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ABSTRAK 

Pembiayaan bank syariah memiliki peranan yang penting dalam 

pertumbuhan bank syariah terutama dalam meningkatkan profitabilitas. 

Penyaluran pembiayaan menjadi kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana 

bank dan menjadi sumber utama pendapatan bank. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah, 

musyarakah, dan zakat terhadap profitabilitas bank syariah. Populasi penelitian ini 

yaitu seluruh bank syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia. Jumlah sampel 

dalam penelitian ini yaitu sebanyak 80 data dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif 

dan analisis regresi linear berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, istishna, 

ijarah, mudharabah, musyarakah, dan zakat berpengaruh terhadap profitabilitas 

(ROA) secara simultan sedangkan secara parsial menyatakan bahwa pembiayaan 

murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah dan zakat berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan istishna berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah. 
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Profitabilitas (Return On Asset) 
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ABSTACT 

 Islamic bank financing has an importan role in the growth of Islamic 

banks especially in increasing profitability. Funding is the activity that dominates 

the allocation of bank funds and is the main source of bank revenue. This reaserch 

aimed to examine the effects of murabaha finacing, istishna, ijarah, musharaka 

mudaraba and zakat toward profitability. The population of this study is all 

islamic banks that are published on thr Bank Indonesia (BI). The samples of this 

study are 80 data taken by using purposive sampling technique. Data analysis 

techniques are used  descriftive analysis and multiple linear regression analysis.  

 The result of this study show that murabaha, istishna, ijarah, mudharabah, 

musharaka and zakat simultaneously influence the profitability (return on asset), 

meanwhile partially murabaha, ijarah, mudharabah, musharaka and zakat have 

positive and significant impact on profitability. In contranst istishna has positive 

and insignficant impact on profiability of islamic bank.  

 

Keyword : Murabaha, Istishna, Ijara, Mudharabah, Musharakah, Zakat,  

 Profitability (Return On Asset) 
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