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ABSTRAK 

Ainur Rahmat, 2019. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, 

FDR (Financing to Deposit Rasio), dan Inflasi Terhadap 

Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 

tahun 2013-2018. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Anton Sudrajat, 

S.H.I.,M.A 

Kata Kunci: Pendanaan, Liquiditas, Tingkat harga, ROE 

(Return On Equity) 

Penelitian ini menggunakan variabel X yaitu pembiayaan 

bagi hasil, FDR (Financing to Deposit Rasio), dan Inflasi 

sedangkan variabel Y berupa profitabilitas karena variabel 

tersebut saling berkaitan, yaitu profitabilitas salah satunya 

didapatkan dari pembiayaan bagi hasil, FDR, dan inflasi 

sebagai salah satu pengaruh tinggi rendahnya profitabilitas 

yang didapatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pembiayaan bagi hasil, FDR (Financing to 

Deposit Rasio), dan inflasi terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2018. 

Penelitian ini menggunakan data populasi laporan keuangan 

tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 

2013-2018 yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan), dan data inflasi yang di keluarkan oleh BPS 

(Badan Pusat Statistik). Untuk metode penelitian 

menggunakan analisis regresi berganda dengan sebelumnya 

melakukan pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji 

autokorelasi, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, 



 

 

dan setelah uji regresi dilanjutkan dengan uji t, uji F, dan 

koefisien determinasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan bagi hasil tidak 

berpegaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia periode tahun 2013-2018, FDR (Financing to 

Deposit Rasio) berpengaruh terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2013-2018. Dan 

Inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilias Bank Umum 

Syariah di Indonesia periode tahun 2013-2018. Uji simultan 

pembiayaan bagi hasil, FDR, dan Inflasi berpengaruh 

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia 

periode 2013-2018. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Salah satu ukuran dari kemajuan suatu negara 

dapat dilihat dari kemajuan perekonominya. Sementara 

itu, yang menjadi salah satu faktor dari kemajuan 

ekonomi adalah dunia bisnis. Adapun permasalahan 

yang sering dihadapi oleh perusahaan sebagai pelaku 

bisnis yang bergerak dalam bidang usaha apapun tidak 

terlepas dari kebutuhan akan dana (capital) untuk 

membiayai usahanya. Meskipun di Indonesia terdapat 

lembaga keuangan non bank, akan tetapi lembaga 

keuangan bank yang paling banyak memegang peranan 

dalam memenuhi kebutuhan dana (modal) pada dunia 

bisnis. Bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup orang banyak. Bank merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas 

perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.
1
  

                                                           
1
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2011), 13 
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Sejarah perbankan syariah bukan saja dimulai 

dari era modern saat ini, tapi juga dimulai pada era 

klasik. Dalam era klasik misalnya pada masa Rasulullah 

SAW, sahabat-sahabat, dan penerus-penerus setelahnya. 

Sementara di era modern ini ialah bermulai pada abad 

20. Dalam penyebutan bank Islami atau syariah ialah 

hanya sekedar penyebutan dari orang Indonesia, yang 

mulanya hanya disebut bank Islam kemudian menjadi 

bank Islami dan berubah lagi menjadi bank syariah 

sampai sekarang.
2
 

Saat ini perkembangan bank syariah dari sisi 

profitabilitas cukup menggembirakan, terlihat adanya 

peningkatan ROE tahun 2018 sebesar 10,35. Namun 

jika dibandingkan dengan bank konvensional rasio 

profitabilitas bank syariah berdasarkan data kuartal I 

2018 ini tercatat lebih rendah. Penyebabnya karena 

biaya operasional bank syariah yang lebih tinggi 

dibandingkan bank konvensional, maka dapat 

disimpulkan profitbilitas bank konvensional lebih 

unggul dibandingkan dengan bank syariah.
3
 

                                                           
2
 Ahmad Dahlan, Bank syariah Teoritik, Praktik, Kritik, 

(Yogyakarta: Teras, 2012), 43 
3
 http://m.kontan.co.id/news/ini-alasan-rasio-profitabilitas-

bank-syariah-lebih-rendah-dari-bank-konvesional 
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Faktor internal penyebab profitabilitas bank 

syariah lebih rendah dari bank kovensional adalah 

penyaluran pembiayaan bank syariah yang kurang 

maksimal. Penyebab utamanya, bank syariah kurang 

memaksimalkan pembiayaan dengan akad jual beli, 

seperti: pembiayaan murabahah dan pembiayaan 

istishna. Sedangkan penyaluran pembiayaan bagi hasil, 

seperti: pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 

lebih dioptimalkan oleh bank syariah untuk bisa 

menghasilkan keuntungan yang diharapkan.
4
 

Likuiditas juga menjadi faktor internal lain yang 

terkait dengan turun atau naiknya profitabilitas bank 

syariah. Jika bank syariah bisa mengelola likuiditas 

dana secara baik dan benar akan berdampak pada 

perolehan profit yang maksimal. Namum sebaliknya 

jika bank syariah kurang baik dalam mengelolah 

likuiditas dana akan berdampak sedikitnya profit yang 

dihasilkan oleh bank syariah.
5
 

Selain faktor internal yang mempengaruhi 

profitabilitas bank syariah juga terdapat faktor eksternal 

yaitu tekanan inflasi. Nasabah  yang bertransaksi 

                                                           
4
 Ibid., 

5
 Veithzal Rivai, Islamic Risk Management For Islamic Bank 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 261 
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dengan bank syariah terutama nasabah yang 

mendapatkan pembiayaan untuk usahanya, sedikit 

banyak nasabah mempertimbangkan faktor inflasi 

dalam membelanjakan barang modal. Ketika inflasi 

meningkat yang ditunjukkan dengann harga-harga 

barang modal menjadi mahal akan berpengaruh 

terhadap rendahnya keuntungan usaha nasabah. 

Sehingga inflasi berdampak pada kurangnya 

kemampuan nasabah untuk mengembalikan 

pembiayaan, bagi hasil, atau margin kepada bank 

syariah. Kondisi tersebut menyebabkan inflasi 

berpengaruh secara tidak langsung terhadap 

profitabilitas bank syariah.
6
 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dijabarkan di atas, maka peneliti akan menganalisis 

secara empiris pengaruh pembiayaan Bagi hasil, FDR, 

dan Inflasi terhadap profitabilitas bank umum syariah 

periode 2013-2018. Sehingga judul dari penelitian ini 

adalah: “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, FDR, dan 

Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Umum syariah di 

Indonesia Periode 2013-2018” 

                                                           
6
 Santi Sari Dewi, Hafal Mahir Materi Ekonomi (Jakarta: PT 

Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018),334 
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B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah pembiayaan Bagi hasil berpengaruh 

terhadap profitabilitas Bank Umum syariah di 

Indonesia periode 2013-2018 ? 

2. Apakah FDR (Financing to Deposit Rasio) 

berpengaruh terhadap  profitabilitas Bank Umum 

syariah di Indonesia periode 2013-2018 ? 

3. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap 

profitabilitas Bank Umum syariah di Indonesia 

periode 2013-2018 ? 

4. Apakah pembiayaan Bagi hasil, FDR (Financing 

to Deposit Rasio), dan Inflasi secara simultan 

terhadap  profitabilitas Bank Umum syariah di 

Indonesia periode 2013-2018 ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Peneltian 

Berdasarkan pada rumusan masalah 

tersebut, maka tujan dari penelitian ini adalah : 
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a. Untuk menganalisa pengaruh pembiayaan 

Bagi hasil Terhadap profiabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-

2018. 

b. Untuk menganalisa pengaruh Financing to 

Deposit Rasio (FDR) Terhadap profiabilitas 

Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 

2013-2018. 

c. Untuk menganalisa pengaruh Inflasi 

Terhadap profiabilitas Bank Umum Syariah 

di Indonesia Periode 2013-2018. 

d. Untuk menganalisa pengaruh pembiayaan 

Bagi hasil, FDR, dan Inflasi terhadap 

profiabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia Periode 2013-2018. 

D. Kegunaan Penelitian 

Dari uraian diatas kegunaan yang diharapkan 

peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermamfaat dalam 

pengembangan ilmu perbankan guna 
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memperluas pengetahuan dan memperkaya 

konsep keilmuan yang berkaitan tentang 

profitabilitas bank syariah. 

2. Mamfaat Praktis 

a. Bagi Perbankan 

Penelitian ini dapat dijadikan acuan 

untuk membantu pihak manajemen bank 

terhadap pengaruh pembiayaan dalam 

meningkatkan profitabilitas sebagai 

pengukuran keberhasilan operasional bank. 

b. Bagi Akademisi 

Penelitian ini akan menambah 

kepustakaan di bidang manajemen perbankan 

syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan 

bacaan untuk menambah wawasan 

pengetahuan tentang pembiayaan pada 

perbankan syariah terhadap profitabilitas, 

penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

peneliti selanjutnya. 
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3. Sistematika Penulisan 

BAB I     : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang gambaran umum 

untuk member pola pemikiran bagi 

seluruh skripsi, yang meliputi latar 

belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi telaah hasil penelitian 

terdahulu, kerangka berfikir dan 

pengajuan hipotesis. Bab ini menjelaskan 

variabel-variabel yang akan diteliti yang 

meliputi landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka berfikir dan 

pengajuan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

 Bab ini akan menjelaskan tentang 

rancangan penelitian, instrument 

penelitian pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis 

data. 
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BAB IV : PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang gambaran umum 

objek penelitian dan hasil penelitian atau 

hasil dari pengujian data serta 

pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

Berfungsi mempermudah para pembaca 

dalam mengambil inti dalam skripsi ini 

dan berisi tentang kesimpulan dan saran. 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kinerja Keuangan 

Gambaran kinerja suatu bank pada umumnya dan 

bank syariah pada khususnya, biasanya tercemin dalam 

laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk 

menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan (pengguna laporan 

keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang 

rasional.
1

 Pengukuran kinerja keuangan dilakukan 

bersamaan dengan proses analisis. Analisis kinerja 

keuangan merupakan suatu proses pengkajian kinerja 

keuangan secara kritis, yang meliputi peninjauan data 

keuangan, perhitugan, pengukuran, interpretasi, dan 

pemberian solusi terhadap masalah keuangan 

perusahaan pada suatu periode tertentu.
2
 

Laporan kinerja keuangan atau disebut juga dengan 

laporan pendapatan dan biaya laporan surplus-rugi, 

laporan surplus defisit, atau laporan profit dan lost 

                                                           
1

 Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia PAPSI 

2003 
2
 Hery, Analisis Kinerja Manajemen (Jakarta: Grasindo, 2015), 

25 

10 
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adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan 

dan biaya selama periode tertentu.
3
 Laporan keuangan 

merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai 

laporan hasil akhir dari proses akuntansi, laporan 

keuangan memberikan informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan berbagai pihak misalnya 

pemilik dan kreditor. Penghasilan bersih (laba) sering 

kali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai 

dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi 

(return on investment) atau penghasilan per saham 

(earnings per share). Unsur yang langsung berkaitan 

dengan pengkuran penghasilan bersih (laba) adalah 

penghasilan dan beban.
4
 

Teori yang melandasi bagaimana kinerja keuangan 

di perusahaan adalah: 

1. Teori Keagenan 

Teori keagenan (agency) adalah konsep yang 

mendiskripsikan hubungan antara prinsipal 

(pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak). 

Prinsipal mengontrak agen untuk bekerja demi 

                                                           
3

 Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar 

(Jakarta: Erlangga, 2005) 248 
4

 Dwi Suwikno, Analisis Laporan Keuangan Perbankan 

Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 105 
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kepentingan atau tujuan prinsipal sehingga 

prinsipal memberikan wewenang pembuatan 

keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan 

tersebut. Agen bertanggung jawab atas 

pencapaian tujuan tersebut dan agen menerima 

balas jasa dari prinsipal. Dalam organisasi 

perusahaan, prinsipal adalah para pemegang 

saham dan agen adalah manajemen puncak 

(dewan komisaris dan direksi), prinsipal dapat 

juga manajemen puncak dengan manajemen 

pusat pertanggungjawaban dalam organisasi. 

Biasanya, semakin tinggi pencapaian tujuan 

prinsipal maka semakin tinggi pula balas jasa 

yang diterima oleh agen.
5
 

2. Teori Signaling 

Menurut Brigham dan Houston (2011), teori 

signaling adalah tindakan yang diambil dari 

manajemen perusahaan untuk memberikan 

petunjuk bagi investor mengenai prospek 

perusahaan. Sedangkan menurut Scott (2012), 

teori signaling adalah sebuah tindakan yang 

                                                           
5
 Supriyono, Akuntansi Keperilakuan ( Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2018), 63 
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diambil oleh high type manager yang mana tidak 

akan rasional jika dilakukan oleh low type 

manager.
6
 

Berdasarkan pengertian tersebut teori 

pensinyalan (signaling theory) merupakan teori 

yang digunakan untuk memahami suatu tindakan 

oleh pihak manajemen dalam menyampaikan 

informasi kepada investor yang pada akhirnya 

dapat mengubah keputusan investor dalam 

melihat kondisi perusahaan. Teori pensinyalan 

(signaling theory) menjelaskan tindakan-

tindakan pihak manajemen dalam menyampaikan 

informasi kepada investor yang pada akhirnya 

dapat mengubah keputusan investor.
7
 

B. Profitabilitas 

Penilaian profitabilias adalah ukuran kemampuan 

perusahaan perorangan atau badan untuk menghasilkan 

laba dengan memperhatikan modal yang digunakan. 

Dalam rencana pembangunan perusahaan, analisa ini 

sangat penting, karena profitabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam membayar 

                                                           
6

 T. Renald Suganda, Event Study Teori dan Pembahasan 

Reaksi Pasar Modal Indonesia (Malang: CV. Seribu Bintang, 2018) 15 
7
  Ibid., 6 
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kewajibannya. Maka sebagai dasar penilaian 

perusahaan, penilaian profitabilitas sangat penting. 

Salah satu metode yang sering digunakan dalam 

menganalisa profitabilitas ialah ROE (Return On 

Equity).
8
 

ROE (Return On Equity) 

ROE adalah perbandingan antara laba bersih 

dengan modal sendiri (pemilik) dengan rumus 

sebagai berikut: 

ROE = 
           

      
 x 100% = ... % 

Return On Equity (ROE) merupakan rasio 

profitabilitas yang menunjukkan perbandingan 

antara laba (setelah pajak) dengan modal (modal 

inti) bank, rasio ini menunjukkan tingkat % 

presentasi yang dihasilkan. Patokan strandarisasi 

yang digunakan adalah suku bunga deposito 

bank yang berlaku saat ini. Dimana ROE harus 

lebih besar dari suku bunga deposito bank.
9
 Hasil 

pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang 

menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas 

                                                           
8
 Harmaizar Zaharuddin, Menggali Potensi Wirausaha (Bekasi: 

CV. Dian Anugrah Prakasa, 2006), 295 
9
 Ibid.,  295  
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dalam menciptakan laba bersih. Semakin tinggi 

hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin 

tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan 

dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam 

ekuitas. Sebaliknya semakin rendah hasil 

pengembalian atas ekuitas berarti semakin 

rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan 

dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam 

ekuitas.
10

 

Pengembalian investasi sebuah perusahaan 

diperoleh dari laba perusahaan (yang disebut 

keuntungan atau penghasilan). Seperti yang telah 

diuraikan sebelumnya, ketika perusahaan 

menghasilkan laba, maka perusahaan akan 

membayarkan sebagian ke kantor pajak (IRS) 

sebagai pajak penghasilan. Sisa laba (setalah 

pajak) menunjukkan pengembalian (dalam 

satuan mata uang) kepada para pemilik bisnis. 

Akan tetapi, jumlah laba setelah pajak sebuah 

perusahaan tidak selalu dapat diartikan sebagai 

suatu tolak ukur atas kinerja perusahaan yang 

                                                           
10

 Hery, Kajian Riset Akuntansi. (Jakarta: PT Grasindo, 2017) 

8-9 
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bermanfaaat kecuali jika ia telah disesuaikan 

dengan jumlah ekuitas (equity) perusahaan yang 

merupakan total investasi dari para pemegang 

saham perusahaan. Karena alasan di atas, para 

pemilik bisnis lebih memilih mengukur 

profitabilitas perusahaan dengan menghitung 

pengembalian atas ekuitas (Return On Equitas 

atau ROE).
11

  

C. Pembiayaan 

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh 

suatu pihak untuk mendukung investasi yang 

direncanakan. Pembiayaan merupakan kegiatan utama 

bank sebagai usaha untuk memperoleh laba melalui kerja 

sama dan lain-lain. Pendanaan di dalam pembiayaan 

berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dan 

pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah 

jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.
12

 

 Isilah pembiayaan pada intinya berarti Believe, I 

Trust (saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. 

                                                           
11

 Ali Akbar Yuliano. Pengantar Bisnis (Jakarta: Salemba 

Empat, 2007), 274 
12

 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. 

(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 17  
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Dengan demikian pengertian pembiayaan adalah 

penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan 

dengan harapan mendapatkan kembali suatu ekonomi 

yang sama dikemudian hari.
13

 Pembiayaan merupakan 

salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas 

dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 

merupakan defisit unit.
14

 

Pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi diantaranya: 

1. Jenis pembiayaan dilihat dari segi kegunaan 

a. Pembiayaan investasi, adalah pembiayaan yang 

biasanya digunakan unuk perluasan usaha atau 

membangun proyek atau pabrik atau untuk 

keperluan rehabilitasi, 

b. Pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan 

yang biasanya digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam operasionalya. 

2.  Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan 

a. Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk 

memperoleh barang-barang atau kebutuhan-

                                                           
13

 http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-

tujuan-jenis-pembiayaan.html?m=1 diakses:15 Maret 2019 
14

 Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke 

Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160 

http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html?m=1
http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html?m=1
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kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan 

dalam konsumsi, 

b. Pembiayaan produktif, bertujuan untuk 

memungkinkan penerima pembiayaan dapat 

mencapai tujuannya yang apabila tanpa 

pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat 

diwujukan, 

c. Pembiayaan perdagangan, pembiayaan ini 

digunakan untuk perdagangan. Biasanya 

digunakan untuk mmbeli barang dagangan yang 

pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan 

barang dagangan tersebut.
15

 

3. Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu 

a. Short Term (Pembiayaan jangka pendek), yaitu 

suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu 

maksimum 1 (satu) tahun, 

b. Intermediate Term (Pembiayaan jangka waktu 

menengah) adalah suatu bentuk pembiayaan 

yang berjangka waktu lebih dari satu tahun 

sampai tiga tahun, 

                                                           
15

 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta:Raja 

Grafindo Persada, 2002), 99-100 
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c. Long Term (Pembiayaan jangka panjang), yaitu 

suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu 

lebih dari tiga tahun, 

d. Demand Loan atau Call Loan, adalah suatu 

bentuk pembiayaan yang disetiap waktu dapat 

diminta kembali. 

4. Jenis pembiayaan dilihat dari segi jaminan 

a. Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan 

yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminnan 

tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau 

tidak berwujud, 

b. Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan 

yang diberikan tanpa jaminan barang. 

Pembiayaan ini diberikan dengan melihat 

prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau 

nama baik calon peminjam selama ini.
16

 

5. Jenis pembiayaan dilihat dari akadnya 

a. Pembiayaan dengan akad Jual-Beli, jual beli 

disini terbagi lagi menjadi 3 yaitu: 

1) Murabahah, pembiayaan dengan prinsip jual 

beli diaplikasikan dalam skim Murabahah 

(deferred payment sale), yaitu pembelian 

                                                           
16

 Ibid., 101 
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barang oleh bank untuk nasabah dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan produksi 

(investory) dengan pembayaran ditangguhkan 

serta penjual dapat mengambil keuntungan 

dari barang yang dibeli. 

2) Istishna’, suatu kontrak jual beli dalam 

bentuk pemesanan pembuataan barang 

tertentu dengan kriteria dan persyaratan 

tertentu yang disepakati bersama.
17

  

3) Salam, merupakan prinsip jual-beli suatu 

barang tertentu antara pihak penjual dan 

pihak pembeli sebesar harga pokok ditambah 

nilai keuntungan yang disepakati, dimana 

waktu penyerahan dilakukan dikemudian hari 

sementara penyerahan uang dilakukan 

dimuka.
18

 

b. Pembiayaan dengan akad bagi hasil, pembiayaan 

dengan akad bagi hasil juga terbagi menjadi 2 

yaitu: 

                                                           
17

 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritk, Praktik, kritik 

(Yogyakarta: Teras, 2012), 190-196 
18

 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan 

Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 40 
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1) Mudharabah, adalah kontrak bagi hasil 

diantara pemilik dana dan operator yang 

menjalankan bisnis. Pemilik dana sebagai 

shohibul mal menyerahkan premi kepada 

pengusaha sebagai mudharib. Kumpulan 

dana tersebut dikelolah oleh operator 

diantaranya dipergunakan untuk saling 

menanggung dianatara pemilik dana jika 

terjadi kerugian dianatara mereka. Jika 

perjanjian dianatara kedua belah pihak pada 

akhir masa mendapatkan keuntungan maka 

keuntungan yang diperoleh akan dibagi 

antara kedua belah pihak dengan prinsip bagi 

hasil.
19

 

2) Musyarakah atau Syirkah, adalah perjanjian 

antara dua orang atau lebih untuk 

memasukkan suatu inbreng (uang, modal, 

tenaga kerja), dengan kesepakatan bahwa 

setiap pihak akan mendapatkan bagian hasil 

sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah 

disepakati dan saling menanggung resiko 

                                                           
19

 Abdullah Amrin, Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan 

Syariah (Bandung: Grasino, 2006), 62 
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kerugian yang kemungkinan akan diderita. 

Dalam kehidupan modern ini istilah syirkah 

ini lebih mendekati dengan istilah badan 

usaha yang terdiri dari badan usaha yang 

tidak berbadan hukum seprti Firma, CV dan 

badan usaha yang berbadan hukum yaitu 

Perseroan (PT) dan koperasi.
20

 

c. Pembiayaaan dengan akad Sewa-Menyewa atau 

Ijarah, dan Ijarah terbagi menjadi 2 yaitu: 

1) Ijarah, yaitu pemindahan hak guna atas 

barang atau jasa melalui pembayaran upah 

sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan. 

2) Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik, yaitu 

pemindahan hak guna barang yang diamana 

di akhir tempo barang tersebut berpindah hak 

kepemilikikannya.
21

 

 

 

                                                           
20

 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di 

Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi) (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2018)., 69 
21

 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritk, Praktik, kritik 

(Yogyakarta: Teras, 2012), 180-184 
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6. Kelebihan dan Kekurangan Pembiayaan Bagi Hasil 

Kelebihan melakukan kerjasama Bagi Hasil dari 

sudut pandang investor atau bagi pemilik modal 

adalah pengelolaan usaha dilakukan seutuhnya oleh 

pengelolah usaha, dan pemilik modal hanya sebagai 

pengawas dan melakukan pembinaan tanpa terjun 

lansung. Hal ini sudah pasti menjadi kelebihan bagi 

pemilik modal, karena pemilik modal tanpa harus 

bekerja akan mendapatkan passive income. Maju 

mundurnya usaha terseut bergantung pada iktikad 

baik dan keahlian dari pengelolah usaha. Hal ini 

karena seluruh kendali dan supervisi pekerjaan 

berada dibawah pengelolah usaha.
22

 

Kekurangan dari pembiayaan bagi hasil banyak 

mengandung risiko seperti penyembunyian 

keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur, 

ketidakmampuan nasabah mengelola keuangan dan 

kelemahan sistem informasi keuangan, kelalaian 

                                                           
22

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/l51bbb704602

ff92/plus-minus-kerja-sama-bagi-hasil-dan-waralaba diakses: 19 Mei 
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dalam membayar bagi hasil (disiplin yang rendah), 

dan sistem monitoring perkembangan usaha lemah.
23

 

D. FDR (Financing to Deposit Ratio) 

FDR (Financing to Deposit Ratio)  adalah rasio 

pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima 

oleh bank, biasanya FDR digunakan untuk  bank 

syariah, sedangkan bank umum ialah LDR.
24

 Financing 

to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio antara seluruh 

jumlah kredit yang diberikan dengan dana yang 

diterima bank. Kebutuhan likuiditas setiap bank 

berbeda-beda tergantung antara lain pada kekhususan 

bank, besarnya bank dan sebagainya, FDR dirumuskan 

sebagai berikut:
25

 

FDR = 
                         

               
       

FDR (Financing to Deposit Ratio)  adalah ukuran 

yang lazim digunakan dalam pengukuran tingkat 

likuiditas. Semakin rendah FDR menunjukkan bank  

                                                           
23

 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah 

(Jakarta: PT. Gramedia Puastaka, 2013), 524 
24

 http://www.mediabpr.com/kamus-

bisnis/financing_to_deposit_ratio_fdr_atau_loan_to_deposit_ratio_ldr.as

px diakses: 11 mei 2019 
25

 Rodoni, Ahmad dan Ali, herni. Manajemen Keuangan 

Modern, (Jakarta: Mitra Wacana Media , 2014), 192 

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis/financing_to_deposit_ratio_fdr_atau_loan_to_deposit_ratio_ldr.aspx
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semakin likuid. Namun jika sangat rendah, laba bank 

akan menurun karena porsi pendapatan pengelolaan 

dana yang diperoleh dari pembiayaan lebih rendah 

dibandingkan dengan pendapatan penempatan bank 

pada SBIS. Penempatan mudharabah antar bank, dan 

investasi surat berharga. Beberapa rasio likuiditas yang 

lain digunakan untuk analisis diantaranya adalah tingkat 

konsentrasi 25 atau 50 deposan inti terhadap total 

deposito, aktiva likuid dibandingkan dengan pasiva 

likuid yang jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dan 

rasio antar pasiva.
26

 

Fungsi FDR (Financing to Deposit Ratio) bagi 

perbankan di antarannya: 

1. Tolak ukur kesehatan suatu bank atau lembaga 

keuangan, sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia, bank dianggap sehat apabila FDR-nya 

antara 85%-110%, 

2. Untuk mengukur cukup tidaknya likuiditas suatu 

bank, kebutuhan likuiitas setiap bank berbeda-

                                                           
26

 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bank Syariah (Jakarta: 

PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018) 38 
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beda tergantung pada kekhususan usaha bank, 

besarnya bank dan sebagainya.
27

 

E. Inflasi 

Inflasi (inflation) adalah kenaikan dalam tingkat 

harga dan jasa secara umum selama periode waktu 

tertentu. Tingkat inflasi dapat di estimalkan dengan 

mengukur presentase perubahan dalam indeks harga 

konsumen, yang mengindikasikan harga dari sejumlah 

besar produk konsumen seperti produk kebutuhan 

sehari-hari, perumahan, bahan bakar, layanan 

kesehatan, dan listrik.  Dalam kurun waktu tahun 2000-

2008 tingkat inflasi di Indonesia mengalami pasang 

surut yang tidak terlalu menggembirakan jika 

dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia. 

Dalam kurun waktu tersebut rata-rata inflasi di 

Indonesia mencapai 9,42%, yang jauh di atas rata-rata 

perumbuhan ekonomi yang hanya 5,13 %
28

 

Inflasi dapat memengaruhi beban operasi suatu 

perusahaan untuk menghasilkan produk dengan 

meningkatkan harga dari perlengkapan dan bahan baku. 

                                                           
27

  Arief Sugiono, dan Edy untung, Panduan Praktis Dasar 

Analisa Laporan Keuangan. (Bandung: Grasindo, 2006), 60 
28

 Lembaga Penyeliikan Ekonomi dan Masyarakat, Indonesia 

Economic Outlook 2010, (Jakarta: Grasindo, 2010) , 16 
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Upah juga dapat dipengaruhi oleh inflasi. Tingkat 

inflasi yang lebih tinggi akan menyebabkan 

peningkatan yang lebih besar dalam beban operasi suatu 

perusahaan. Pendapatan suatu perusahaan juga tinggi 

selama periode inflasi tinggi karena banyak perusahaan 

mengenakan harga yang lebih tinggi guna 

mengkompensasikan beban yang lebih tinggi.
29

 

Jenis-Jenis Inflasi 

1. Dilihat dari laju kecepatannya 

a). Inflasi lunak (mild inflation), jika 

kecepatannya kurang dari 5% per tahun. 

b). Inflasi cepat (gallap inflation), jika 

kecepatannya 5% atau lebih per tahun. 

c). Inflasi meroket (sky rocketing inflation), 

kecpatannya lebih dari 10% per tahunn. 

2.  Dilihat dari tingkat keparahannya 

a). Inflasi ringan, yaitu inflasi yang besarnya 

kurang dari 10% per tahun (belum 

mengganggu kegiatan perekonomian). 
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 Ali Akbar Yulianto Krista, Introduction To Business 

Pengantar Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 128 
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b). Inflasi sedang, yaitu inflasi yang besarnya 

antara 10% – 30% per tahun, (tetapi sudah 

menurunkan kesejahteraan bagi yang 

berpenghasilan tetap). 

c). Inflasi berat, yaitu inflasi yang besarnya 

antara 30% – 100% per tahun, (sudah 

mengacaukan perekonomian, cenderung 

enggan menabung, tetapi lebih menyimpan 

barang). 

d). Inflasi sangat berat atau hiper inflasi, yaitu 

inflasi yang besarnya di atas 100% per tahun, 

(mengacaukan perekonomian dan sulit 

dikendalikan). 

3.  Inflasi berdasarkan penyebab 

a). Inflasi Tarikan Permintaan (Demand Pull 

Inflation), yaitu inflasi yang terjadi karena 

kelebihan permintaan atas barang dan jasa. 

Kelebihan permintaan yang tidak dapat 

dipenuhi produsen tersebut tentu akan 

mendorong kenaikan harga-harga, karena 

permintaan lebih besar daripada penawaran. 
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 b). Inflasi Dorongan Biaya Produksi (Cost Push 

Inflation), yaitu inflasi yang terjadi karena 

kenaikan biaya produksi. Biaya produksi 

yang naik akan mendorong naiknya harga-

harga barang dan jasa. Selain itu, kenaikan 

biaya produksi akan mengakibatkan turunnya 

jumlah produksi sehingga penawaran menjadi 

berkurang, jika penawaran berkurang 

sedangkan permintaan diasumsikan tetap, 

maka akibatnya harga-harga akan naik.
30

 

F. Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Hasil 

1. Rahmadi 

(2017)
31

 

Analisis 

pengaruh 

Pembiayaan 

Murabahah, 

Mudharabah, 

Musyarakah, dan 

Variabel 

pembiayaan 

Murabahah secara 

statistik berpengarh 

positif dan 

signifikan terhadap 

                                                           
30

 Tim guru indonesia, Top No.1 SKL UN SMA/MA IPS 

(Jakarta: PT. Bintang Wahyu, 2017), 149 
31

 Eko Rahmadi: “Analisis pengaruh Pembiayaan Murabahah, 
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Ijarah terhadap 

tingkat 

Profitabilitas di 

Bank Umum 

Syariah periode 

2011 – 2016. 

profitabilitas di bank 

umum syariah. 

Variabel 

pembiayaan 

Mudahrabah secara 

statistik berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

profitabilitas di bank 

umum syariah. 

Variabel 

pembiayaan 

Musyarakah  secara 

statistik berpengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap 

tingkat profitabilitas 

di bank umum 

syariah. 

Variabel 

pembiayaan Ijarah 

secara statistik 

berpengaruh negatif 
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dan signifikan 

terhadap tingkat 

profitabilitas di bank 

umum syariah. 

Hasil uji F 

menunjukkan bahwa 

variabel bebas yang 

diteliti yaitu 

pembiayaan 

Murabahah, 

Mudharabah, 

Musyarkah, dan 

Ijarah secara 

simultan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

profitabilitas di bank 

umum syariah 

periode 2011-2016. 
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2. Kiswati 

(2017)
32

 

Analisis 

pengaruh 

pembiayaan 

Murabaha, 

Mudharabah, 

dan Musyarakah 

Iterhadap Return 

On Asset PT. 

Bank Syariah 

Mandiri TBk 

periode 2012 – 

2016. 

Pembiayaan 

Murabahah  

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap Return On 

Asset di Bank 

Syariah Mandiri. 

Pembiayaan 

Mudharabah 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap Return On 

Asset di Bank 

Syariah Mandiri. 

Pembiayaan 

Musyarakah 

berpengaruh dan 

signifikan terhadap 

Return On Asset di 

Bank Syariah 
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Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017) 
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Mandiri. 

 

3. Dewi 

(2018)
33

 

Pengaruh Dana 

Pihak Ketiga, 

Inflasi, BI Rate, 

dan Kurs 

terhadap 

Profitabilitas 

Perbankan 

Syariah di 

Indonesia 

periode 2013 – 

2017. 

Variabel DPK 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap 

profitabilitas ROA. 

Variabel Inflasi 

berpengaruh positif 

dan sigifikan 

terhadap 

profitabilitas ROA. 

Variabel  BI Rate 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap 

profitabilitas ROA. 

Variabel Kurs 

berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 
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Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) 
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terhadap 

profitabilitas ROA.  

4. Azmi 

(2014)
34

 

Pengaruh Inflasi, 

CAR, NPF 

terhadap 

Profitabilitas 

(ROE) 

Perbankan 

Syariah di 

Indonesia 2008 – 

2012 

Variabel inflasi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap ROE. 

Variabel CAR 

berpengaruh positif 

tetapi tidakk 

signifikan terhadap 

ROE. 

Variabel NPF 

berpengaruh negatif 

tetapi tidak 

signifikan terhadap 

ROE. 

5. Gestama 

(2015)
35

 

Pengaruh jumlah 

Pembiayaan 

Variabel jumlah 

pembiayaan 

                                                           
34

 Intan Zahria Azmi: “Pengaruh Inflasi, CAR, NPF terhadap 
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(Skripsi: Program S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014). 
35

 Masnurdiyansyah Gestama: “Pengaruh jumlah Pembiayaan 
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Mudharabah, 

Musyarakah, 

FDR, dan Inflasi 

terhadap tingakt 

Profitabilitas 

pada Bank 

Umum Syariah 

yang terdaftar di 

Bank Indonesia 

periode 2010 – 

2014. 

Mudharabah dan 

FDR berpengaruh 

positif, sedangkan 

pembiayaan 

Musyarakah 

berpengaruh negatif, 

dan Inflasi tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Profitabilitas Bank 

Umum Syariah yang 

terdaftar di Bank 

Indonesia periode 

2010-2014. 

Setiap variabel 

independen ( jumlah 

pembiayaan 

Mudharabah, 

Musyarakah,FDR, 

dan Inflasi), secara 

bersamaan 

                                                                                                                     
Indonesia periode 2010 – 2014”, (Skripsi: Program S1 Universitas 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). 
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berpengaruh 

terhadap 

Profitabilitas Bank 

Umuum Syariah 

periode 2010-2014. 

 

 

Persamaan penelitian yang saya buat ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan 

variabel profitabilitas sebagai variabel dependennya dan 

variabel FDR sebagai sal;ah satu variabel independennya. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah waktu, yang dimana peneliti 

mengambil pada periode 2013 sampai 2018 yang 

kemungkinan hasil dari penelian ini akan berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. Selain itu, peneliti menggunakan 

tingkat profitabilitas dengan menggunakan ROE (Return 

On Equity) yang dimana penelitian sebelumnya 

menggunakan ROE dan ROA. 
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G. Kerangka Berfikir 

  Dengan adanya tujuan penelitian serta kajian teori 

yang ada  di atas maka di bawah ini akan diuraikan 

kerangka berfikirnya: 

 

                                             H1 

                                                    

                                              

 

                                                    H3 

  

                                                    H4 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas dapat 

dijelaskan bahwa secara internal bank, besar kecilnya 

pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh terhadap 

profitabilitas ROE (Return On Equity) di Bank Umum 

Syariah. Selain itu, tinggi dan rendahnya FDR juga akan 

berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) di Bank 

Umum Syariah. Sedangkan secara eksternal bank, besar 

kecilnya tingkat inflasi akan mempengaruhi profitabilitas 

(ROE) di Bank Umum Syariah. Jika pembiayaan bagi 

H2 Profitabilitas 

(ROE) 

(Y) 

FDR  

(X2) 

Inflasi 

(X3) 

Pembiayaan Bagi Hasil 

(X1) 
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hasil, FDR, dan inflasi secara bersama-sama mengalami 

peningkatan maka akan berpengaruh terhadap 

meningkatnya profitabilitas (ROE) di Bank Umum 

Syariah. 

H. Hipotesis 

1. Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. 

     Pembiayaan bagi hasil adalah pendanaan yang 

diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung 

investasi yang direncanakan. Profitabilitas adalah 

ukuran kemampuan perusahaan perorangan atau 

badan untuk menghasilkan laba dengan 

memperhatikan modal yang digunakan. Berdasarkan 

penelitian Rahmadi (2017) menunjukkan pembiayaan 

bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah yang diukur dengan ROE (Return On 

Equity). Sehingga besar kecilnya pembiayaan bagi 

hasil yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah akan 

berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah yang diukur dengan ROE (Return On 

Equity). Maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 
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Ho1 : Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap  profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia. 

Ha1  :  Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

.2.  Pengaruh FDR (Financing to Deposit) terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. 

  FDR (Financing to Deposit)  adalah rasio 

pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang 

diterima oleh bank. Profitabilitas adalah ukuran 

kemampuan perusahaan perorangan atau badan 

untuk menghasilkan laba dengan memperhatikan 

modal yang digunakan. Berdasarkan penelitian 

Gesmata (2015) menunjukkan FDR (Financing to 

Deposit)   berpengaruh terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah yang diukur dengan ROE (Return On 

Equity). Sehingga besar kecilnya FDR (Financing to 

Deposit) Rasio Bank Umum Syariah akan 

berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah yang diukur dengan ROE (Return On 

Equity). Maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 
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Ho2  : FDR (Financing to Deposit) tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia. 

Ha2  :  FDR (Financing to Deposit)   berpengaruh 

secara signifikan terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia. 

3. Pengaruh Inflasi terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia. 

           Inflasi adalah kenaikan dalam tingkat harga 

dan jasa secara umum selama periode waktu tertentu. 

Profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan 

perorangan atau badan untuk menghasilkan laba 

dengan memperhatikan modal yang digunakan. 

Berdasarkan penelitian Gesmata (2015) menunjukkan 

Inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah yang diukur dengan ROE (Return On 

Equity). Sehingga besar kecilnya Inflasi akan 

berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah yang diukur dengan ROE (Return On 

Equity). Maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 
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Ho3 : Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap profitabilitas  Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

Ha3  : Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas di Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

. 4. Pengaruh pembiayaan bagi hasil, FDR (Financing 

to Deposit), dan Inflasi terhadap profitabilitas 

(ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Pembiayaan bagi hasil adalah pendanaan yang 

diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung 

investasi yang direncanakan. FDR (Financing to 

Deposit) adalah rasio pembiayaan terhadap dana 

pihak ketiga yang diterima oleh bank. Inflasi adalah 

kenaikan dalam tingkat harga dan jasa secara umum 

selama periode waktu tertentu. Profitabilitas adalah 

ukuran kemampuan perusahaan perorangan atau 

badan untuk menghasilkan laba dengan 

memperhatikan modal yang digunakan. Maka 

apabila pembiayaan bagi hasil, FDR, dan Inflasi 

secara bersama-sama mengalami peningkatan akan 

berpengaruh terhadap meningkatnya profitabilitas 
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(ROE) di Bank Umum Syariah. Sehingga peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut:  

Ho4 : Pembiayaan Bagi Hasil, FDR dan Inflasi secara 

bersama-sama tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

Ha4 :Pembiayaan Bagi Hasil, FDR dan Inflasi secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian    

           Objek penelitian ini adalah data statistik perbankan di 

Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dan data inflasi yang diterbitkan oleh BPS periode 

2013 sampai 2018. Penelitian ini termasuk kedalam 

kelompok data time series dengan melihat dari dimensi 

waktu yang digunakan selama penelitian yaitu lima 

tahun, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

independen yaitu pembiayaan bagi hasil, FDR, dan 

Inflasi serta variabel dependen yaitu profitabilitas bank 

umum syariah. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah semua bagian atau anggota dari 

objek yang akan diamati. Populasi bisa berupa orang, 

benda, objek, peristiwa atau apapun yang menjadi objek 

dari survei kita. 1  Metode penentuan sampel dalam 

                                                           
1

 Eriyati, Teknik Sampling (Analisis Opini Publik), 

(Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2007), 61 
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penelitian ini menggunakan  purposive sampling yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Adapun pertimbangan yang dimaksud adalah data 

statistik perbankan syariah di Indonesia yang diterbitkan 

oleh otoritas jasa keuangan (OJK) periode bulan Januari 

2013 sampai Desember 2018 dan data inflasi bulanan 

yang dikeluarkan oleh BPS periode bulan 2013 sampai 

Desember 2018. 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah profitabilitas yang diukur dengan 

(ROE), merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola capital yang ada untuk mendapatkan 

net income. ROE dirumuskan sebagai berikut: 

                ROE = 
                  

      
      2 

 

                                                           
2

 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012), 328 
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2. Variabel Independen (X) 

Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari 

a. Pembiayaan Bagi hasil (X1) 

Pembiayaan (financing) merupakan 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk 

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 

merupakan deficit unit ,variabel pembiayaan bagi 

hasil  dalam penelitian ini diukur dengan jumlah 

pembiayaan mudharabah +  jumlah pembiayaan 

musyarakah bank syariah dalam satu periode.3 

b. FDR (X2) 

FDR adalah salah satu alat untuk mengukur 

kinerja keuangan sebuah bank dan digunakan 

untuk melihat kemampuan bank dalam menjadi 

liquiditasnya. FDR dihitung dengan rumus: 

FDR= 
          

                 
.4  

 

 

                                                           
3

 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah 

(Tangerang: Pustaka Alvabet, 2009)  235-247 
4

 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2003), 37 
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c. Inflasi (X3) 

adalah kenaikan dalam tingkat harga dan 

jasa secara umum selama periode waktu tertentu.5 

Inflasi diukur dengan: 

IRn = (
           

      
) x 100%6

 

D. Metode Pengmpulan Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau 

dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya 

atau yang diterbitkan oleh berbagai instanti. Sumber data 

dari penelitan ini berasal dari data statistik perbankan 

syariah di Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dan data inflasi yang diterbitkan oleh 

BPS periode bulan Januari 2013 sampai Desember 2018. 

 

 

 

                                                           
5

 Ali Akbar Yulianto Krista, Introduction To Business 

Pengantar Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 128 
6
 Losina Purnastuti, Cara Mudah Menghadapi Ujian Nasional 

2008, (Jakarta: Grasindo, 2008),23 
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E. Metode Analisis Data 

1. Pengujian Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan 

distribusi (pola) data. Dengan demiikian, uji 

normalitas ini mengasumsikan bahwa, data di tiap 

variabel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Uji normalitas dimaksudkan untuk 

menguji apakah nilai residual yang telahdistandari 

pada model regresi berdistribusi normal atau 

tidak. 7  Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan kolmogorov smirnov. Dengan 

ketentuan: 

1). Jika nilai sig < 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal 

2). Jika nilai sig > 0,05 maka data berdistribusi 

normal.8 

 

 

                                                           
7
 Sulianto, Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan 

SPSS (Andi, Yogyakarta: 2011), 67 
8
 Jonathan Sarwono, Buku Pintar IMB Statistics 1, (Jakarta: PT 

Elek Media Kompotindo, 2011), 236 
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. b) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan hubungan 

linier antara variabel independent di dalam regresi 

berganda. Ada beberapa metode untuk 

mendeteksi ada tidaknya masalah 

multikolinieritas dalam suatu model regresi 

berganda, multikolinieritas bisa dideteksi dengan 

melihat nilai VIF dan Tolerance. Nilai toleransi 

yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi ( 

karena VIF=1/tolerance) 9  dengan ketetnuan jika 

nilai VIF tidak lebih dari 10 maka tidak ada 

masalah multikolinieritas. 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas berarti ada varian 

pada model regresi yang tidak sama (konstan). 

Sebaliknya, jika varian variabel pada model 

regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka 

disebut dengan homoskedastisitas. Yang 

                                                           
9

 Agus Widarjono, Analisa Statistika Multivariat Terapan ( 

Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 75-77 
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diharapkan pada model regresi adalah yang 

homoskedastisitas.10  

Dalam penelitian ini deteksi ada atau 

tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dengan 

menggunakan uji glejser. Uji glejser dilakukan 

dengan meregres nilai absolut residual terhadap 

variabel independen. Jika nilai signifikansi 

variabel independen diatas tingkat kepercayaan 

5% maka model regresi dapat dikatakan tidak 

mengandung adanya heterokedastisitas. 

Sebaliknya, jika nilai signifikan variabel 

independen berada di bawah tingkat kepercayaan 

5% maka, model regresi mengandung 

heterokedastisitas.11 

d) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam suatu model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). 

                                                           
10

 Sulianto, Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan 

SPSS (Andi, Yogyakarta: 2011), 95 

 
11

 Ansofino, Buku Ajar Ekonometrika, (Yogyakarta: CV. BUDI 

UTAMA, 2016), 44 
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Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji 

autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji 

durbin-watson (D-W), dengan tingkat kepercayaan 

= 5%.12 Dengan ketentuan: 

1). DU < DW < 4-DU, maka H0 ditreima, artinya 

tidak terjadi autokorelasi 

2). DW < DL atau DW> 4-DL, maka H0 ditolak, 

artinya terjadi autokorelasi 

3) DL < DW < DU atau 4-DU < DW < 4-DL, 

artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan 

yang pasti.13 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Penggunaan regresi ini dimaksudkan untuk 

mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil, FDR, 

dan Inflasi terhadap profitabilitas.  Persamaan regresi 

linier berganda yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
12

 Santoso singgi, Buku Latihan SPSS Parametrik, ( Jakarta: 

Elex Media Kompotindo, 2000), 219 
13

 Rochmat Aldy Purnomo, Analisis Statistik Ekonomi dan 

Bisnis dengan SPSS (Ponorogo: CV. WADE GROUP, 2017), 159  
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Keterangan: 

Y : Profitabilitas  

a  : Konstanta 

X1 : Pembiayaan bagi hasil 

X2 : FDR 

X3 : Inflasi 

b1 – b3 : Koefisien regresi 

e        : Error/ term, yaitu tingkat kesalahan dalam 

penelitian14 

3. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

mengggunakan uji t dan uji F 

a) Uji Parsial  (Uji statistik t) 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya pengaruh masing-masing 

                                                           
14

 Lind, Marchal, Teknik-Teknik Statistika dalam Bisnis 

Ekonomi Menggunakan Kelompok data Global (Jakarta:Salemba Empat, 

2008), 120 

 Yt = at + b1X1t + b2X2t + b3X3t  + e 
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variabel independen secara individual terhadap 

variabel dependen. Dengan kriteria:  

1) Jika thitung  > ttabel, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima 
 

2)  Jika
 thitung  < ttabel, maka H0

 
diterima dan Ha 

ditolak.
15

 

 Uji statistik t untuk menginterpretaikan koefisien 

variabel bebas (independen) dapat menggunakan 

unstandardized coeffients maupun standartdized 

coefficients.
16

 

 Nilai t hitung digunakan untuk menguji apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel tergantung atau tidak suatu variabel 

akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai t hitung 

variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai 

t tabel.
17

 

b) Uji simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui 

pengaruh semua variabel independen yang 

dimaksud dalam model regresi secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Dengan kriteria: 

                                                           
15

 Ibid., 84 
16

  Imam ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan 

Program IBM SPSS 21( semarang: Universitas Diponegoro, 2016), 99 
17

 Sulianto, Ekonometrika Terapan, (Yogyakarta: CV. ANDI 

OFFSET, 2011), 64 
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1) Jika Fhitung  > Ftabel,  maka H0 ditolak dan Ha 

diterima  

2) Jika Fhitung  < Ftabel, maka H0 diterima dan Ha 

ditolak.18  

c) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk 

membuat presentase variasi variabel indepndent 

terhadap variabel dependen serta seberapa besar 

pengaruh dari faktor lain yang tidak dimasukkan 

ke dalam penelitian. Jika nilai koefisien 

determinasi adalah 1 berarti kuatnya kemampuan 

fluktuasi variabel dependen, sebaliknya jika 

nilainya mendekati angka 0, maka semakin rendah 

kemampuan fluktuasi variabel dependen variabel 

dependen.19 

 

                                                           
18

 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kuantitatif, 

(Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), 15   
19

 Dergibson Siagian Sugiarto, Metode Statistika untuk Bisnis 

dan Ekonomi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006),  259 



 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Objek Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh jumlah pembiayaan bagi 

hasil, FDR, dan inflasi terhadap profitabilitas bank 

umum syariah menggunakan metode ROE. Objek 

dalam penelitian ini adalah data statistik perbankan 

syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) periode 2013-2018. Data statistik 

perbankan syariah merupakan media publikasi yang 

menyajikan data perbankan syariah di Indonesia. 

Statistik Perbankan syariah diterbitkan secara 

bulanan untuk memberikan gambaran 

perkembangan perbankan syariah di Indonesia 

secara periodik. 

2. Hasil Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data 

sekunder statistik perbankan syariah yang berasal 

dari website www.ojk.go.id. Hasil pengumpulan 

54 
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data variabel-variabel dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Pembiayaan Bagi Hasil 

Pembiayaan Bagi Hasil adalah suatu akad 

kerja sama antara dua pihak untuk mencapai 

sebuah tujuan bersama ialah keuntungan serta 

kerugian ditanggung sesuai dengan akad yang 

disepakati diawal. Pembiayaan bagi hasil disini 

diukur menggunakan jumlah pembiayaan 

Mudharabah dan Musyarakah. Data 

pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah di 

Indonesia adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.1 

Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah 

di Indonesia periode tahun 2013-2018 

Miliar rupiah 

Bulan  
Pembiayaan Bagi Hasil Rata-

rata 
Ket 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Januari  40,923 52,007 63,576 74,107 91,361 50,135 62,018 Naik 

Februari 40,952 52,554 63,792 75,113 92,111 50,892 62,569 Naik 

Maret 42,959 54,081 65,822 77,010 94,902 52,669 64,574 Naik 

April 44,314 56,632 67,037 77,561 96,025 52,514 65,681 Naik 

Mei 45,911 57,924 68,938 79,372 98,951 54,036 67,522 Naik 

Juni 47,686 59,960 70,424 81,611 105,541 59,985 70,868 Naik 

July 49,278 61,298 70,061 80,502 106,777 70,464 73,063 Naik 
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Agustus 49,182 61,630 70,992 81,290 107,788 64,558 72,573 Naik 

September 50,079 62,967 72,325 83,924 110,059 66,518 74,312 Naik 

Oktober 51,585 62,998 72,347 85,296 11,034 68,527 58,631 Naik 

November 52,558 64,314 73,071 87,021 111,691 66,790 75,908 Naik 

Desember 53,502 63,741 75,533 93,713 118,642 71,386 79,420 Naik 

Rata-rata 47,411 59,176 69,493 81,377 95,407 60,706 68,928 Naik 

Sumber: www.ojk.go.id  

Gambar 4.1 

Grafik Pembiayaan Bagi Hasil 

 

Berdasarkan tabel di atas rata-rata 

Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah 

tahun 2013 sebesar Rp 47,411,000,000 

kemudian pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp 

59,176,000,000 artinnya Pembiayaan Bagi Hasil 

Bank Umum Syariah mengalami kenaikan dari 

periode sebelumnya. Pada tahun 2015 rata-rata 
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hasil Pembiayaan Bank Umum Syariah sebesar 

Rp 69,493,000,000 pada tahun 2016 menjadi 

sebesar Rp 81,377,000,000 pada tahun 2017 

menjadi Rp 95,407,000,000 dan pada tahun 

2018 menjadi sebesar Rp 60,706,000,000 

artinya Pembiayaan Bagi Hasil dari tahun ke 

tahun mengalami kenaikan dan menurun di 

tahun 2018. Rata-rata tertinggi Pembiayaan Bagi 

Hasil Bank Umum Syariah di Indonesia terjadi 

pada Desember sebesar Rp 79,420,000,000 

sedangkan rata-rata terendah Pembiayaan Bagi 

Hasil Bank Umum Syariah di Indonesia terjadi 

pada januari sebesar Rp 62,018,000,000. 

b. FDR (Financing to Deposit Rasio) 

FDR (Financing to Deposit Rasio) adalah 

rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga 

yang diterima oleh bank antara seluruh jumlah 

kredit yang diberikan dengan dana yang 

diterima bank.  Data FDR Bank Umum Syariah 

di Indonesia adalah sebagai berikut: 
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Tabel: 4.2 

FDR (Financing to Deposit Rasio) Bank Umum Syariah 

di Indonesia periode 2013-2018 

Bulan  
FDR (Financing to Deposit Rasio) (%) Rata-

rata 
Ket 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Januari  100.63 100.7 88.85 87.86 84.74 77.93 90.12 Turun 

Februari 102.17 102.3 89.37 87.3 83.78 78.35 90.55 Turun 

Maret 102.62 102.22 89.15 87.52 83.53 77.63 90.45 Turun 

April 103.08 95.50 89.57 88.11 81.36 78.05 89.28 Turun 

Mei 102.08 99.43 90.05 89.31 81.96 79.65 90.41 Turun 

Juni 104.43 100.8 92.56 89.32 82.69 78.68 91.41 Turun 

July 104.83 98.89 90.13 87.58 80.51 79.45 90.23 Turun 

Agustus 102.53 98.99 90.72 87.53 81.78 80.45 90.33 Turun 

September 103.27 98.99 90.82 86.43 80.12 78.95 89.76 Turun 

Oktober 103.03 98.99 90.67 86.88 80.94 79.17 89.95 Turun 

November 102.58 94.62 90.26 86.27 80.07 79.69 88.92 Turun 

Desember 100.32 91.5 88.03 85.99 79.65 78.53 87.34 Turun 

Rata-rata 102.63 98.58 90.02 87.51 81.76 78.88 89.90 Turun 

Sumber: www.ojk.go.id 
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Gambar 4.2 

Grafik FDR (Financing to Deposit Rasio) 

 

Berdasarkan tabel di atas rata-rata FDR 

(Financing to Deposit Rasio) Bank Umum 

Syariah tahun 2013 sebesar 102.63%, kemudian 

pada tahun 2014 menjadi sebesar 98.58% 

artinya FDR (Financing to Deposit Rasio) Bank 

Umum Syariah mengalami penurunan dari 

periode sebelumnya. Pada tahun 2015 rata-rata 

hasil FDR (Financing to Deposit Rasio) Bank 

Umum Syariah sebesar 90.02%, pada tahun 

2016 menjadi sebesar 87.51%, pada tahun 2017 

menjadi 81.76%, dan pada tahun 2018 menjadi 

sebesar 78.88%, artinya FDR (Financing to 

Deposit Rasio) dari tahun ke tahun mengalami 

penurunan. Rata-rata tertinggi FDR (Financing 
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to Deposit Rasio) Bank Umum Syariah terjadi 

pada Juni sebesar 91.41%, sedangkan rata-rata 

terendah FDR (Financing to Deposit Rasio) 

Bank Umum Syariah terjadi pada Desember 

sebsar 87.34%. 

c. Inflasi 

Inflasi adalah kenaikan dalam tingkat 

harga dan jasa secara umum selama periode 

waktu tertentu. Data Inflasi dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Table 4.3 

Inflasi bulanan di Indonesia periode tahun 

2013-2018 

Bulan  Inflasi (%) 

Rata- 

rata 
Ket 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
  

Januari  1.03 1.07 -0.24 0.51 0.97 0.62 0.66 Turun 

Februari 0.75 0.26 -0.36 -0.09 0.23 0.17 0.16 Turun 

Maret 0.63 0.08 0.17 0.19 -0.02 0.20 0.21 Turun 

April -0.1 -0.02 0.36 -0.45 0.09 0.10 0.00 Naik 

Mei -0.03 0.16 0.50 0.24 0.39 0.21 0.25 Naik 

Juni 1.03 0.43 0.54 0.66 0.69 0.59 0.66 Turun 

July 3.29 0.93 0.93 0.69 0.22 0.28 1.06 Turun 

Agustus 1.12 0.47 0.39 -0.02 -0.07 -0.05 0.31 Turun 

September -0.35 0.27 -0.05 0.22 0.13 -0.18 0.01 Naik 

Oktober 0.09 0.47 -0.08 0.14 0.01 0.28 0.15 Turun 
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November 0.12 1.50 0.21 0.47 0.2 0.27 0.46 Turun 

Desember 0.55 2.46 0.96 0.42 0.71 0.62 0.95 Naik 

Rata-rata 0.68 0.67 0.28 0.25 0.30 0.26 0.41 Turun 

Sumber: www.bps.go.id 

Gambar 4.3 

Grafik Inflasi 

 

Berdasarkan tabel di atas rata-rata Inflasi 

tahun 2013 sebesar 0.68%, kemudian pada tahun 

2014 menjadi sebesar 0.67%, artinya Inflasi 

mengalami penurunan. Pada tahun 2015 rata-rata 

Inflasi sebesar 0.28%, pada tahun 2016 menjadi 

sebesar 0.25%, pada tahun 2017 menjadi 0.30%, 

dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 0.26%, 

artinya Inflasi dari tahun 2013 sampai 2014 

mengalami penrunan dan 2015 sampai 2016 

mengalami penurunan kembali, dan 2017 

mengalami kenaikan hingga 2018 mengalami 

penurunan lagi. Rata-rata tertinggi Inflasi terjadi 
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pada Juli sebesar 1,06%, sedangkan rata-rata 

terendah Inflasi terjadi pada April sebesar 0,00% 

d. Profitabilitas 

Profitabilias adalah ukuran kemampuan 

perusahaan perorangan atau badan untuk 

menghasilkan laba dengan memperhatikan 

modal yang digunakan. Data profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Profitabilitas (ROE) 

Bulan  
Profitabilitas ROE (%) 

Rata-rata Ket 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Januari  23,98 11,87 8,87 9,13 9,08 3,77 11,12 Turun 

Februari 21,52 16,58 7,50 7,45 8,99 6,50 11,42 Turun 

Maret 22,25 15,94 6,57 8,03 10,04 10,75 12,26 Turun 

April 22,48 12,58 5,83 7,33 9,98 11,23 11,57 Turun 

Mei 24,34 8,17 5,90 1,53 10,00 11,09 10,17 Turun 

Juni 19,33 7,32 4,63 6,64 10,00 11,03 9,83 Turun 

July 18,27 4,50 4,64 5,72 9,32 10,99 8,91 Turun 

Agustus 17,97 4,50 4,15 4,42 9,70 10,87 8,60 Turun 

September 18,05 5,41 4,35 5,04 9,49 10,86 8,87 Turun 

Oktober 17,24 3,55 4,48 4,03 6,77 9,86 7,66 Turun 

November 17,24 6,41 4,42 5,70 6,6 9,83 8,37 Turun 

Desember 17,24 5,85 4,17 5,26 5,45 10,35 8,05 Turun 

Rata-rata 19,99 8,56 5,46 5,86 8,79 9,76 9,74 Turun 
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Gambar 4.4 

Grafik Profitabilitas (ROE) 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas rata-rata Profitabilitas 

tahun 2013 sebesar 19,99% kemudian pada tahun 2014 

menjadi 8,56%, artinya profitabilitas mengalami 

penurunan. Pada tahun 2015 rata-rata profitabilitas 

5,46%, pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,86%, pada 

tahun 2017 menjadi 8,79%, dan pada tahun 2018 

menjadi 9,76%, artinya profitabilitas dari tahun 2013 

mengalami penurunan sampai tahun 2015, dan pada 

tahun 2016 mengalami peningkatan sampai dengan 

tahun 2018.  Rata-rata tertinggi profitabilitas terjadi 

pada Maret sebesar 12,26%, sedangkan rata-rata 

terendah profitabilitas terjadi pada Oktober sebesar 

7,66%. 
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3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah uji yang digunakan 

untuk mengetahui apakah data penelitian memenuhi 

syarat untuk dianalisis dan untuk menjawab 

hipotesis penelitian.
1
 Dalam penelitian ini hasil uji 

asumsi klasik yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif yang menggunakan metode statistika 

parametrik dimana secara umum skala datanya 

menggunakan interval atau rasio dan distribusi 

data populasinya harus memenuhi asumsi 

normal.
2
 Tujuan dari uji normalitas yaitu untuk 

mengetahui apakah data penelitian berdistribusi 

normal atau tidak. Hasil uji normalitas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
1
 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo, 2016), 92 
2
 Retno Widyaningru, Statistika, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 

2015), 20 
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Tabel 4.5 

Uji Normalitas 

 

Pada tabel 4.5 Diatas dapat dijelaskan 

bahwa hasil uji normalitas pada tabel one-sample 

kolmogorov smirnov test diperoleh nilai sig 0,135 

> 0,05 sehingga dapat disimpulkan  bahwa data 

berdistribusi normal. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam suatu model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Standardized 

Residual 

N 72 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .97864523 

Most Extreme Differences Absolute .137 

Positive .093 

Negative -.137 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.161 

Asymp. Sig. (2-tailed) .135 

a. Test distribution is Normal.  
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dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). 

Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji 

autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji 

durbin-watson (D-W), dengan tingkat 

kepercayaan = 5%. Hasil uji autokorelasi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Uji Autokorelasi 

Pada tabel 4.6 diatas dapat dijelaskan bahwa 

uji autokorelasi pada tabel model summary 

diperoleh nilai dW = 0,430, kemudian dicari niai 

dU dan dL pada nilai n=72 dan k=3. Diperoleh 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 
.565

a
 .319 .289 4.64722 .430 

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Pembiayaan Bagi Hasil, FDR 

b. Dependent Variable: ROE   
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nilai dU = 1.7041, dL= 1.5323. sehingga nilai dW 

≤ dL  0,430 ≤ 1.7041. jadi dapat disimpulkan 

bahwa ada autokorelasi positif. Karena uji 

autokorelasi mengalami masalah, maka peneliti 

melakukan penyembuhan masalah autokorelasi 

dengan cara melakukan transformasi persamaan 

regresi menjadi data Lag. Hasil dari perbaikan 

masalah autokorelasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Uji Autokorelasi 

Sumber: Data diolah 2019 

 

Pada tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan 

bahwa uji autokorelasi setelah perbaikan pada 

model summay diperoleh nilai  dW= 1.887, 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .625
a
 .390 .363 2.08345 1.887 

a. Predictors: (Constant), Inflasi, FDR, Pembiayaan Bagi Hasil 

b. Dependent Variable: ROE   
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kemudian dicari nilai dU dan dL pada nilai n = 72 

dan k = . diperoleh nilai dU = 1,704, dL= 1,532. 

sehingga nilai dU ≤ dW≤ (4-dU) 1,704 ≤ 1,887 

≤ (4-1,532 = 2.468). jadi dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam 

penelitian ini. 

c. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas merupakan syarat 

untuk semua uji hipotesis kausalitas (regresi). 

Multikolonieritas dapat dideteksi dengan 

menghitung koefisien korelasi ganda dan 

membandingkannya dengan koefisien korelasi 

antar variabel bebas. Uji ini digunakan untuk 

mengetahui kesalahan standar estimasi model 

dalam penelitian. Akibat yang muncul jika model 

regresi berganda memiliki multikolonieritas yaitu 

kesalahan standar estimasi akan meningkat 

dengan bertambahnya variabel eksogen yang 

masuk pada model. Hasil uji multikolonieritas 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Uji Multikolonieritas 

 

Pada tabel 4.8 di atas dapat dijelaskan 

bahwa hasil uji multikolonieritas pada tabel 

coeffiecients diperoleh data pembiayaan bagi hasil 

memiliki nilai VIF sebesar 2,021 dan Tolerance 

sebesar 0,495, data FDR memiliki nilai VIF 

sebasar 2,019 dan Tolerance sebesar 0,495, dan 

data inflasi memiliki nilai VIF sebesar 1,017 dan 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) -4.674 1.157  -4.039 .000   

Pembiayaan 

Bagi Hasil 
1.057 .572 .249 1.848 .069 .495 2.021 

FDR .191 .061 .421 3.127 .003 .495 2.019 

Inflasi -.759 .415 -.175 -1.831 .071 .983 1.017 

a. Dependent Variable: 

ROE 
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Tolerance sebesar 0,983. Seluruh variabel dalam 

penelitian ini memiliki nilai VIF < 10 dan nilai 

Tolerance > 0,1 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi multikolonieritas. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan mencari 

apakah  ada varian pada model regresi yang tidak 

sama (konstan). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan uji 

glejser. Uji glejser dilakukan dengan meregres 

nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. Jika nilai signifikansi variabel 

independen di atas tingkat kepercayaan 5% maka 

model regresi dapat dikatakan tidak mengandung 

adanya heterokedastisitas. Sebaliknya, jika nilai 

signifikan variabel independen berada di bawah 

tingkat kepercayaan 5% maka, model regresi 

mengandung heterokedastisitas. Hasil uji 

heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Pada tabel 4.9 di atas dapat dijelaskan bahwa 

hasil uji heteroskedastisitas pada tabel coefficients 

diperoleh data pembiayaan bagi hasil memiliki 

nilai sig sebesar 0,410 , data FDR memiliki nilai 

sig sebesar 0,271 , dan data inflasi memiliki nilai 

sig sebesar 0,261. Seluruh variabel dalam 

penelitian ini memiliki nilai sig > 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.424 .717  1.986 .051 

Pembiayaan Bagi 

Hasil 
-.294 .355 -.140 -.829 .410 

FDR .042 .038 .188 1.110 .271 

Inflasi .292 .257 .136 1.135 .261 

a. Dependent Variable: ABRES     
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4. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan 

pengembangan dari analisis regresi sederhana. 

Kegunaannya adalah untuk meramalkan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu 

variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidak 

hubungan fungsional atau hubungan kausal antara 

dua variabel bebas atau lebih dengan variabel 

terikat.
3
 Model regresi berganda dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

Y  : Profitabilitas  

a  : Konstanta 

X1  :Pembiayaan bagi hasil 

X2  : FDR 

X3  : Inflasi 

                                                           
3
 Muhammad Farhan Qudratullah, Analisis Regresi Terapan, 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 252 

 Yt = at + b1X1t + b2X2t + b3X3t  + e 
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b1 – b3 :   Koefisien regresi 

e  : Error/ term, yaitu 

tingkat kesalahan dalam penelitian
4
 

Hasil analisis regresi berganda dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Analisis Regresi 

 

                                                           
4

 Lind, Marchal, Teknik-Teknik Statistika dalam Bisnis 

Ekonomi Menggunakan Kelompok data Global (Jakarta:Salemba Empat, 

2008), 120 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4.674 1.157  -4.039 .000 

Pembiayaan Bagi 

Hasil 
1.057 .572 .249 1.848 .069 

FDR .191 .061 .421 3.127 .003 

Inflasi -.759 .415 -.175 -1.831 .071 

a. Dependent Variable: ROE     
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Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada 

tabel 4.10 di atas maka diperoleh moodel regresi 

berganda sebagai berikut: 

 

Berdasarkan model regresi diatas dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Konstanta sebesar -4,674 menunjukkan bahwa 

jika variabel pembiayaan bagi hasil, FDR, dan 

Inflasi memiliki nilai 0. Maka profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia sebesar -4,674 satuan 

dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap 

(ceteris paribus). 

b. Koefisien regresi pembiayaan bagi hasil sebesar 

1,057 menunjukkan bahwa jika pembiayaan bagi 

hasil mengalami kenaikan 1 satuan maka 

profitabilitas Bank Umum Syariah mengalami 

peningkatan sebesar 1,057 satuan. Koefisien 

bernilai positif sehingga terjadi hubungan yang 

searah antara pembiayaan bagi hasil dengan 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Semakin besar pembiayaan bagi hasil maka akan 

Y = -4,674 + 1,057 + 0,191 – 0,759 
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semakin besar profitabilitas Bank Umum Syariah 

di Indonesia. 

c. Koefisien regresi Financing to Deposit Rasio 

(FDR) sebesar 0,191 menunjukkan bahwa 

Financing to Deposit Rasio (FDR) mengalami 

kenaikan 1 satuan maka profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia mengalami 

peningkatan sebesar 0,191 satuan. Koefisien 

bernilai positif sehingga terjadi hubugan yang 

searah antara Financing to Deposit Rasio (FDR) 

dengan profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia. Semakin besar Financing to Deposit 

Rasio (FDR) maka semakin besar profitabilitas 

Bank Umum Syariah di Indonesia. 

d. Koefisien regresi Inflasi sebesar -0,759 

menunjukkan bahwa jika inflasi mengalami 

penurunan maka profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia mengalami peningkatan 

sebesar satuan 0,759. Koefisien bernilai negatif 

sehingga  terjadi hubungan yang tidak searah 

antara Inflasi dan profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia. Semakin besar Inflasi maka 
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akan semakin berkurang profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia. 

5. Uji Hipotesis 

Hasil uji hipotesis dalam peelitian ini ada dua 

yaitu uji t dan uji  F dengan hasil uji sebagai berikut: 

a. Uji t 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen (X) berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel independen (Y) 

dengan = 0,05 atau 5%. Jika thitung > ttabel, maka 

terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Jika 

thitung < ttabel, maka tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel dependen.
5

 Untuk 

menginterpretasikan koefisien variabel bebas 

(independen) dapat menggunakan 

unstandardized coefficients maupun 

standardized coefficients.
6

 Hasil uji t dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

                                                           
5

 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik 

dalam Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 72 
6

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan 

Program IBM SPSS 21, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), 99 
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Tabel 4.11 

Uji t 

1) Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia 

Pada tabel coefficients diatas diperoleh 

nilai thitung untuk variabel pembiayaan bagi 

hasil sebesar 1,848 dengan nilai sig sebesar 

0,069. Pada α= 5% dengan df N-k = 72 - 4 = 

68 didapatkan ttabel sebesar 1,995. Karena 

thitug 1,848 < ttabel 1,995, maka Ho1 diterima 

dan Ha1 ditolak, sehingga pembiayaan bagi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4.674 1.157  -4.039 .000 

Pembiayaan Bagi 

Hasil 
1.057 .572 .249 1.848 .069 

FDR .191 .061 .421 3.127 .003 

Inflasi -.759 .415 -.175 -1.831 .071 

a. Dependent Variable: ROE     
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hasil tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

Gambar 4.5 

Uji t variabel Pembiayaan Bagi Hasil 

 

                          1,995                 1,848    1,995 

Berdasarkan grafik diatas variabel 

pembiayaan bagi hasil memiliki nilai thitung 

1,848 < ttabel 1,955 tidak berada di daerah 

yang diarsir dengan nilai sig 0.069 > 0.05. 

maka dapat disimpulkan bahwa Ho1 diterima 

dan Ha1 ditolak. Sehingga pembiayaan bagi 

hasil tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah 

di Indonesia. 
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2) Pegaruh FDR  (financing to deposit rasio) 

terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia 

Pada tabel coefficients diatas diperoleh 

nilai thitung untuk variabel FDR sebesar 3,127 

dengan nilai sig sebesar 0,003. Pada α= 5% 

dengan df N-k = 72 - 4 = 68 didapatkan ttabel 

sebesar 1,995. Karena thitug 3,127 > ttabel 

1,995, maka Ho2 ditolak dan Ha2 diterima, 

sehingga FDR berpengaruh terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

Gambar 4.6 

Uji t Variabel  FDR (Financing to Deposit 

Rasio) 

 

       -1,995                                        1,995    3,127 

Berdasarkan grafik di atas variabel 

FDR memiliki nilai thitung 3,368 > ttabel 1,995 

berada di daerah yang diarsir dengan nilai sig 
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0.003 < 0.05. maka dapat disimpulkan bahwa 

Ho2 ditolak dan Ha2 diterima. Sehingga FDR 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

3) Pengaruh inflasi terhadap terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia 

Pada tabel coefficients diatas diperoleh 

nilai thitung untuk variabel inflasi sebesar -

1,831 dengan nilai sig sebesar 0,071. Pada α= 

5% dengan df N-k = 72 - 4 = 68 didapatkan 

ttabel sebesar -1,995. Karena thitug -1,831 < ttabel 

1,995, maka Ho3 diterima dan Ha3 ditolak, 

sehingga Inflasi tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

Gambar 4.8 

Uji t Variabel Inflasi 

 

-1,995   -1,831                           1,995 
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Berdasarkan  Grafik di atas variabel inflasi 

memiliki nilai thitung -1,831  < ttabel 1,995 tidak 

berada di daerah yang diarsir dengan nilai sig 

0.071 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa 

H03 diterima dan Ha3 ditolak. Sehingga Inflasi 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. 

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat 

pengaruh variabel bebas (X) secara simultan 

terhadap variabel terikat (Y). Prinsip yang 

digunakan dalam uji ini adalah apabila mean 

dari kelompok bagian sangat berbeda satu 

dengan lain, maka variance kombinasi dari 

seluruh kelompok akan jauh lebih besar dari 

variance masing-masing kelompok bagian. 

Distribusi sampling harga statistik F dapat 

didefinisikan sebagai berikut:
7
 

                              F = 
                      

                      
 

Untuk harga berbagai degree of freedom yaitu 

dengan α= 0,05 dengan analisis of variance 

                                                           
7

 Pangestu Subagyo dan Djarwanto, Statistik Induktif, 

(Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2014), 233 
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(ANOVA) dengan kriteria Fhitung > Ftabel maka 

Ho ditolak dan jika Fhitung < Ftabel maka Ho 

diterima.
8

 Hasil uji F dalam penelitian ini 

adalah: 

Tabel 4.12 

Uji F 

 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas hasil uji F 

pada tabel anova diperoleh nilai Fhitung sebesar 

14,493 dengan nilai sig sebesar 0,000 pada α= 

5% dengan derajat kebebasan (df1) sebesar N – k 

= 72- 4 dan df (2) k – 1 = 4 – 1 = 3 didapatkan 

Fhitung sebesar 14,493 karena nilai Fhitung 14,493 

> Ftabel 2,74 dan nilai signifikan 0.000 < 0.05, 

maka Ho4 diterima dan Ha4 ditolak sehingga 

pembiayaan bagi hasil, FDR, dan Inflasi secara 

                                                           
8
 Ibid., 236 

ANOVA
b
 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 188.737 3 62.912 14.493 .000
a
 

Residual 295.173 68 4.341   

Total 483.910 71    

a. Predictors: (Constant), Inflasi, FDR, Pembiayaan Bagi 
Hasil 

  

b. Dependent Variable: ROE     
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bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. 

 

Gambar 4.8 

Uji F 

 

                          2,74          14,493 

Berdasarkan grafik diatas nilai Fhitung > 

Ftabel atau 14,493 > 2,74 dan nilai sig 0,000 < 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H04 

ditolak dan Ha4 diterima. Artinya pembiayaan 

bagi hasil, FDR, dan Inflasi secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

6. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran 

yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel 

penjelas terhadap variabel dependen. Dengan kata 



84 

 

lain koefisien determinasi menunjukkan ragam 

(variasi) naik turunnya Y yang diterangkan oleh 

pengaruh linier X (berapa bagian keragaman dalam 

variabel Y yang dijelaskan oleh beragamnya nilai-

nilai X). Bila nilai koefisien determinasi sama 

dengan satu, berarti garis regresi yang terbentuk 

cocok secara sempurna dengan nilai-nilai observasi 

yang diperoleh. Hasil dari koefisien determinasi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Koefisien Determinasi 

 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas hasil koefisien 

determinasi pada tabel model summary diperoleh 

nilai R
2
 sebesar 0,390 atau 39%. Sehingga 

presentase kontribusi pengaruh pembiayaan bagi 

hasil, FDR, dan inflasi terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia sebesar 39%. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .625
a
 .390 .363 2.08345 

a. Predictors: (Constant), Inflasi, FDR, Pembiayaan Bagi Hasil 
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Sedangkan untuk sisanya 61% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian ini. 

7. Pembahasan 

Hasil uji statistik pengaruh pembiayaan bagi 

hasil, FDR, dan inflasi terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018 

dapat disimpulkan dalam tabel berikut: 

 

Hipotesis Hasil Regresi Uji t Keterang

an 

Pengaruh 

pembiayaa

n Bagi 

hasil 

terhadap 

profitabilit

as  

Koefisien regresi 

variabel pembiayaan 

bagi hasil sebesar 

1,057. Koefisien 

bernilai positif 

sehingga terjadi 

hubungan yang searah 

antara pembiayaan 

bagi hasil dengan 

profitabilitas Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia. Semakin 

Variabel 

pembiayaan 

bagi hasil 

untuk nilai 

thitung 1,848 

< ttabel 1,955 

tidak berada 

digaris yang 

diarsir 

dengan nilai 

sig 0,069 > 

0,05. Maka 

Pembiayaa

n bagi 

hasil tidak 

berpengar

uh secara 

signifikan 

terhadap 

profitabilit

as Bank 

Umum 

Syariah di 

Indonesia. 
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besar pembiayaan 

bagi hasil maka 

semakin besar 

profitabilitas yang di 

dapatkan oleh Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia. 

dapat 

disimpulkan  

bahwa Ho1 

diterima 

dan Ha1 

ditolak. 

Pengaruh 

Financing 

to Deposit 

Rasio 

(FDR) 

terhadap 

profitabilit

as Bank 

Umum 

Syariah di 

Indonesia 

Koefisien regresi 

variabel Financing to 

Deposit Rasio (FDR) 

sebesar 0,191. 

Koefisien bernilai 

positif sehingga 

terjadi hubungan yang 

searah antara 

Financing to Deposit 

Rasio (FDR) dengan 

profitabilitas Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia. Semakin 

besar Financing to 

Deposit Rasio (FDR) 

maka semakin besar 

Variabel 

Financing 

to Deposit 

Rasio 

(FDR) 

untuk nilai 

thitung 3,123 

> ttabel 1,995 

berada di 

daerah yang 

diarsir 

dengan nilai 

sig 0,003 < 

0,05. Maka 

dapat 

disimpulkan 

Financing 

to Deposit 

Rasio 

(FDR) 

berpengar

uh 

signifikan 

teradap 

profitabilit

as Bank 

Umum 

Syariah di 

Indonesia 
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profitabilitas yang 

didapatkan Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia. 

bahwa Ho2 

ditolak dan 

Ha2 

diterima. 

Pengaruh 

Inflasi 

terhadap 

profitabilit

as Bank 

Umum 

Syariah 

Koefisien regresi 

Inflasi sebesar -0,759. 

Koefisien bernilai 

negatif sehingga 

terjadi hubungan yang 

tidak searah antara 

Inflasi dengan 

profitabilitas Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia. Semakin 

besar Inflasi maka 

akan semakin 

berkurang 

profitabilitas yang 

didapatkan Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia. 

Variabel 

Inflasi 

untuk nilai 

thitung -1,831 

< ttabel -

1,995 tidak 

berada di 

daerah yang 

diarsir 

dengan nilai 

sig 0,071 > 

0,05. Maka 

dapat 

disimpulkan 

bahwa Ho3 

diterima 

dan Ha3 

ditolak. 

Variabel 

Inflasi 

tidak 

berpengar

uh secara 

signifikan 

terhadap 

profitabilit

as Bank 

Umum 

Syariah di 

Indonesia. 
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Pengaruh 

pembiayaa

n bagi 

hasil, 

FDR, dan 

inflasi 

terhadap 

profitabilit

as Bank 

Umum 

Syariah di 

Indonesia. 

Nilai Fhitung > Ftabel atau 14,493 > 2,74 dan nilai sig 

0,000 < dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

H04 ditolak dan Ha4 diterima. Artinya pembiayaan 

bagi hasil, FDR, dan Inflasi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Koefisien 

determinas

i (R
2
) 

Koefisien determinasi diperoleh nilai R
2
 sebesar 

0,390 atau 39%. Sehingga presentase kontribusi 

pengaruh pembiayaan bagi hasil, FDR, dan inflasi 

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia sebesar 39%. Sedangkan untuk sisanya 

61% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 
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a. Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia 

Hasil uji t memiliki nilai thitung 1,848 < ttabel 

1,955 dengan nilai sig 0,069 > 0,05. Maka dapat 

disimpulkan  bahwa Ho1 diterima dan Ha1 ditolak 

sehingga pembiayaan bagi hasil tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Sedangkan berdasarkan hasil uji regresi untuk 

variabel pembiayaan bagi hasil memiliki 

koefisien sebesar 1,057. Koefisien bernilai positif 

sehingga terjadi hubungan yang searah. Dimana 

semakin besar pembiayaan bagi hasil maka 

semakin besar profitabilitas yang di dapatkan 

oleh Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia karena secara umum terlihat adanya 

pergerakan data pembiayaan bagi hasil dengan 

data profitabilitas yang tidak searah, yaitu pada 

saat data pembiayaan bagi hasil secara agregat 

mengalami kenaikan tetapi tidak diimbangi 
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dengan kenaikan data profitabilitas. Hal ini 

dibuktikan dengan data pembiayaan bagi hasil 

pada tabel 4.1 secara rata-rata mengalami 

kenaikan, namun data profitabilitas pada tabel 

4.4 secara rata-rata mengalami penurunan.  

Ditolaknya hipotesis pertama ini  

menuunjukkan bahwa besar atau kecilnya 

pembiayaan bagi hasil tidak selalu berpengaruh 

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang 

diukur dengan ROE. Karena menurut Gestama 

(2015) pembiayaan bagi hasil sedikit peminatnya 

dibandingkan dengan pembiayaan jual beli 

sehingga tidak mempengaruhi secara signifikan 

profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur 

dengan ROE.
9
 

Hasil penelitian ini relevan dengan 

penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Masnurdiyansyah Gestama yang 

menunjukkan pembiayaan Musyarakah tidak 

                                                           
9

 Masnurdiyansyah Gestama: “Pengaruh jumlah Pembiayaan 

Mudharabah, Musyarakah, FDR, dan Inflasi terhadap tingakt 

Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia periode 2010 – 2014”, (Skripsi: Program S1 Universitas 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). 
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memiliki pengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 

b. Pengaruh FDR (Financing to Deposit Rasio) 

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah 

di Indonesia. 

Hasil uji t nilai thitung 3,123 > ttabel 1,995 

dengan nilai sig 0,003 < 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho2 ditolak dan Ha2 diterima. 

Sehingga  financing to Deposit Rasio (FDR) 

berpengaruh signifikan teradap profitabilitas 

Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan 

berdasarkan uji regresi untuk variabel Financing 

to Deposit Rasio (FDR) memiliki koefisien 

sebesar 0,191. Koefisien bernilai positif sehingga 

terjadi hubungan yang searah antara Financing to 

Deposit Rasio (FDR) dengan profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia. Semakin kecil 

Financing to Deposit Rasio (FDR) maka 

semakin besar profitabilitas yang didapatkan 

Bank Umum Syariah di Indonesia.  

FDR berpengaruh terhadap profitabilitas 

Bank Umum Syariah di Indonesia karena secara 

umum terlihat adanya pergerakan data FDR 
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dengan data profitabilitas yang searah, yaitu pada 

saat data FDR secara agregat mengalami 

penurunan diimbangi dengan turunnya data 

profitabilitas. Hal ini dibuktikan dengan data 

FDR  pada tabel 4.2 secara rata-rata mengalami 

penurunan, sedangkan data profitabilitas pada 

tabel 4.4 secara rata-rata juga mengalami 

penurunan 

Diterimanya hipotesis kedua dalam 

penelitian ini menunjukkan besar kecilnya FDR 

yang dimiliki oleh bank syariah berpengaruh 

terhadap besar kecilnya profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia. Karena menurut 

Gestama (2015) FDR yang lebih besar dalam 

satu periode akan memungkinkan Bank Umum 

Syariah untuk mendapatan laba yang lebih besar 

sesuai yang diharapkan.
10

 

Hasil penelitian ini relevan dengan 

penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Masnurdiyansyah Gestama 

                                                           
10

 Masnurdiyansyah Gesmata: “Pengaruh jumlah Pembiayaan 

Mudharabah, Musyarakah, FDR, dan Inflasi terhadap tingakt 

Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia periode 2010 – 2014”, (Skripsi: Program S1 Universitas 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). 
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(2015) yang menunjukkan FDR (Financing to 

Deposit Rasio) memiliki pengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas.
11

 

c. Pengaruh Inflasi terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia 

Hasil uji t nilai thitung -1,831 < ttabel 1,995 

dengan nilai sig 0,071 > 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho3 diterima dan Ha3 ditolak. 

Sehingga inflasi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia. Sedangkan uji regresi 

untuk variabel inflasi memiliki koefisien sebesar 

-0,759. Koefisien bernilai negatif sehingga 

terjadi hubungan yang tidak searah antara Inflasi 

dengan profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia. Semakin besar Inflasi maka akan 

semakin berkurang profitabilitas yang didapatkan 

Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Inflasi tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia 

karena secara umum terlihat adanya pergerakan 

data inflasi  dengan data profitabilitas yang tidak 

                                                           
11

 Ibid.,  
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searah, yaitu pada saat data inflasi mengalami 

kenaikan tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan 

data profitabilitas. Hal ini dibuktikan dengan data 

inflasi  pada tabel 4.3 menunjukkan bulan April, 

Mei, September, dan Desember mengalami 

kenaikan, namun data profitabilitas pada tabel 

4.4 di bulan-bulan tersebut mengalami 

penurunan.  

Ditolaknya hipotesis ketiga dalam 

penelitian ini adalah menunjukkan jika besar 

ataupun kecilnya tingkat inflasi tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas karena 

menurut penelitian Azmi (2014) terjadinya 

tingkat inflasi tidak mempengaruhi secara 

langsung kinerja keuangan bank. Tetapi Inflasi 

hanya akan mengakibatkan peningkatan risiko 

bank dan selanjutnya berdampak pada 

profitabilitas.
12

 

 

 

                                                           
12

 Intan Zahria Azmi: “Pengaruh Inflasi, CAR, NPF terhadap 

Profitabilitas (ROE) Perbankan Syariah di Indonesia 2008 – 2012”, 

(Skripsi: Program S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014). 
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d. Pengaruh pembiayaan bagi hasil, FDR, dan 

Inflasi terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia 

Hasil uji F untuk pembiayaan bagi hasil, 

FDR, dan inflasi memiliki nilai Fhitung > Ftabel atau 

14,493 > 2,74 dan nilai sig 0,000 < dari 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa H04 ditolak dan 

Ha4 diterima. Sehingga pembiayaan bagi hasil, 

FDR, dan Inflasi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Diterimanya hipotesis keempat menunjukkan 

bahwa jika pembiayaan bagi hasil, FDR, dan 

inflasi mengalami peningkatan secara bersama-

sama maka bank akan mendapatkan profitabilitas 

yang lebih. Karena menurut Azmi (2014) dan 

Gestama (2015) pembiayaan bagi hasl, FDR, dan 

inflasi mengalami peningkatan secara bersama-

sama maka bank akan mendapatkan profitabilitas 

yang lebih.  

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penjelasan hasil penelitian 

mengenai Pengaruh Pembiayaan bagi hasil, FDR, dan 

Inflasi terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia Periode tahun 2013-2018 yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia 

periode 2013-2018. Hal ini terjadi karena 

pembiayaan bagi hasil sedikit peminatnya 

dibandingkan dengan pembiayaan jual beli sehingga 

tidak mempengaruhi secara signifikan profitabilitas. 

2. FDR (Financing to Deposit Rasio) berpengaruh 

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia Periode tahun 2013-2018 dengan arah 

positif. Hal ini terjadi karena FDR yang lebih besar 

dalam satu periode akan memungkinkan Bank 

Umum Syariah untuk mendapatkan laba yang lebih 

besar sesuai yang diharapkan. 

96 
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3. Inflasi tidak berpengaruh terhadap profiitabilitas 

Bank Umum Syariah di Indonesia Periode tahun 

2013-2018. Hal ini karena terjadinya inflasi tidak 

mempengaruhi secara langsung kinerja keuangan 

bank. Inflasi hanya mengakibatkan peningkatan 

risiko bank dan selanjutnya berdampak pada 

profitabilitas 

4. Pembiayaan bagi hasil, FDR, dan Inflasi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas 

sebesar 39%. Sedangkan sisanya 61% dipengaruhi 

oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian ini. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Bank Umum Syariah hendaknya lebih meningkatkan 

FDR nya untuk mendapatkan profit yang lebih 

sehingga profitabilitas Bank Umum Syariah yang 

didapatkan akan semakin besar. 

2. Bank Umum Syariah hendaknya lebih menjaga 

liquiditas di dalam Bank agar dapat menopang 

kegiatan operasional bank sehingga dapat 
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mempermudah penyaluran pembiayaan dan 

mendapatakan profitabilitas yang semakin besar 

3. Bank Umum Syariah  hendaknya dapat mengetahui 

perkembangan tingkat Inflasi di Indonesia. Sehingga 

profitabilitas yang didapatkan tidak berkurang yang 

akan mempengaruhi  profitabilitas Bank Umum 

Syariah. 
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