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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 MOTTO  

“Keep Try and Pray” 

“Hasil tidak akan pernah menghianati usaha” 

PERSEMBAHAN 

“Kepada Allah SWT yang senantiasa selalu memberi kemudahan dan kelancaran 

dalam segala urusan” 

“Kepada bapak ibu yang senantiasa mengalirkan kasih saying sepanjang masa” 

„Kepada suamiku tercinta yang selalu support dan menemani berjuang hingga 

kelak di akhirat” 

“Kepada adik-adikku tetap semangat berjuang menggapai mimpi dan jangan lupa 

bakti kepada ortu” 

“Kepasa teman-teman sejawat angkatan 2016, keluarga besar santri putri pondok 

pesantren Asshodiqiyah yang telah memberi dukungan dan pengalaman untuk 

dirindukan kelak dikemudian hari” 
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INTISARI 

Penelitian ini mengungkapkan tentang permasalahan yang utama yaitu 

bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, Financing to 

Deposit Ratio (FDR) , Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio 

(CAR), terhadap profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk 

menghasilkan laba bersih yang diukur dengan keseluruhan nilai aktiva. Biasanya 

profitabilitas dipengaruhi berbagai faktor internal dan eksternal, faktor tersebut 

antara lain pembiaayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli. Faktor Performan 

Financing yang meliputi Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing 

Financing (NPF), serta faktor permodal yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Pembiayaan bagi hasil merupakan profit sharing antara bank sebagai pemilik 

modal dan nasabah sebagai orang yang menjalankan bisnis. Pembiayaaan jual beli 

adalah transaksi tukar menukar barang sehingga kepemilikan barang atau jasa 

berpindah secara permanen. Financing to Deposit Ratio (FDR) menyatakan 

seberapa jauh kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang harus segera 

dibayar (liquiditas) bank. Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang 

menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah atau kredit macet sebagai resiko 

yang harus dihindari oleh bank. Sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah 

rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana 

yang digunakan untuk pengembangan usaha, menanggung kemungkinan resiko 

operasional bank dan mengembalikan dana debitur apabila sewaktu-waktu ditarik 

oleh nasabah. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengambilan sampel pada penelitian ini ini 

menggunakan teknik purposive sampling, dimana sampel terdiri dari perbankan 

syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang periode tahun 2015-

2019. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 

sampel selama 1 tahun dan 45 sampel selama 5 tahun. Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS 26. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil, Financing to 

Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan jual beli dan Capital Adequacy 

Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 
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berjudul “PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN 

JUAL BELI, Financing to Deposit Ratio (FDR) , Non Performing Financing 

(NPF) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) TERHADAP PROFITABILITAS 

PADA BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OJK”. Penulisan Skripsi 
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