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PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA  (Studi 
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INTISARI 

 

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana Bank Umum 

Syariah yang terdaftar di BI mengungkapkan profitabilitas menggunakan 

pengukuran return on assets. Terdapat 4 hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: a) 

Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas b) Pembiayaan 

Jual Beli berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas c) Non Performing 

Financing berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas d) Financing to 

Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari OJK yang 

terdiri dari Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI selama tahun 2015-2018. 

metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria penelitian. Dari total populasi 13 bank 

menjadi 12 sampel bank yang memenuhi kriteria. Pengujian ini menggunakan 

analisis uji regresi linier berganda.  

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan SPSS 16.0 dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan bagi hasil berpengaruh 

negatif signifikan terhadap profitabilitas, Pembiayaan jual beli berpengaruh positif 

signifikan terhadap profitabilitas, Non Performing Financing berpengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas, financing to deposit ratio berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


