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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 hanya menggunakan 4 faktor yaitu pembiayaan 

mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah dan pembiayaan 

murabahah.  

Terdapat 4 hipotesis dalam penelitian ini, yaitu : Pembiayaan Mudharabah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pembiayaan 

Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 

Pembiayaan Ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 

Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.  

Penelitian ini menggunakan data sekunder  yang bersumber dari OJK  dan 

website masing-masing Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama 

periode tahun 2016-2018. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampling berdasarkan kriteria penelitian. Dari 15 bank 

yang diamati terdapat 6 sampel bank yang memenuhi kriteria. Pengujian ini 

menggunakan analisis uji regresi linier berganda. 

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan IMB SPSS 23 dalam penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Pembiayaan Musyarakah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. 

Pembiayaan Ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank 
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umum syariah. Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas bank umum syariah. Dengan demikian hasil uji parsial variabel 

independen dalam penelitian ini diterima semua. Serta uji koefisien determinasi (R2) 

dalam penelitian ini menunjukkan nilai sebesar 75.5% dan uji signifikansi simultan 

sebesar 0.000 ≤ 0.05. Dimana variabel pembiayaan mudhrabah, musyarakah, ijarah dan 

murabahah memiliki pengaruh secara simultan terhadap profitabilitas (ROA) pada 

tahun 2016-2018. 
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