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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

1. Jangan pernah meninggalkan penciptaMu, karena sang pencipta tak pernah 

meninggalkanmu 

2. Jangan pernah membenci siapapun meski sejahat apapun orang tersebut 

kepada kita 

3. Hiduplah dengan bersyukur, bersahaja, sederhana tidak peduli sebanyak 

apapun harta yang dimiliki 

4. Senantiasa berpikir positif sebesar apapun beban kehidupam yamg harus 

kita lewati 

5. Banyak berbagi dan memberi jangan pernah mengharapkan balas darinya 

6. Ringan memaafkan meskipun kita dikhianati 

7. Selalu mendoakan kepada orang yang selalu kita sayangi 

PERSEMBAHAN : 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

1. Orang tua saya Bp. Darsono dan Ibu Solechah 

2. Adek-adek saya Faris dan Kinan 
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INTISARI 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami 

peningkatan. Seiring dengan meningkatnya perbankan syariah dpat kita lihat 

apakah bank tersebut baik atau buruk dilihat dari kinerja perbankan dalam 

menghasilakn laba atau profitabilitas. upaya perbankan syariah dalam 

meningkatkan laba dengan cara menghimpun dana dari masyarkat yang disebut 

dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) dana yang dihimpun tersebut disalurkan kembali 

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan Mudaharabah dan Musyarkah, 

semakin banyak pembiayaan yang disalurkan semakin besar pula resiko kemacetan 

yang dialami atau disebut dengan Non Performing Financing. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan dari bank syariah 

seluruh Indonesia yang terdaftar di OJK, jenis penelitian kuantitatif. Pengambilan 

sample menggunkan purposive sampling. Sample yang diperoleh dalam penelitian 

ini sebanyak 40 dari 8 unit bank syariah. 

 Pengujian menggunakan regresi linier berganda menggukan IBM SPSS 

25. Hasil yang diperoleh variabel DPK tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, 

Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas, Musyarkah berpengaruh terhadap 

profitabilitas dan NPF berpengaruh terhdap profitabilitas 
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Puji Syukur Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan 

salah satu syarat yang harus diambil oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar 

Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Adapun  judul 

proposal ini adalah “PENGARUH DPK, PEMBIAYAAN MUDHARABAH, 

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN NPF TERHADAP 

PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2013-2017” 

Dengan semua keterbatasan yang penulis miliki, maka skripsi ini tidak 

akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik keluarga, pihak 

Universitas dan Fakultas, dan pihak lainnya yang telah bersedia memberikan 

kontribusi positif, meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta dukungannya baik 

secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan rasa terimakasih yang tidak terkira kepada seluruh pihak yang 

membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini, terutama kepada: 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D selaku dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Winarsih, SE., M.Si selaku ketua jurusan prodi S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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