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ABSTRACT 

Financing as productive assets of Islamic Banks are expected to generate profit 
with fixed return or profit-loss sharing. Financing can contribute to the realization of profit 
and profitability of Islamic Banks as also determined by the financing distributed. 

 This research is performed in order to test the influence of the variable equity 
financing, and debt financing toward Profit Expense Ratio of Islamic Bank in Indonesia for 
the period 2009-2012. In this research used secondary data from financial reports of 
banking companies acquired Islamic Bank’s Website and sample selection method used 
purposive sampling and obtained four Islamic banks are being sampled which are Bank 
Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, and BRI Syariah. 

 Multiple linear regression is used to analyze data with 0.05 level of significance. 
The results were as follows: (1) the equity financing has significant affect partially to profit 
expense ratio; (2) the debt financing hasn’t significant affect partially to profit expense 
ratio; and (3) the equity financing and debt financing have significant affect simultaneously 
to profit expense ratio. 
 
Keyword: Equity financing, Debt financing, Profitability Islamic Bank, Profit Expense Ratio 

(PER) 
 
I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar belakang masalah 

Bank syariah di Indonesia muncul sejak tahun 1992 yang ditandai berdirinya Bank 

Muamalat Indonesia. Eksistensi bank syariah hingga saat ini ditunjukkan bahwa bank 

syariah mampu bersinergis dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa 

perbankan serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional 

berdampingan dengan bank konvensional.  

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah menurut UU No.21/2008 adalah 

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, 

jual beli, sewa-menyewa, dan pinjam meminjam. Produk yang ditawarkan bank syariah 

antara lain musyarakah, mudharabah, murabahah, salam, istishna, dan akad lainnya. 

Menurut Muhammad (2005) pembiayaan memiliki sumber dana utama yang 

berasal dari Dana Pihak Ketiga. Sumber dana masyarakat tersebut memiliki kontribusi 

mencapai sekitar 80% – 90% dari seluruh dana yang dikelola bank yang mempengaruhi 

kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan (Kasmir, 2010). Oleh karena itu, bank 



harus mempersiapkan strategi atas penggunaan dananya agar tingkat pendapatan dari 

pembiayaan dapat maksimal sebab merupakan pendapatan dengan porsi terbesar.  

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah antara lain pembiayaan prinsip bagi 

hasil (equity financing) dan pembiayaan prinsip nonbagi hasil (debt financing). 

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah selama tahun 2009-2012, pembiayaan 

akad murabahah (debt financing) memiliki kecenderungan nilai yang terus meningkat. 

Menurut Asutay (2007) dalam jurnal penelitiannya disebutkan bahwa bank syariah lebih 

memilih produk murabahah sebagai produk utama karena lebih menguntungkan. Dengan 

demikian, terjadi permasalahan penyaluran pembiayaan yaitu rendahnya equity financing 

atau dominasi debt financing di Indonesia (Ascarya dan Diana, 2005). 

Bank syariah berpotensi dalam menggerakkan sektor rill melalui pembiayaan bagi 

hasil. Dalam hasil penelitiannya Asutay (2007) berpendapat bahwa pembiayaan bagi hasil 

membantu menciptakan nilai tambah dalam perekonomian dan memberikan kontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu memberikan kontribusi positif terhadap pemenuhan 

tujuan sosial ekonomi masyarakat terutama dalam pengentasan kemiskinan dan 

kesejahteraan sosial. Kemudian, struktur keuangan bank syariah yang ideal tercermin oleh 

profit and loss sharing (PLS) pada kedua sisi aset dan kewajiban. Dengan demikian, 

idealnya equity financing yang mendominasi pembiayaan bank syariah. 

Namun dalam prakteknya, terjadi kendala dalam penyaluran equity financing 

seperti bank syariah menilai lebih berisiko rugi (Ascarya,2007) dan tidak siap menanggung 

kerugian tersebut ditambah kurangnya pemahaman masyarakat yang menganggap 

metode bagi hasil berbelit-belit (Arifin,2009). Maka, apabila porsi dari equity financing 

tersebut besar maka berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank syariah. Sehingga, 

bank syariah melakukan ekspansi debt financing untuk mendorong menghasilkan laba 

tanpa harus melanggar prinsip syariah dan tanpa harus meninggalkan kontribusinya 

dalam peningkatan kualitas perekonomian. Untuk mengetahui pengaruh atas rendahnya 

volume equity financing atau dominasi debt financing yang akan berdampak pada 

pendapatan bank yang nantinya berdampak pada profitabilitas bank, perlu dikaji pengaruh 

dari debt financing dan equity financing terhadap profitabilitas bank syariah.  

Samad dan Hassan (2000) dalam jurnalnya “The Performance of Malaysian 

Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Study” menyebutkan bahwa profitabilitas 

bank syariah dapat diukur dengan 3 rasio yaitu ROA, ROE dan rasio PER (Profit Expense 

Ratio). Zarrouk (2012) dalam jurnal penelitiannya menyatakan bahwa ada banyak rasio 



yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank dan rasio yang paling sering 

digunakan adalah ROA, ROE dan PER. Rasio PER untuk menilai kemampuan bank 

menghasilkan keuntungan dan efisiensi biaya atas beban yang harus dikeluarkannya. 

Berdasarkan penelitian Aris (2010) tentang pengaruh tingkat debt financing dan 

tingkat equity financing terhadap profit expense ratio bank umum syariah menunjukkan 

bahwa debt financing dan equity financing berpengaruh signifikan terhadap profit expense 

ratio secara simultan maupun parsial. Sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh 

penelitian Reysha (2012) bahwa debt financing dan equity financing berpengaruh secara 

simultan terhadap profit expense ratio akan tetapi tidak berpengaruh secara parsial. 

Berdasarkan uraian dan permasalahan tersebut penelitian ini menguji kembali 

pengaruh tingkat equity financing dan debt financing terhadap profit expense ratio bank 

umum syariah. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul 

“Pengaruh Equity Financing dan Debt Financing Terhadap Profit Expense Ratio 
pada Bank Umum Syariah  di Indonesia”. 
1.2. Masalah Penelitian  
1.2.1. Perumusan Masalah 

a. Apakah terdapat pengaruh signifikan equity financing terhadap profit expense 

ratio? 

b. Apakah terdapat pengaruh signifikan debt financing terhadap profit expense 

ratio? 

c. Apakah terdapat pengaruh signifikan equity financing dan debt financing secara 

simultan terhadap profit expense ratio? 

1.2.2. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah mengenai penelitian ini dilakukan pada sampel 

perbankan syariah yang terdiri dari bank umum syariah (BUS) tidak termasuk UUS 

dan BPRS. Data menggunakan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi 

periode triwulan selama 2009-2012 dari situs bank syariah.    

1.3. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pengaruh equity financing terhadap profit expense ratio. 

b. Untuk mengetahui pengaruh debt financing terhadap profit expense ratio. 

c. Untuk mengetahui pengaruh equity financing dan debt financing secara simultan 

terhadap profit expense ratio. 

 



II. LANDASAN TEORI 
2.1. Akad Bank Syariah 

Pengertian akad berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah 

merupakan kesepakatan tertulis antara bank syariah dan pihak lain yang memuat adanya 

hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Menurut 

Karim (2008) akad adalah kontrak yang mengikat antara dua belah pihak yang saling 

bersepakat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati 

terlebih dahulu. Bila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka akan 

menerima sanksi seperti yang telah disepakati dalam akad. Sehingga dapat disimpulkan, 

akad atau perjanjian atau kesepatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen 

yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah (Ascarya,2007:35).  

2.2. Teori Pertukaran dan Teori Percampuran 

Menurut Karim (2008) dan Ascarya (2007) kegiatan operasional bank syariah 

menerapkan transaksi yang mencari keuntungan (tijarah) dan tolong menolong (tabarru’). 

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh, Karim (2008) membagi akad 

tijarah menjadi dua jenis yaitu transaksi yang mengandung kepastian (Natural Certain 

Contract) berlandaskan teori pertukaran dan transaksi yang mengandung ketidakpastian 

(Natural Uncertainty Contract) berlandaskan teori percampuran.  

Teori pertukaran (The Theory of Exchange) merupakan kombinasi antara jenis 

akad dengan objek akad yang memiliki syarat waktu pertukaran yang terdiri dari dari 

naqdian (immediate delivery-penyerahan saat ini) dan ghairu naqdan (deferred delivery-

penyerahan tunda). Teori pertukaran berdasarkan objek terbagi tiga jenis, antara lain ‘ayn 

dengan ‘ayn, ayn’ dengan dayn, dan dayn dengan dayn. 

Pertukaran ‘ayn dengan ‘ayn adalah transaksi diperbolehkan jika jenisnya berbeda. 

Apabila objek sama, hanya diperbolehkan jika mutunya dapat dibedakan secara kasat 

mata. Bila tidak dapat dipastikan, maka aset tersebut bermutu, berjumlah, dan diserahkan 

di waktu yang sama. Selanjutnya, pertukaran ‘ayn dengan dayn yaitu transaksi atas dua 

jenis aset yang berupa benda dan jasa. Akad bai’  digunakan pada benda dengan sistem 

pembayaran secara tunai, tangguh bayar, atau tangguh serah. sedangkan akad ijarah 

digunakan pada  jasa dengan sistem pembayaran tergantung kinerja (ju’alah) dan tidak 

tergantung kinerja (ijarah). Terakhir, pertukaran dayn dengan dayn merupakan pertukaran 

antara uang dan bukan uang (surat berharga). Pertukaran uang sejenis syaratnya jumlah 



sama dan waktu sama. Sedangkan pertukaran uang berbeda jenis syaratnya waktu 

pengiriman sama atau sharaf (money changer). 

Teori percampuran (The Theory of Venture) mengaplikasikan objek dan jangka 

waktu yang sama dengan teori pertukaran yang berbeda hanya tingkat pengembalian 

hasil yang tidak pasti. Teori percampuran berdasarkan objek terbagi tiga jenis, yaitu ‘ayn 

dengan ‘ayn, ayn’ dengan dayn, dan dayn dengan dayn. 

Percampuran ‘ayn dengan ‘ayn terjadi ketika dua pihak atau lebih sepakat untuk 

membangun sesuatu dengan mencampurkan sumber daya berupa aset berwujud dari 

pihak-pihak yang terkait dan tidak ada pihak yang memberikan sumber daya dalam bentuk 

aset keuangan. Lalu, ‘ayn dengan dayn terjadi ketika beberapa pihak sepakat untuk 

membangun sesuatu dengan mencampurkan aset mereka, dengan sebagian pihak 

memberikan aset keuangan sedangkan pihak lain memberikan aset berwujud dalam 

perjanjian tersebut. Terakhir, percampuran dayn dengan dayn terjadi pada akad 

kerjasama dengan jumlah aset keuangan yang sama antara pihak-pihak terkait (syirkah 

mufawadhah) dan akad kerjasama dengan jumlah aset keuangan berbeda (syirkah ‘inan). 

2.3. Pembiayaan (Financing) Bank Syariah 
Equity financing merupakan pinjaman yang diberikan bank syariah dengan tingkat 

keuntungan berasal dari besarnya tingkat keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi 

hasil. Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua akad yaitu mudharabah dan musyarakah. 

Debt financing merupakan pinjaman yang diberikan bank syariah dengan tingkat 

keuntungan bank telah ditentukan diawal dan menjadi bagian dari harga atas barang atau 

jasa yang dijual. Pembiayaan ini terbagi menjadi enam akad yaitu murabahah, salam, 

istishna, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik (IMBT), dan qardh. 

2.4.  Profitabilitas Bank Syariah 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

(Gibson,2011). Analisis rasio digunakan untuk menjelaskan dasar perbandingan dan tren 

di masa depan (Subramanyam dan Wild,2010). Analisis rasio profitabilitas bank bertujuan 

untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank 

(Kuncoro,2002), dan untuk mengukur efisiensi sumber daya serta efektifitas manajemen 

berdasarkan hasil tingkat pengembalian yang dihasilkan (Rose,2013). 

Rasio profitabilitas bank di Indonesia biasa menggunakan rasio seperti Return On 

Equity (ROE) dan Return on Assets (ROA) (Kuncoro,2002). Namun peneliti akan 

menggunakan PER (Profit Expense Ratio) sebagai proksi dari profitabilitas bank syariah, 



dengan beberapa alasan antara lain: (1) memperhitungkan bagaimana kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh profitabilitasnya dan manajerial efisiensi secara 

menyeluruh, (2) memiliki kemampuan untuk menjelaskan profitabilitas lebih tinggi 

dibandingkan dengan rasio ROA dan ROE (Samad dan Hassan,2000), dan (3) Penilaian 

profitabilitas bank syariah paling sering menggunakan indikator PER (Zarrouk,2012). 

Analisis profitabilitas dengan PER bertujuan untuk mengukur kemampuan 

perolehan laba yang dicapai oleh bank dan tingkat efisiensi usaha. Profit Expense Ratio 

dirumuskan sebagai berikut: 

Profit expense ratio (PER) = 
Profit

Total expense
  atau 

Profit after tax
Total expense

 

 

Kriteria penilaian profit expense ratio yaitu apabila bank memiliki nilai persentase 

semakin tinggi, maka semakin besar pula laba yang dihasilkan bank bersangkutan. 

Dengan demikian, bank tersebut tergolong dalam bank profitable. 

2.5. Hubungan Antar Variabel 
2.5.1. Pengaruh Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio 

Equity financing pada bank syariah dilakukan melalui akad mudharabah dan 

musyarakah. Pembiayaan bagi hasil adalah aktiva produktif bank yang merupakan salah 

satu komponen penyusun aset pada neraca. Menurut Muhammad (2005) bank syariah 

memperoleh pendapatan bagi hasil dari pengelolaan equity financing sesuai dengan 

nisbah yang telah disepakati dengan nasabah. Menurut Karim (2008:97) pembiayaan bagi 

hasil tingkat keuntungan ditentukan berdasarkan atas besarnya keuntungan dari bisnis, 

lalu pembagian nisbah bagi hasilnya disesuaikan dengan rasio yang telah ditetapkan di 

awal akad. Pendapatan bagi hasil yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba 

yang diperoleh bank. Sehingga laba yang diperoleh bank syariah akan mampu 

mempengaruhi profitabilitas yang dicapai. 

Secara teori, pembiayaan merupakan aktiva produktif yang dapat meningkatkan 

laba apabila bank syariah melakukan realisasi pembiayaan dan mengalokasikan dana 

pada jenis pembiayaan dan jangka waktu secara tepat (Arifin,2009) sehingga diperoleh 

tingkat laba usaha.  

Menurut Mutiara (2004) equity financing memiliki prosedur pengukuran laba yang 

berbeda yaitu tingkat laba bank ditentukan berdasarkan atas besarnya laba dari bisnis 

nasabah, lalu pembagian nisbah bagi hasilnya disesuaikan dengan rasio yang telah 



disepakati di awal akad. Bank dapat meningkatkan laba melalui efisiensi biaya dan 

pemilihan mitra usaha yang tepat karena equity financing memiliki risiko kredit macet (Non 

Performing Finance) yang relatif sama. 

Bukti empiris dari penelitian Aris (2010) menunjukkan bahwa equity financing 

berpengaruh signifikan terhadap profit expense ratio dimana semakin tinggi equity 

financing, maka semakin tinggi profitabilitas bank syariah. Sedangkan bukti empiris 

Mutiara (2004), Nova (2010) dan Reysa (2012) menunjukkan bahwa equity financing tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profit expense ratio. Berdasarkan kajian teori dan hasil 

penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis (Ho1) berikut: 

Ho1 :Terdapat pengaruh signifikan equity financing terhadap profit expense ratio.  

Ha1 :Tidak terdapat pengaruh signifikan equity financing terhadap profit expense ratio.  

2.5.2. Pengaruh Debt Financing Terhadap Profit Expense Ratio 
 Debt financing pada bank syariah dilakukan melalui akad murabahah, salam, 

istishna, ijarah, dan qardh. Ascarya (2005) menyatakan bahwa porsi akad murabahah 

menunjukkan kecenderungan terus meningkat. Penyebab hal tersebut terdapat beberapa 

faktor yaitu (Muhammad,2005): (1) investasi jangka pendek dengan perhitungan relatif 

lebih mudah dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya; (2) return dari pembiayaan 

murabahah dapat ditetapkan sehingga mudah diperkiraan; (3) murabahah menjauhkan 

ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem profit and loss 

sharing; dan (4) monitoring dari bank syariah tidak terlalu ketat karena hubungan bank 

dengan nasabah dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur. 

Pengelolaan debt financing yang merupakan aktiva produktif bank menghasilkan 

pendapatan berupa margin/mark up. Perolehan pendapatan mark up  akan mempengaruhi 

besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Jadi, peningkatan pendapatan mempengaruhi 

profit yang nantinya mempengaruhi nilai PER (Profit Expense Ratio). 

Menurut Mutiara (2004) debt financing memiliki prosedur pengukuran laba yang 

berbeda yaitu tingkat laba bank ditentukan tetap (fix return) dan di awal akad, lalu laba 

tersebut menjadi bagian dari harga jual atas barang atau jasa. Selain itu, debt financing 

menanggung beban-beban yang berbeda jika dibandingkan dengan equity financing, 

sehingga efisiensi biaya operasional dapat dilakukan walaupun debt financing memiliki 

risiko kredit macet (Non Performing Finance) yang relatif sama. 



Bukti empiris dari penelitian Aris (2010) menunjukkan bahwa debt financing 

berpengaruh signifikan terhadap profit expense ratio dimana semakin tinggi debt financing, 

maka semakin tinggi profitabilitas bank syariah yang diproksikan dengan profit expense 

ratio. Sedangkan bukti empiris Mutiara (2004), Nova (2010) dan Reysa (2012) 

menunjukkan bahwa debt financing tidak berpengaruh signifikan terhadap profit expense 

ratio. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis 

(H02) berikut: 

Ho2 : Terdapat pengaruh signifikan debt financing terhadap profit expense ratio.  

Ha2 : Tidak terdapat pengaruh signifikan debt financing terhadap profit expense ratio. 

2.5.3. Pengaruh Equity Financing dan Debt Financing Terhadap Profit Expense Ratio 
Menurut Mutiara (2004) equity financing dan debt financing dapat meningkatkan 

laba yang diperoleh bank syariah, meskipun equity financing diasumsikan mempunyai 

risiko kredit yang lebih besar. Akan tetapi hasil penelitian Aris (2010) menunjukkan bahwa 

equity financing mempunyai pengaruh sangat signifikan dan lebih tinggi dibandingkan debt 

financing dalam menghasilkan profit expense ratio bank syariah.  

Bukti empiris dari penelitian Aris (2010) dan Reysa (2012)  menunjukkan bahwa 

equity financing dan debt financing secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap profit expense ratio dimana semakin tinggi equity financing dan debt financing, 

maka semakin tinggi profitabilitas bank syariah yang diproksikan dengan profit expense 

ratio. Sedangkan bukti empiris Mutiara (2004) dan Nova (2010) menunjukkan hasil yang 

berbeda. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan 

hipotesis (Ho3) berikut: 

Ho3 : Terdapat pengaruh signifikan equity financing dan debt financing secara simultan 

terhadap profit expense ratio.  

Ha3 : Tidak terdapat pengaruh signifikan equity financing dan debt financing secara 

simultan terhadap profit expense ratio. 

2.6. Penelitian Terdahulu 

Nama 
Peneliti Judul Penelitian 

Variabel 
Kesimpulan Bebas Terikat 

Abdus 
Samad 
dan 
M.Kabir 
Hassan 
(2000) 

The Performance of 
Malaysian Islamic 
Bank During 1984-
1997: An Exploratory 
Study 

Rasio profitabilitas 
dengan indikator: 
ROA, ROE, dan 
PER 

Profitabilitas 
bank syariah 

PER memiliki 
kemampuan 
menjelaskan 
profitabilitas 
lebih baik. 



Hassan 
Rashid 
(2006) 

The Performance of 
Pakistani Islamic 
Bank during 1999-
2006: an Exploratory 
Study 

Rasio profitabilitas 
dengan indikator: 
ROA, ROE, dan 
PER 

Profitabilitas 
bank syariah 

PER memiliki 
kemampuan 
menjelaskan 
profitabilitas 
lebih baik. 

Mutiara 
Anggita 
Rahardja 
(2004) 

Pengaruh tingkat debt 
financing dan tingkat 
equity financing 
terhadap profit 
expense ratio bank 
syariah. 

Debt financing,  
dan 
Equity financing 
 

Profit  
Expense 
Ratio 

DF dan EF 
tidak 
berpengaruh 
secara simultan 
dan parsial 
terhadap PER. 

Nova 
Aprianti 
(2010) 

Pengaruh tingkat debt 
financing dan tingkat 
equity financing 
terhadap profit 
expense ratio (PER) 
perbankan syariah  

Debt financing, 
dan  
Equity financing 
 

Profit  
Expense 
 Ratio 

DF dan EF 
tidak 
berpengaruh 
secara simultan 
maupun parsial 
terhadap profit 
expense ratio. 

Aris 
Sukamto 
(2010) 

Pengaruh debt 
financing dan equity 
financing terhadap 
profit expense ratio 
(PER) bank umum 
syariah  

Debt financing, 
dan   
Equity financing 
 

Profit  
Expense 
Ratio 

DF dan EF 
berpengaruh 
positif signifikan 
secara simultan 
dan parsial 
terhadap PER. 

Reysha 
Utami 
(2012) 

Pengaruh tingkat debt 
financing dan equity 
financing terhadap 
profit expense ratio 
pada Bank syariah 
Mandiri (BSM) 

Debt financing, 
dan  
Equity financing 
 

Profit 
Expense 
Ratio 

EF dan DF 
secara simultan 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap PER, 
tetapi tidak 
secara parsial. 

Sumber : Berbagai sumber 
2.7. Hipotesa 

Berdasarkan teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, maka diajukan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Ho1 : Terdapat pengaruh signifikan equity financing terhadap profit expense ratio.  

Ha1 : Tidak terdapat pengaruh signifikan equity financing terhadap profit expense ratio.  

Ho2  : Terdapat pengaruh signifikan debt financing terhadap profit expense ratio.  

Ha2 : Tidak terdapat pengaruh signifikan debt financing terhadap profit expense ratio. 

Ho3 : Terdapat pengaruh signifikan equity financing dan debt financing secara simultan   

terhadap profit expense ratio.  

Ha3 : Tidak terdapat pengaruh signifikan equity financing dan debt financing secara 

simultan terhadap profit expense ratio. 



III. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1. Objek Penelitian, Sampel, dan Teknik Pengumpulan data 

Objek penelitian adalah bank umum syariah di Indonesia. Dengan menggunakan 

teknik purposive sampling terpilih 4 bank syariah yaitu Bank Syariah Muamalat Indonesia, 

Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, dan Bank Syariah BRI. Prosedur 

pemilihan sampel dalam Tabel 1 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah 
Jumlah sampel awal 11 
Pengurangan Sampel Kriteria (7) 
Bank belum beroperasi pada tahun 2009  
Bank melakukan spint off menjadi BUS  
Bank tidak tersedia laporan keuangan   
Jumlah sampel akhir 4 
Sumber : Berbagai sumber 

Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa data laporan keuangan 

publikasi triwulan bank umum syariah di Indonesia yang dimulai dari 2009-2012. 

Perolehan data dengan cara mengunduh laporan keuangan dari situs bank bersangkutan. 

Data penelitian ini meliputi: equity financing, debt financing, dan profit expense ratio. 

3.2. Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian 
3.2.1. Variabel Dependen : Profit expense ratio 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas bank umum syariah 

yang diproksikan oleh profit expense ratio (PER). Penelitian ini menggunakan rumus 

perhitungan profit expense ratio yang disempurnakan oleh Widagdo dan Ika (2008) 

dengan menggunakan nilai dari pendapatan setelah pajak (profit after tax) untuk 

perhitungan laba bank. Maka rumus perhitungan profit expense ratio adalah:  

Profit expense ratio (PER) = 
Pendapatan setelah pajak

(Beban operasional + Beban non operasional)  
 x 100 

 

Profit expense ratio mengukur operasional bank berkaitan dengan total beban 

operasinya. Dalam penelitian ini, laba didefinisikan sebagai laba setelah pajak (net 

income). Beban operasional merupakan akumulasi seluruh biaya yang dikeluarkan atas 

kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank syariah sejak awal tahun sampai tanggal 

pelaporan. Sedangkan beban non operasional merupakan seluruh beban yang berasal 

dari kegiatan yang tidak lazim sebagai usaha bank.  



3.2.2. Variabel Independen : Equity financing dan Debt financing 
a. Equity financing 

Equity financing yang dimaksud adalah pembiayaan yang disalurkan bank syariah 

dengan akad mudharabah dan musyarakah. Total pembiayaan bagi hasil diukur dengan 

logaritma natural dari nilai pembiayaan bagi hasil pada akhir tiap triwulan. Penggunaan 

logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besarnya 

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 Tendelin, 2007) dalam (Mulianti, 2010:60) 

dalam (Aulia dan Ridha, 2011). 

Total Pembiayaan bagi hasili,t = Ln (pembiayaan akad mudharahah i,t + pembiayaan akad 

musyarakah i,t) 

b. Debt financing 

Debt financing yang dimaksud adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank 

syariah dengan akad murabahah, salam, istishna, ijarah, IMBT dan qardh. Total 

pembiayaan nonbagi hasil diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan bagi 

hasil pada akhir tiap triwulan. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya 

tidak menimbulkan bias, mengingat besarnya pembiayaan nonbagi hasil antar bank 

syariah yang berbeda-beda. Selain itu, dimaksudkan agar data total pembiayaan nonbagi 

hasil dapat terdistribusi normal dan memiliki standar eror koefisien regresi minimal 

(Theresia dan Tendelin, 2007) dalam (Mulianti, 2010:60) dalam (Aulia dan Ridha, 2011). 

Total Pembiayaan nonbagi hasili,t = Ln (pembiayaan akad murabahah i,t + pembiayaan 

akad salam i,t  + pembiayaan akad istishna i,t + pembiayaan akad ijarah i,t + pembiayaan 

akad IMBTi,t + pembiayaan akad qardh i,t). 

3.3. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yaitu untuk 

menguji pengaruh antara satu variabel dependen terhadap dua variabel independen pada 

Bank Umum Syariah. Dalam melakukan analisis regresi linier berganda, metode ini 

mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik agar mendapatkan hasil regresi yang 

baik (Ghozali, 2009). Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari: (1) uji normalitas dengan 

menggunakan uji Jarque-Bera; (2) uji multikoliniearitas dengan menggunakan uji derajat 

nol; (3) uji autokorelasi dengan melakukan uji Lagrange Multiplier; dan (4) uji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Breusch-Pagan-Godfrey. 



Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

PER it = α + β1 Ln EFit + β2 Ln DFit + ε 

Keterangan : 

PER it  = Profit expense ratio 

α  = konstanta 

β1 – β2 = koefisien regresi 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai akrual dapat diukur dari 

goodness of fit-nya. Secara statistik, dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R2), uji 

signifikansi simultan (F test) dan uji signifikan parameter individual (t test) (Ghozali,2011). 

 
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1. Statistik Deskriptif 

Tabel 2 menyajikan ringkasan hasil analisis statistik deskriptif bahwa jumlah data 

yang valid (sah untuk diproses) adalah 49 buah. Bila dilihat dari nilai standar deviasi, nilai 

untuk keseluruhan variabel penelitian lebih rendah daripada nilai rata-ratanya, maka nilai 

setiap variabel yang diteliti memiliki simpangan data yang relatif kecil antara masing-

masing bank syariah yang menjadi sampel. 

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PER 49 0.057063 0.291324 0.198100 0.064134 
Ln EF 49 10.41256 16.84611 14.44634 1.922124 
Ln DF 49 14.03584 17.31607 15.76926 0.836948 
Observations 49     

Sumber : Data sekunder yang diolah 
Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa rata-rata debt financing lebih besar 

dibandingkan rata-rata equity financing menunjukkan bahwa proporsi penyaluran dana 

melalui debt financing secara umum lebih besar dibandingkan equity financing. Kemudian 

nilai maksimum dari profit expense ratio mencapai angka 0.291324. Hal ini menunjukkan 

bahwa selama periode penelitian, secara statistik dapat dijelaskan bahwa tingkat 

perolehan laba perbankan syariah termasuk dalam kategori rendah. 

4.2. Data Outlier 

Berdasarkan uji asumsi klasik yang dilakukan terhadap seluruh observasi 

menunjukkan bahwa residual data tidak terdistribusi dengan normal, data terindikasi 

EFt = tingkat pembiayaan bagi hasil (equity financing) 

DFt = tingkat pembiayaan hutang (debt financing) 

ε  = kesalahan residual (error)  

 



masalah heteroskedastisitas, dan data mengandung autokorelasi. Dengan demikian, 

penulis melakukan 15 data outliers, sehingga data yang digunakan berjumlah 49 

observasi dari total keseluruhan sebesar 64 observasi. 

4.3. Uji Asumsi Klasik 
Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas Uji Multikolinearitas 
 LnEF LnDF 

Jarque-Bera 1.360718 LnEF  1.000000  0.791643 
Probability 0.506435 LnDF  0.791643  1.000000 

Uji Autokorelasi 
Obs*R-squared 4.451086 Prob. Chi-Square(2) 0.1080 

Uji Heteroskedastisitas 
Obs*R-squared 8.582938 Prob. Chi-Square(2) 0.0137 
Sumber : Data sekunder yang diolah 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data yang diteliti terdistribusi normal. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Metode yang dapat dipakai untuk menguji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera. Dari 

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.506435 > 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa residual data terdistribusi normal. 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji model regresi dengan menemukan 

adanya korelasi antar variabel independen. Model dikatakan bebas multikolinearitas jika 

koefisien korelasi antar variabel independen dibawah 0.85 (Widarjono,2009). Berdasarkan 

Tabel 3 tersebut diperoleh bahwa kedua variabel independen memiliki nilai koefisien 

korelasi sebesar 0.791643 < 0.85. Artinya data terbebas dari masalah multikolinearitas. 
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota 

observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Model tidak bersifat multikorelasi 

jika nilai probabilitas Chi-square dari Obs*R-squared lebih besar dari α = 5%. Berdasarkan 

Tabel 3 terlihat bahwa probabilitas Chi-square dari Obs*R-squared sebesar 0.1080 > 0.05, 

maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari masalah autokorelasi. 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model 

tidak bersifat heteroskedastisitas jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square 

lebih besar dari α = 5% (Widarjono, 2009). Berdasarkan nilai Tabel 3 diatas diperoleh nilai 



probabilitas Chi-square dari Obs*R-squared sebesar 0.0137 < 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa data bersifat heteroskedastisitas. 

Dikarenakan model pada penelitian ini masih mengandung heteroskedastisitas 

maka hasil persamaan regresi linear berganda tidak dapat digunakan untuk memprediksi 

pertumbuhan profit expense ratio secara jangka panjang, hanya dapat menggambarkan 

kondisi pertumbuhan profit expense ratio yang dipengaruhi oleh equity financing dan debt 

financing pada masa ini. 

4.4. Penentuan Model Data Panel 

Metode data panel digunakan untuk mengatasi interkorelasi di antara variabel-

variabel independen yang dapat mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran regresi. 

Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model estimasi regresi dari 

data panel. Permodelan dalam teknik data panel menggunakan tiga pendekatan metode 

antara lain Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Model estimasi terbaik akan 

dilakukan beberapa pengujian yaitu uji Chow dan Uji Hausman. Uji Chow untuk memilih 

antara model common effect atau model fixed effect, sedangkan uji Hausman untuk 

memilih antara model fixed effect atau model random effect. Kemudian, model estimasi 

data panel yang terpilih akan dilakukan pengujian untuk memilih estimator dengan struktur 

varian kovarian residual yang terbaik. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :  

Ho : menggunakan model Common Effect  

Ha : menggunakan model Fixed Effect  

Tabel 4. Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f. Prob 
Cross-section F 2.018052 (3,43) 0.1256 
Cross-section Chi-square 6.454516 3 0.0915 

Sumber : Data sekunder yang diolah 
Berdasarkan hasil uji Chow pada tabel 4 diatas menunjukkan nilai probabilitas dari 

cross section F sebesar 0.1256 > 0.05 sehingga Ho diterima. Hal tersebut berarti model 

yang digunakan untuk regresi data panel penelitian ini adalah model common effect. 

 
4.5. Analisis dan Pembahasan Uji Hipotesis (Goodness of Fit) 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 5, diperoleh nilai Adjusted R square 

sebesar 0.476152. Angka tersebut menunjukkan bahwa 0.476152 dari variabel profit 



expense ratio dapat dijelaskan oleh variasi dari dua variabel independen yaitu equity 

financing dan debt financing dalam persamaan model regresi. Sedangkan sisanya 

0.523848 dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model seperti dana pihak ketiga dan NPF. 

Tabel 5. Hasil Regresi Metode Common Effect 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -0.203928 0.150213 -1.357586 0.1812 

LnEF? 0.021495 0.005705 3.767705 0.0005 
LnDF? 0.005803 0.013102 0.442879 0.6599 

F-statistic 22.81486 R-squared  0.497979 
Prob(F-statistic) 0.000000 Adjusted R-squared  0.476152 

Sumber : Data sekunder yang diolah  

Selanjutnya, uji t pada variabel equity financing diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0.0005 < 0.05, artinya equity financing terdapat pengaruh signifikan terhadap profit 

expense ratio. Hasil ini menunjukkan bahwa bank yang menyalurkan equity financing 

memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan profit yang diterima oleh bank syariah 

yang diukur dengan profit expense ratio. 

Akan tetapi, uji t pada variabel debt financing diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0.6599 < 0.05, artinya bahwa debt financing tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap 

profit expense ratio. Hasil ini menunjukkan bahwa bank syariah yang menyalurkan debt 

financing tidak mempengaruhi perolehan profit yang diterima bank syariah yang diukur 

dengan profit expense ratio.  

Kemudian, uji statistik F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000000 < 0.05, 

artinya equity financing dan debt financing secara simultan terdapat pengaruh signifikan 

terhadap profit expense ratio. Hasil ini menunjukkan bahwa bank syariah yang 

menyalurkan debt financing dan equity financing mempengaruhi perolehan profit yang 

diterima bank syariah yang diukur dengan profit expense ratio.  

4.6. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh variabel bebas (Ghozali, 2011). Berdasarkan hasil uji Chow 

sebelumnya menunjukkan bahwa model yang digunakan untuk regresi data panel 

penelitian ini adalah model common effect. Berdasarkan Tabel 5 diatas maka terbentuk 

persamaan regresi data panel sebagai berikut: 

PERit  =  -0.203928 + 0.021495 EFit + 0.005803 DFit  



Persamaan regresi diatas dapat diinterpretasi terhadap masing-masing parameter 

regresi sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta sebesar -0.203928 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai koefisien 

regresi variabel equity financing dan debt financing yang disalurkan bank syariah, 

maka profit expense ratio yang dihasilkan bank akan menurun sebesar -0.203928. 

b. Koefisien regresi variabel equity financing (EF) sebesar 0.021495 artinya variabel 

equity financing terdapat pengaruh signifikan terhadap profit expense ratio pada bank 

umum syariah periode 2009-2012. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika jumlah 

equity financing mengalami kenaikan 1%, maka profit expense ratio akan mengalami 

peningkatan sebesar 0.021495 dengan asumsi bahwa variabel lainnya bernilai tetap. 

c. Koefisien regresi variabel debt financing (DF) sebesar 0.005803 artinya variabel debt 

financing tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap profit expense ratio pada bank 

umum syariah periode 2009-2012. 

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian 
4.7.1. Pengaruh Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa equity financing terdapat pengaruh signifikan 

terhadap profit expense ratio. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah equity financing 

akan mempengaruhi peningkatan perolehan profit bank syariah yang diukur dengan profit 

expense ratio. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Aris (2010), tetapi 

tidak sesuai dengan hasil penelitian Mutiara (2004), Nova (2010) dan Reysa (2012). 

Menurut data Statistik Perbankan Syariah 2011 pengelolaan equity financing yang 

merupakan salah satu aktiva produktif bank dari tahun 2009 – 2011 yang disalurkan bank 

umum syariah terus mengalami peningkatan dan ternyata mampu memberikan kontribusi 

terhadap pendapatan bank. Pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penyaluran 

pembiayaan bagi hasil sudah secara optimal diperoleh sehingga mampu mengimbangi 

biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi, kontribusi pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari 

penyaluran pembiayaan bagi hasil telah mampu mengoptimalkan kemampuan bank umum 

syariah dalam menghasilkan laba. Dengan demikian, peningkatan pendapatan tersebut 

akhirnnya berdampak pada peningkatan profit expense ratio bank syariah.   

Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa equity financing dapat meningkatkan 

profitabilitas bank syariah yang diproksikan melalui profit expense ratio pada bank umum 

syariah di Indonesia. Berpengaruhnya equity financing ini mengidentifikasikan bahwa 

equity financing yang disalurkan sudah produktif serta masyarakat mulai memiliki minat 



atas pembiayaan bagi hasil yang ditawarkan pihak bank.  Hal ini memberikan implikasi 

bahwa sistem manajemen bank telah optimal melakukan pengelolaan dana secara efisien 

dan sebaiknya diikuti dengan meningkatnya porsi produk pembiayaan bagi hasil yang 

merupakan produk utama dari bank syariah, sebab saat ini kepercayaan masyarakat 

semakin besar terhadap bank syariah. Dengan demikian, apabila peningkatan jumlah 

pembiayaan bagi hasil mampu dikelola bank dengan baik, maka dapat meningkatkan laba 

bank secara optimal.  

4.7.2. Pengaruh Debt Financing terhadap Profit Expense Ratio  
Hipotesis kedua menyatakan bahwa debt financing terdapat pengaruh signifikan 

terhadap profit expense ratio. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa debt 

financing tidak terdapat pengaruh terhadap profit expense ratio pada bank umum syariah 

di Indonesia. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah debt financing tidak meningkatkan 

profit yang diperoleh bank syariah yang diukur dengan profit expense ratio. Hasil 

penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Aris (2010), tetapi sesuai dengan 

hasil penelitian Mutiara (2004), Nova (2010) dan Reysa (2012).  

Pembiayaan nonbagi hasil masih menjadi produk utama dalam pembiayaan bank 

syariah (Ascarya,2007). Pertumbuhan pembiayaan akad murabahah yang paling 

mendominasi porsi pembiayaan kemudian diikuti qardh, istishna, dan ijarah.  Pemilihan 

debt financing dalam porsi besar sudah dapat diketahui dengan alasan memiliki risiko 

yang kecil dan memberikan keuntungan pasti (fixed return- mark up) terhadap kondisi 

keuangan bank (Algaoud dan Lewis, 2001). Dengan demikian margin yang berasal dari 

pembiayaan nonbagi hasil sepatutnya menjadi pendapatan terbesar bank syariah, 

akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas. 

Meskipun debt financing dianggap sebagai pembiayaan yang menjauhkan dari 

ketidakpastian dari perolehan keuntungan, akan tetapi segala bentuk investasi tentu 

memiliki risiko. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh peneliti, urutan debt financing 

terbesar adalah murabahah, ijarah, qardh, dan isthisna. Sedangkan salam tidak disalurkan 

oleh bank. Dengan demikian kemungkinan risiko terbesar berasal dari pembiayaan 

murabahah karena memiliki jumlah terbesar yang disalurkan kepada masyarakat. 

 Menurut Laporan Council of Islamic Ideology dalam Muhammad (2005) 

mengemukakan bahwa dalam murabahah terdapat kemungkinan untuk terjadi risiko 

kerugian yang harus ditanggung pula oleh bank karena alasan kebangkrutan atau 

kegagalan di pihak pembeli. Kemudian risiko terjadinya fluktuasi harga barang di pasar 



setelah bank membeli barang tersebut untuk nasabah (Antonio,2011). Lalu, untuk 

pembiayaan dengan akad salam dan istishna’’, Karim (2008) menyatakan bahwa risiko 

pembiayaan salam dan istishna’ adalah risiko gagal-serah barang, serta risiko jatuhnya 

harga barang di pasaran. Terakhir, pembiayaan qardh marak dilaksanakan oleh bank 

syariah seiring dengan kembali maraknya gadai emas oleh masyarakat. Penelitian Mutiara 

(2004) menyatakan bahwa debt financing bersifat jangka pendek dan penetapan laba 

pada awal akad menjadi alasan bahwa pembiayaan tidak mempengaruhi perolehan laba.  

4.7.3. Pengaruh Equity Financing dan Debt Financing  secara simultan terhadap 

Profit Expense Ratio  
Profitabilitas yang diproksikan profit expense ratio dipengaruhi signifikan secara 

simultan oleh equity financing dan debt financing. Hal tersebut memberikan implikasi 

bahwa kemampuan variabel equity financing dan debt financing untuk menerangkan 

pengaruh terhadap profit expense ratio bank syariah sebesar 47.61%. Oleh karena itu, 

bank syariah dapat meningkatkan keuntungan melalui pembiayaan, sebaiknya bank 

meningkatkan kualitas dan kuantitas SDI secara berjenjang yang diharapkan dapat 

menjalankan sistem manajemen sesuai dengan syariah.  

Hasil penelitian Aris (2010) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara tingkat debt financing dan equity financing terhadap PER. Secara teoritis 

menunjukkan bahwa debt financing dianggap memiliki tingkat risiko lebih kecil dan mampu 

menghasilkan profit lebih besar dibandingkan dengan equity financing ternyata hasil 

penelitian tidak mampu menunjukkan asumsi tersebut. Sedangkan equity financing yang 

dianggap memiliki tingkat risiko lebih besar dan menghasilkan profit lebih kecil daripada 

debt financing, ternyata hasil penelitian menunjukkan hal sebaliknya. Artinya, equity 

financing memiliki potensi yang cukup besar untuk menghasilkan profit bagi bank syariah. 

Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian sebelumnya, bahwa pemilihan jenis 

pembiayaan tidak memiliki pengaruh pada NPF dan memiliki tingkat risiko macet yang 

sama. Sehingga, equity financing mempunyai tingkat pengaruh signifikan yang lebih besar 

terhadap peningkatan PER bank syariah jika dibandingkan dengan debt financing. 

 
V. Kesimpulan dan Saran 
5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian sebagai berikut: (1) terdapat pengaruh signifikan antara 

tingkat equity financing terhadap profit expense ratio pada bank syariah periode 2009-



2012. Hal ini mengidentifikasikan kenaikan atau penurunan dari tingkat equity financing, 

maka profit expense ratio yang dihasilkan akan berpengaruh naik atau turun; (2) tidak 

terdapat pengaruh signifikan antara tingkat debt financing terhadap profit expense ratio 

pada bank syariah periode 2009-2012; dan (3) terdapat pengaruh signifikan tingkat equity 

financing dan tingkat debt financing secara simultan terhadap profit expense ratio pada 

bank syariah periode 2009-2012. Hal ini mengidentifikasikan kenaikan atau penurunan 

dari tingkat equity financing dan debt financing secara simultan, maka profit expense ratio 

yang dihasilkan akan berpengaruh naik atau turun. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan pada penelitian ini antara lain: (1) sampel yang digunakan 

hanya Bank Umum Syariah dan jumlah sampel kecil; (2) data menggunakan laporan 

keuangan triwulan selama 2009-2012 dari situs bank syariah yang bersangkutan dan 

beberapa laporan keuangan tersebut belum diaudit; (3) penelitian ini tidak meneliti 

pengaruh setiap akad pembiayaan secara individu terhadap profitabilitas yang diproksikan 

dengan profit expense ratio, serta faktor-faktor lain yang juga mungkin berpengaruh.  

5.3. Saran Penelitian 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah: (1) peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat memperluas jumlah sampel penelitian tidak hanya Bank Umum Syariah tetapi juga 

UUS bahkan BPRS; (2) menggunakan laporan keuangan yang sudah diaudit sebagai 

sumber datanya; (3) dapat meneliti pengaruh setiap jenis akad pembiayaan dan 

ditambahkan dengan faktor-faktor lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap profit 

expense ratio seperti tingkat suku bunga bank konvensional, kualitas pembiayaan, 

penyaluran pembiayaan, CAR, dan DPK; dan (4) bagi pihak bank syariah agar dapat 

meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi hasil karena berdasarkan hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh equity financing terhadap profit expense ratio, 

sedangkan tidak terdapat pengaruh debt financing terhadap profit expense ratio.  
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