum maksimal 

dan memerlukan waktu yang cukup lama masih belum mampu menutupi biaya-biaya 

yang dikeluarkan. Nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan bagi hasil dari 

bank pun belum tentu mengembalikan dana yang didapat dari bank pada tahun 

yang sama, kemudian adanya kemungkinan pembiayaan yang diberikan mengalami 

kerugian sehingga bank harus mencadangkan keuntungan nya untuk menutupi 

risiko tersebut.  

 Hal tersebut berdampak pada penurunan ROA bank umum syariah. Jadi, 

meskipun rata-rata pembiyaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah 

mengalami peningkatan tetapi bank syariah masih belum dapat mengelola 

pembiayaan bagi hasilnya dengan maksimal. Dapat dilihat dengan hasil penelitian 

yang menghasilkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas bank umum syariah yang diukur dengan ROA. 

4.3 Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas (ROA) 
 Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang menunjukkan tingkat 

pembiayaan bermasalah dari total pembiayaan yang disalurkan suatu bank. Dalam 

penelitian ini terdapat dua jenis NPF yang diujikan yaitu NPF khusus pembiayaan 

jual beli murabahah dan NPF khusus pembiayaan bagi hasil. 

 Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa nilai probabilitas NPF 

khusus pembiayaan jual beli murabahah lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 

sebesar (0.0001<0,05) dengan nilai t-statistic sebesar -3,954569. NPF khusus 

pembiayaan jual beli murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan murabahah menjadi pola 

pembiayaan terbesar yang disalurkan bank umum syariah, sehingga memiliki risiko 

yang juga besar atas pembiayaan tersebut. Risiko tersebut akan berpengaruh 
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menurunkan profitabilitas karena bank syariah harus mencadangkan keuntungan 

untuk menutupi risiko dari pembiayaan tersebut. Sehingga memiliki hubungan 

negatif, semakin besar NPF pembiayaan jual beli murabahah justru menurunkan 

profitabilitas. 

 Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa nilai probabilitas NPF 

khusus pembiayaan bagi hasil lebih besar dari tingkat signifikan yaitu sebesar 

(0.3997>0,05) dengan nilai t-statistic sebesar 0,845703. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa NPF khusus pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas. Artinya NPF khusus pembiayaan bagi hasil ini menunjukkan 

hasil yang tidak signifikan yang disimpulkan NPF khusus pembiayaan bagi hasil 

tidak berpengaruh. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan bagi hasil yang dilakukan 

pada bank umum syariah memiliki kreteria khusus dalam klasifikasi waktu yang lebih 

panjang untuk penetapan kategori kurang lancar, diragukan, dan macet berbeda 

dengan ketentuan NPF secara umum sehinggga pengakuan terhadap pembiayaan 

bermasalah masih belum mampu menggambarkan pengaruhnya terhadap besaran 

profitabilitas bank umum syariah. 

V Kesimpulan dan Saran 
5.1. Kesimpulan 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh 

pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan kualitas aset terhadap profitabilitas 

yang di proksikan dengan ROA pada bank umum syariah di Indonesia periode 

Januari 2010 sampai Juni 2015. Berikut hasil penelitian: 

1. Pengaruh secara parsial pembiayaan jual beli dengan akad murabahah 

berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan 

Retun on Asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya nilai probabilitas sebesar 0,0025 dan t-statistic 

sebesar 3,105509. 

2. Pengaruh secara parsial pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan 

negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya nilai probabilitas sebesar 0,0000 dan t-statistic sebesar -4,541169. 
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3. Pengaruh secara parsial kualitas Aset bank syariah yang dilihat melalui Non 

Performing Financing dan dikelompokkan sesuai dengan pembiayaannya 

maka terdapat dua jenis NPF yaitu NPF khusus pembiayaan murabahah dan 

NPF khusus pembiayaan bagi hasil. NPF khusus pembiayaan jual beli 

murabahah dalam penelitian ini menghasilkan pengaruh negatif signifikan, 

Hal ini dibuktikan dengan adanya nilai probabilitas sebesar 0.0001 dan t-

statistic sebesar -3,954569. Akan tetapi, NPF khusus pembiayaan bagi hasil 

tidak berpengaruh. Hal ini dibuktikan dengan adanya nilai probabilitas 

sebesar 0,3997 dan t-statistic sebesar 0,845703. 

5.2. Saran 
Beberapa saran yang diajukan berdasarkan dengan penelitian ini antara lain:  

1. Bagi bank umum syariah harus tetap meningkatkan pembiayaan yang 

disalurkan. Memperhatikan pengelolaan pembiayaan tersebut serta 

melakukan pemantauan yang lebih akurat agar mampu meningkatkan 

profitabilitas. Mampu menekan besaran pembiayaan bermasalah, nilai NPF 

harus tetap dijaga di bawah dari 5% dengan lebih berhati-hati dalam 

memberikan pembiayaan agar kualiatas aset yang dimiliki tetap baik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan dan  

menambahkan variabel independen lain yang secara teoritis berpengaruh 

terhadap ROA bank syariah serta periode waktu yang panjang. 
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