
PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN 

BAGI HASIL, RATIO NON PERFOMING FINANCING, 

CAPITAL ADEQUACY RATIO, DAN FINANCING TO 

DEPOSIT RATIO TERHADAP PROFITABILITAS BANK 

UMUM SYARIAH 

PERIODE 2013-2018 

HALAMAN JUDUL 

 Skripsi 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 

Mencapai derajat Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi 

 

Disusun Oleh: 

Arif Avianto 

Nim: 31401505915 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

SEMARANG 

2020 



 

 

ii 

 

  



 

 

iii 

 

  



 

 

v 

 

 

 



 

 

vi 

 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

YaaR AllahR SWT,R AlhamdulillahR atasR segalaR nikmat-MuR selamaR ini 

YaaR AllahR janganR biarkanR cintakuR padaR yangR lain,R melebihiR 

cintakuR pada-MuR .R  

 

“BacalahR denganR namaR TuhanmuR yangR menciptakan.R DiaR telah 

menciptakanR manusiaR dariR segumpalR darah.R BacalahR dan 

TuhanmulahR YangR MahaR Pemurah.R YangR mengajarR denganR 

Dalam.RDia-lahR yangR mengajarR manusiaR segalaR yangR belumR 

diketahui.” 

(Q.SR Al-‘AlaqR :R 1-5) 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnyaR 

bersama kesulitan ada kemudahan. Maka, apabila Engkau telah selesai (dari 

suatu urusan), tetaplah bekerja keras(untukR urusanR lain). Dan hanyaR 

kepada Tuhanmulah engkau berharap” 

(Q.S Al-Insyiroh: 5-8) 

“Orang-Orang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 

terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 

bekerja. Mereka tidak menyianyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.” 

 (Ernest Newman)  

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

• Orang tuaku , Ibuku yang selalu mendo’akan dan  memberikan  motivasi 

kepada penulis 

• Bapakku yang selalu mendoa’kan dan  mencukup  segala keperluankuR R  
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INTISARI 

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana Bank Umum Syariah 

yang terdaftar di Bank Indonesia mengungkapkan tingkat profitabilitas. Faktor-

faktor yang mempengaruhi penelitian ini berdasarkan profitabilitas dalam 

pendekatan ukuran kinerja Bank Umum Syariah. Variabel yang digunakan hanya 

5, yaitu   Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, NPF, CAR dan FDR.  

Terdapat 5 hipotesis dalam penelitian ini, yaitu : Pembiayaan Jual Beli, 

Pembiayaan Bagi Hasil, NPF, NPF dan FDR berpengaruh terhadap profitabilitas 

bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan data sekunder  yang bersumber 

dari OJK  dan website masing-masing Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia selama periode tahun 2013-2018. Metode pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampling berdasarkan 

kriteria penelitian. Dari 11 bank yang diamati terdapat 11 sampel bank yang 

memenuhi kriteria. Pengujian ini menggunakan analisis uji regresi linier berganda. 

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan IMB SPSS 24 dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi 

Hasil, NPF berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. Sedangkan, 

NPF dan FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. 
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Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
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