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MOTO DAN PERSEMBAHAH 

 

MOTTO : 

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  

(QS.Asy-Syarh : 5)  

“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 

kesabaranmu” 

(QS. Ali-Imron: 200) 

“Bekerja keras dan bersilap baiklah, hal luar biasa akan terjadi” 

 

PERSEMBAHAN : 

Skripsi ini kupersembahkan kepada Allah SWT, terima kasih atas rahmat dan 

hidayahnya yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan. 

Kepada orang tuaku tercinta yang selalu memberikan support baik berupa moral 

maupun materi 

Kepada keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan 

Kepada sahabat-sahabatku yang selalu ada serta membantu dan memberikan 

dukungan 

Almamater 
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INTISARI 

 Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemapuan 

perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya 

yang ada antara lain aktiva, penjualan perusahaan dan modal (Sudana, 2012). 

Profitabilitas dapat diukur menggunakan Return on Asset (ROA). Return on Asset 

menggambarkan kemampuan perbankan dalam memperoleh laba, semakin tinggi 

ROA yang dimiliki bank, maka semakin tinggi juga tingkat keuntungan yang 

diperoleh serta semakin baik juga posisi bank dari segi penggunaan aset. Tinggi 

dan rendahnya pertumbuhan aset perbankan syariah  tidak terlepas dari tinggi 

rendahnya pertumbuhan dana pihak ketiga dan pertumbuhan pembiayaan yang 

disalurkan.   

 Penelitian ini memiliki kaitan dengan teori sinyal. Adapun faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi profitabilitas yaitu pembiayaan murabahah, 

pembiayaan istishna, pembiayaan ijarah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan 

musyarakah, dan zakat. 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bank umum syariah 

yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ataupun Bank Indonesia tahun 2014-

2018, dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah sampel yang 

digunakan yaitu sebanyak 80 data dari 4 bank dalam kurun waktu 4 triwulan 

selama  5 tahun. Data yang digunakan berupa data yang terdapat pada laporan 

keuangan tahunan bank terkait. Dalam penelitian ini teknik analisis yang 

digunakan yaitu regresi linear berganda dengan SPSS. 
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 Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan murabahah, 

pembiayaan ijarah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan zakat 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan 

pembiayaan istishna memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

profitabilitas. 
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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan 

karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul 

MODEL PENINGKATAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH. Proposal 

ini disusun untuk memenuhi  salah satu syarat pengerjaan skripsi pada program S-

1 jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, 

Semarang. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi juga 

mungkin tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas 
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Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Dr. Zaenal Alim Adiwijaya, SE., M.Si., Ak., CA., selaku dosen 

pembimbing yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti. 

4. Seluruh Civitas Akademi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti. 

5. Kedua orang tua peneliti, mamah dan apa yang senantiasa memberikan 

semangat dan dorongan agar peneliti terus semangat dalam 

penyusunan skripsi.   
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6. Teman seperjuangan yaitu almas dan alfi, sahabat dari awal mahasiswa 

baru sampai saat ini yang selalu membantu dan memberikan support 

kepada peneliti. 

7. Seluruh teman kos yang telah memberikan semangat dan menemani 

peneliti selama berada di kos. 

8. Tak lupa juga terimakasih untuk anak-anak Dangel sahabat dari SMP 

sampe sekarang yang selalu ada, selalu memberikan semangat dan atas 

kegilaannya.  

9. Seluruh pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan proposal 

ini. 

Peneliti menyadari bahwa dalam proposal skripsi ini terdapat banyak 

kekurangan dan masih belum sempurna. Oleh karena itu, dengan senang hati 

peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

kesempurnaan penelitian ini. Semoga proposal penelitian ini bisa berguna bagi 

pembaca mengenai ilmu akuntansi. 
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