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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut 

ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Andrianto dkk, 2019). 

Sebagai lembaga keuangan bank berfungsi sebagai perantara keuangan 

(Financial Intermediary Institution) dari dua pihak, yaitu pihak yang 

kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana (Qolby, 2013). Dalam 

menjalankan perannya, keberadaan bank sangat tergantung oleh adanya 

kepercayaan masyarakat (agent of trust) rasa kepercayaan ini muncul 

disebabkan adanya keamanan yang diberikan kepada masyarakat untuk 

menyimpan dananya di bank, sehingga prinsip kepercayaan menjadi ruh dari 

kegiatan perbankan. Selain itu, bank juga berfungsi bagi pembangunan 

perekonomian nasional (agent of development) dalam rangka meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional (Purnomolastu, 

2016). Apabila bank tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka 

akan berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian sehingga 

mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional. 

Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yaitu sistem perbankan 

syariah dan sistem perbankan konvensional. Sesuai dengan Undang-Undang 

No. 7 tahun 1992  yang mengatur tentang perbankan, yang telah diubah 

menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tertulis bahwa terdapat dua 

jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis 
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bank tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi 

dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah (Anshori, 

2018). Perbankan syariah di Indonesia berdiri pada tahun 1992 yaitu sejak 

munculnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Berdirinya BMI pasca 

pemberlakuan UU No. 7 Tahun 1992  tentang perbankan yang menggunakan 

sistem bagi hasil. Saat ini eksistensi perbankan syariah di Indonesia semakin 

meningkat sejak di sah kannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah yang memberikan landasan operasi lebih jelas bagi bank 

syariah dalam melakukan tugas dan fungsinya. 

Eksistensi bank syariah juga di dorong oleh tingginya minat 

masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah, karena produk dana 

perbankan yang ditawarkan ke masyarakat memiliki daya tarik bagi deposan 

mengingat nisbah bagi hasil dan margin yang di dapatkan terbilang masih 

kompetitif dibanding bunga di bank konvensional (Bangsawan, 2017). Selain 

itu, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga bank syariah 

yang beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menjauhi 

praktik riba banyak di minati masyarakat muslim sebagai upaya menjauhkan 

diri dari larangan-Nya (Sucingtyas dan Latifah, 2013). Penyaluran dana bank 

syariah dilakukan dengan beberapa akad seperti murabahah, , 

mudharabah, musyarakah, ijarah dan salam. Sedangkan untuk 

penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro, 

tabungan dan deposito berjangka (Konsep Operasional Perbankan Syariah, 

www.ojk.go.id). 
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Adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 membawa dampak terhadap 

struktur perekonomian terutama keuangan dan perbankan. Hal ini 

menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap bank nasional. 

Sehingga puluhan bank konvensional mengalami kebangkrutan, sedangkan 

bank syariah terus berkembang. Sebelum krisis hanya ada 1 Bank Umum 

Syariah (BUS) dan 9 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), pada tahun 

2020 sudah menjadi 14 BUS, 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 163 BPRS 

(Statistik Perbankan Syariah, www.ojk.go.id). Pada tahun 1997 bank syariah 

yang berdiri yaitu Bank Muamalat Indonesia, yang mana semua bank 

konvensional di merger dan ditutup, hanya Bank Muamalat Indonesia yang 

dinyatakan bersih dan tidak terkena dampak dari krisis ekonomi. Inilah awal 

perkembangan bank syariah semakin melesat dengan diterbitkannya berbagai 

Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah (Ismail, 2011). 

Pada tahun 2008 terjadi krisis kembali yang menerpa dunia. Krisis 

tersebut berawal dari Amerika Serikat dan merambat ke negara-negara 

lainnya. Dampak dari krisis tersebut diperkirakan oleh International 

Monetary Fund (IMF) akan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan 

ekonomi dunia. Perlambatan tersebut, tentunya akan merambat ke 

pertumbuhan ekonomi nasional (Wibowo dan Syaichu, 2013). Bank syariah 

membuktikan sebagai lembaga yang dapat bertahan di tengah krisis 

perekonomian yang semakin parah. Namun pembiayaan yang dilakukan 

perbankan syariah masih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestik 

saja, sehingga belum memiliki integritas yang tinggi dengan sistem 
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perekonomian secara global. Berikut grafik yang menunjukkan 

perkembangan kinerja pada bank syariah dilihat dari pembiayaan tahun 2016-

2020. 

 

 
      Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2020 (Data Diolah) 

Gambar Grafik 1.1 
 Grafik Perkembangan Pembiayaan per  

Desember 2016 sampai Desember 2020 

Grafik 1.1 menunjukkan kinerja pertumbuhan pembiayaaan 

perbankan syariah tetap tinggi sampai pada Desember 2020 dengan kinerja 

pembiayaan yang baik yaitu Non Performance Financing (NPF) dibawah 

5%. Besarnya Rasio Non Performance Financing (NPF) yang 

diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah maksimum sebesar 5% 

(Mulyani, 2020). Hal tersebut menunjukkan Bank Syariah terus berkembang 

dengan baik. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan 

syariah per Desember selama lima tahun terakhir terus konsisten mengalami 

peningkatan pertumbuhan sebesar 249.087 pada Desember 2016, 286.821 

Miliar pada Desember 2017,  321.307 Miliar pada Desember 2018, 356.437 

Miliar pada Desember 2019, dan 385.013 Miliar pada Desember 2020.  
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Di masa yang mendatang akan semakin tinggi minat masyarakat 

dalam menggunakan produk-produk bank syariah dan akhirnya akan 

meningkatkan signifikansi peran perbankan syariah di Indonesia dan 

mendukung stabilitas keuangan nasional. Perilaku konsumen sebagai 

nasabah perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi 

mereka terhadap bank syariah (Wibowo dan Syaichu, 2013). Tingginya 

minat masyarakat menggunakan produk-produk yang ditawarkan bank 

syariah akan mengakibatkan volume usaha perbankan syariah terus 

meningkat tentunya akan menimbulkan pertanyaan, dikarenakan perbankan 

syariah yang tujuan utamanya bukan untuk mencari laba, akan tetapi 

keuntungan yang didapatkan oleh perbankan syariah semakin meningkat 

setiap tahunnya. Hal ini dapat disebabkan produk pembiayaan yang 

menguntungkan sehingga membuat bank syariah mendapatkan keuntungan, 

seperti halnya pembiayaan bagi hasil, jual beli dan sebagainya..  

Menurut (Riyadi dan Yulianto, 2014) apabila kinerja bank baik, 

maka akan berpengaruh secara langsung terhadap laba yang diperoleh yaitu 

dengan meningkatnya laba, namun apabila kinerja bank buruk maka laba 

yang diperoleh akan turun. Sehingga perbankan syariah harus selalu 

meningkatkan kualitas pelayanan serta kemampuan dalam mengelola dana 

yang terhimpun untuk disalurkan kembali kepada nasabah. Keuntungan 

yang di dapatkan oleh bank syariah dapat di ukur melalui profitabilitas 

(laba). Efisien bila profitabilitas dijadikan sebagai salah satu indikator yang 

tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas didefinisikan 
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oleh (Suppia dan Arshad, 2019) adalah sumber utama yang di miliki 

perusahaan untuk mengekspresikan positif kompetitif di pasar perbankan 

dan manajemen kualitas dan merupakan salah satu indikator yang vital. 

Menurut (Dewi, 2014) profitabilitas sebagai acuan untuk mengukur 

besarnya laba yang di dapatkan oleh perusahaan untuk mengetahui apakah 

perusahaan tersebut telah menjalankan usahanya dengan efisien. 

Profitabilitas yang umumnya di gunakan oleh perusahaan di industri 

perbankan adalah Return On Assets (ROA). Return On Assets (ROA) 

merupakan ukuran keuangan yang paling efektif untuk mengevaluasi kinerja 

perusahaan karena menunjukkan kinerja perusahaan secara komprehensif 

dengan melihat kinerja laporan laba rugi dan aset yang dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk menjalankan usahanya (Hagel et al., 2013).  

Kemudian (Almadany, 2012) juga menambahkan bahwa, rasio 

Return On Assets (ROA) digunakan sebagai alat ukur efektivitas perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya. Begitu pula pada perbankan rasio Return On Assets (ROA) 

digunakan untuk mengukur profitabilitas sesuai dengan ketetapan Bank 

Indonesia. Semakin besar Return On Assets (ROA) pada bank, maka 

semakin baik pula posisi bank tersebut dan semakin baik pula segi 

penggunaan atau pengelolaan asetnya. Sebaliknya, jika return on Assets 

(ROA) pada Bank Syariah menurun, maka kemampuan bank tersebut 

semakin rendah dalam menghasilkan laba sehingga berdampak pada posisi 

dan kualitas dari Bank Syariah tersebut. 
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Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2020 (Data Diolah) 

Gambar Grafik 1.2 
Perkembangan Return On Assets (ROA) 

per Desember 2016 sampai Desember 2020 
Berdasarkan data diatas, perkembangan Return On Assets (ROA) 

perbankan syariah per Desember 2016-2020 mengalami naik turun yang 

cukup signifikan. Pada Desember tahun 2019  kenaikkan Return On Assets 

(ROA) sangat tinggi yaitu 1,73%. Namun, di Desember 2020 mengalami 

penurunan yang disebabkan oleh adanya wabah Covid-19 yang menyerang 

seluruh lapisan masyarakat dan segala aspek termasuk ekonomi 

(Hadiwardoyo, 2020). Menurut (Tahliani, 2020) perbankan syariah yang 

berkontirbusi dalam melakukan transformasi perekonomian memiliki 

tantangan yang cukup signifikan untuk tetap bertahan dari dampak yang 

disebabkan oleh wabah covid-19. Perbankan syariah terus berupaya 

menyusun strategi yang dapat digunakan untuk mempertahankan integritas 

perbankan syariah. Meskipun Return On Assets (ROA) menurun dan 

dibawah standar yang di tetapkan oleh Bank Indonesia yakni ketentuan 

ROA minimal yang ideal bagi bank sebesar 1,5%, artinya jika ROA pada 
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bank dibawah 1,5% maka bank tersebut masih belum optimal dalam 

mengelola assetnya (Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia, 2011). Namun 

masih bisa dikategorikan bank yang sehat. Karena dari indikator lainnya 

seperti Non Performing Financing (NPF), jumlah bank, total pembiayaan, 

total aset pada tahun 2020 berada dalam posisi yang cukup baik. Kinerja 

bank syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana ke 

masyarakat memberikan kontribusi besar pada kondisi pasar perbankan.  

Hal tersebut terbukti dengan adanya perkembangan industri 

perbankan syariah dari beberapa indikator yang mengalami kenaikan cukup 

signifikan yaitu jumlah bank, dana pihak ketiga, jaringan kantor, dan 

pembiayaan yang diberikan, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa 

perkembangan kegiatan usaha bank syariah terus mengalami peningkatan, 

yaitu ditujukan dengan tingginya demand terhadap jasa perbankan syariah 

(Junaedi, 2012). Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah memiliki tiga 

produk utama, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana 

(pembiayaan), dan jasa perbankan. Produk pembiayaan bank syariah terbagi 

pula menjadi empat kategori, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli 

contohnya  kemudian pembiayaan dengan 

prinsip sewa contohnya ijarah, sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi 

hasil contohnya musyarakah dan mudharabah, serta pembiayaan dengan 

akad pelengkap contohnya rahn, qard, wakalah, kafalah (Karim, 2010).  

Pertumbuhan bank syariah juga ditandai dengan perkembangan yang 

cukup pesat selama beberapa tahun terakhir pada indikator Non Performing 
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Financing (NPF) yang terlihat dalam data statistik perbankan syariah. Non 

Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang 

bermasalah yang dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh 

suatu bank (Prastanto, 2013). Sehingga dengan kondisi Non Performing 

Financing (NPF) yang semakin menurun setiap tahunnya di perbankan 

syariah menandakan bahwa kualitas pembiayaan semakin sehat. (Yulianto 

dan Solikhah, 2016) menyatakan jika rasio suatu bank mengalami kenaikan, 

maka akan terjadi penurunan simpanan yang bisa dikumpulkan dari 

nasabah. Keinginan masyarakat untuk menabung atau menaruh dananya di 

bank akan berkurang karena takut dana yang di simpan tidak dapat 

kembalikan oleh bank ataupun hanya mendapatkan bagi hasil yang kecil.  

Setiap tahunnya selalu ada peningkatan jumlah perbankan syariah 

yang berdiri di Indonesia, hal tersebut tidak terlepas pula dari dukungan 

pemerintah yaitu sistem Office Channeling yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 tentang 

perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum 

yang dapat melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah 

dan membuka kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Maka sistem ini memberikan 

peluang bagi bank konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah 

(UUS) untuk memberikan pelayanan transaksi syariah tanpa perlu membuka 

cabang UUS di berbagai tempat, sehingga membuat bank syariah selama 
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beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Berikut tabel jumlah 

perbankan syariah tahun 2015-2020 yang terus bermunculan di Indonesia. 

Tabel 1.1 
Jumlah Kantor Perbankan Syariah 

 

Tahun 
BUS (Bank 

Umum Syariah) 
UUS (Unit Usaha 

Syariah) 
2015 12 22 
2016 13 21 
2017 13 21 

2018 14 20 

2019 14 20 

2020 14 20 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, 2020 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kantor perbankan syariah 

selama tujuh tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup konsisten 

hingga di tahun 2020 tercatat jumlah perbankan  syariah sebanyak 34 kantor 

(belum termasuk BPRS). Meskipun jumlah kantor Unit Usaha Syariah 

(UUS) mengalami pengurangan, tapi bisa tertutupi dengan adanya 

pertambahan jumlah kantor di Bank Umum Syariah (BUS). Menurut  (Janah 

dan Siregar, 2018) jumlah kantor yang semakin banyak akan membantu 

pergerakan bank syariah dalam meningkatkan produktivitas, akan tetapi 

penambahan jumlah kantor harus disesuaikan dengan potensi bisnis sesuai 

daerah masing-masing agar pembukaan kantor baru dapat digunakan dengan 

efektif dan efisien. Perkembangan perbankan syariah selain dilihat dari 

jumlah kantor juga dapat dilihat dari perkembangan total aset yang dimiliki 

oleh perbankan syariah. Menurut (Nurhasanah, 2017) pertumbuhan total 

aset juga berperan dalam peningkatan profitabilitas pada bank. Karena 
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pertumbuhan aset mendukung bank dalam menyalurkan kredit ke sektor ril. 

Semakin tingginya nilai kredit yang disalurkan kepada masyarakat, maka 

bank akan mendapatkan profit yang besar dari kegiatan usaha tersebut. 

Berikut adalah grafik mengenai peningkatan total aset perbankan syariah 

Per Desember dari tahun 2016-2020.  

 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2020 (Data Diolah) 

Gambar Grafik 1.3 
Perkembangan Total Aset Perbankan Syariah 

per Desember 2016-2020 
 

Berdasarkan Grafik 1.3 yang menunjukkan peningkatan total aset 

perbankan syariah yang konsisten selama tujuh tahun terakhir. Pada tahun 

2020 yang dilanda wabah covid-19, bank syariah masih mampu 

menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, seiring dengan 

bertambahnya aset perbankan syariah maka bertambah pula tingkat 

kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk-produk perbankan 

syariah (Kisworo et al., 2021). Kemudian, perkembangan kinerja perbankan 
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syariah dapat juga dilihat melalui peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK). 

Berdasarkan pasal 1 No. 20 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah, DPK adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah 

kepada bank syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk tabungan, giro, atau 

bentuk lainnya. Menurut (Hasyim, 2016) dalam dunia perbankan, DPK 

terdiri dari simpanan giro (demand deposit), simpanan deposito (time 

deposit), dan simpanan tabungan (saving deposit).  

Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas 

untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat sisi aktiva pada neraca bank, 

sehingga semakin besar DPK yang di himpun oleh bank, maka pembiayaan 

yang disalurkan oleh wadiah di bank tersebut semakin besar. Peranan 

perbankan syariah secara khusus antara lain sebagai perekat nasionalisme 

baru, artinya menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, 

memberdayakan ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasar 

keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, dan peningkatan efisiensi 

mobilitas dana (Lohano dan Kashif, 2019).  Mengingat betapa pentingnya 

peran perbankan syariah, maka perbankan syariah harus terus meningkatkan 

kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan 

efisien.  

Perkembangan yang cepat dari industri perbankan syariah adalah 

sebuah fenomena yang unik untuk dikaji. Terlebih lagi keberadaan industri 

perbankan syariah ini sangat erat hubungannya dengan moralitas dan nilai-
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nilai agama yang mana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. 

Namun, beberapa pelayanan yang diberikan oleh perbankan syariah dapat 

digunakan juga oleh masyarakat non muslim. Sehingga perkembangan 

perbankan syariah akan menjadi refleksi dari upaya mengimplementasikan 

nilai-nilai tersebut ke dalam operasional produk-produk yang ditawarkan 

bank syariah ke nasabah serta pergerakan industri ini membawa dua dimensi 

sekaligus yaitu nilai professional dalam keuangan dan nilai kepatuhan atas 

prinsip-prinsip syariah. 

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing 

Financing (NPF), Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, dan 

Pembiayaan Musyarakah di setiap tahunnya yang berpengaruh pada 

profitabilitas perbankan syariah. Oleh karena itu, judul yang penulis ambil 

dalam penelitian ini adalah -faktor yang mempengaruhi 

Profitabilitas Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Pada Bank 

Umum Syariah  di Indonesia Periode 2016-  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memperjelas arah dalam 

melakukan penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah DPK berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia Periode 2016- 2020? 
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2. Apakah NPF berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia Periode 2016- 2020? 

3. Apakah Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia Periode 2016- 2020? 

4. Apakah Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia Periode 2016- 2020? 

5. Apakah Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia Periode 2016- 2020? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui apakah DPK berpengaruh terhadap Profitabilitas 

Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016- 2020. 

2. Untuk mengetahui apakah Non Performing Financing  (NPF) 

berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia Periode 2016- 2020. 

3. Untuk mengetahui apakah Mudharabah berpengaruh terhadap 

Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016- 

2020. 

4. Untuk mengetahui apakah Murabahah berpengaruh terhadap 

Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016- 

2020. 
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5. Untuk mengetahui apakah Musyarakah berpengaruh terhadap 

Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016- 

2020. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :  

1. Bagi perbankan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi bank-bank 

di Indonesia, khususnya bank syariah dalam usaha meningkatkan 

profitabilitas. Agar pertumbuhan dan perkembangan bank syariah 

dapat lebih baik lagi. 

2. Bagi peneliti  

Sebagai sarana belajar dalam menerapkan ilmu serta pengetahuan 

penulis yang diperoleh selama perkuliahan.  

3. Bagi penelitian selanjutnya  

Memberikan referensi baru bagi peneliti selanjutnya serta 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

dibidang ekonomi pembangunan. 

4. Bagi Nasabah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan nasabah untuk menginvestasikan dananya di Perbankan 

Syariah. 
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E. Metode Penelitian 

E.1.  Alat dan Model Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh variabel DPK, 

NPF, pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Murabahah, dan pembiayaan 

Musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, dengan 

menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan pendekatan 

model PAM (Partial Adjustment Model) karena penelitian ini menggunakan 

lebih dari satu variabel independen yang dimodifikasi dari penelitian (T. 

Utami, 2016). Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

eviews, dengan model estimatornya sebagai berikut:  

ROAt = 0 + 1 ln(DPK)t + 2NPFt + 3 ln(MDH)t + 4 ln(MRH)t + 5 

ln(MSH)t + t-1 + t 

Keterangan: 

ROA   : Return On Assets 

DPK   : Dana Pihak Ketiga 

NPF   : Non Performing Financing 

MDH   : Pembiayaan Mudharabah 

MRH   : Pembiayaan Murabahah 

MSH   : Pembiayaan Musyarakah 

ln   : Operasi logaritma natural 

   : ( 1- ) 

     : Koefisien penyesuaian 

0     : 0 ; konstanta jangka pendek 

1 5  : 1 5 ; koefisien regresi jangka pendek 

   :  ; error term jangka pendek    

      : Error term jangka panjang 
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0   : Konstanta jangka panjang 

1 5  : Koefisien regresi jangka panjang 

t     : tahun ke-t 

Untuk menyelesaikan estimasi ini dibutuhkan langkah-langkah 

beberapa uji yaitu uji asumsi klasik, uji kebaikan model, dan validitas 

pengaruh. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa uji yang akan 

digunakan dalam penelitian: 

1. Uji Asumsi Klasik 

Data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk 

menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas 

beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi. Uji 

asumsi klasik terdiri dari beberapa uji antara lain sebagai berikut 

(Gujarati, 2009): 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik, 

tentunya dibuktikan dengan tidak terjadinya korelasi. Efek 

dari multikolinearitas adalah menyebabkan tingginya 

variabel pada sampel. Hasil pengujian multikolinieritas 

dilakukan dengan melihat nilai tolerance dam Variance 

Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF suatu variabel 

melebihi 10 maka terdapat masalah multikolinieritas pada 

model (Ghozali, 2013).  
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b. Uji Normalitas Residual 

Uji normalitas Residual bertujuan untuk mengetahui 

distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian (Aprilia, 2018). Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi 

normal atau tidak. Jika data berdistribusi dengan normal, 

maka model regresi tersebut dikatakan ideal (Ghozali, 

2013). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

terdistribusi dengan normal atau tidak yaitu dengan analisis 

grafik dan uji statistik. Pada penelitian ini, akan digunakan 

uji Jarque Bera (JB). 

c. Uji Otokorelasi 

Uji otokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

suatu model regresi linier berganda terdapat korelasi antara 

residual pada periode t dengan residual pada periode t-1 

sebelumnya (Ghozali, 2013). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan problem otokorelasi. Metode yang digunakan 

untuk pengujian otokorelasi dalam penelitian ini adalah uji 

Breusch Godfrey (BG). 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan 

variance residual satu periode pengamatan ke periode yang 

lain. Model regresi yang baik adalah yang mana tidak 
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terjadi Heteroskedastisitas pada model. Menurut (Ghozali, 

2013) Heterokedastisitas terjadi jika grafik plot memiliki 

pola tertentu. Jika titik-titik tersebut tersebar dibawah dan 

diatas angka 0 pada sumbu Y, maka model regresi terhindar 

dari heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, yang akan 

digunakan untuk pengujian heteroskedastisitas adalah Uji 

white. 

e. Uji Spesifikasi Model 

Uji spesifikasi model atau yang biasa disebut juga  

uji linieritas bertujuan untuk mengetahui linieritas model 

regresi, yaitu apakah model yang digunakan linier atau 

tidak (Gujarati, 2009). Dalam penelitian ini uji spesifikasi 

model yang akan digunakan adalah uji Ramset Reset. 

2. Uji F (Uji Simultan) 

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah variabel 

independen (variabel bebas) memiliki pengaruh secara bersama-

sama atau simultan terhadap variabel dependen (variabel tidak 

bebas). Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 1%. Apabila nilai signifikan < 0.01 maka variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sebaliknya 

apabila nilai signifikan > 0.01 maka variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). 

3. Uji R2 (Uji Koefisien Determinasi) 
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Uji koefisien determinasi (R2) adalah pengujian yang 

bertujuan untuk menghitung seberapa besar kemampuan model 

dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil pengujian koefisien 

determinasi dapat dilihat dari nilai R2, jika hasil R2 memiliki nilai 

yang rendah artinya variabel bebas memiliki keterbatasan dalam 

mendeskripsikan variabel terikat (Ghozali, 2013).  

4.  Uji T (Uji Parsial) 

Adalah sebuah uji yang bertujuan untuk melihat apakah 

variabel independen memiliki pengaruh secara individual 

terhadap variabel dependen (variabel tidak bebas). Uji 

digunakan untuk menguji signifikan koefisien regresi secara 

parsial. Apabila nilai signifikansi < 0.05 maka dinyatakan bahwa 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, 

sebaliknya apabila nilai signifikansi > 0.05 maka variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2013). 

E.2.  Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

berupa data sekunder. Menurut (Martono, 2014) data sekunder adalah data 

yang sudah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan 

kepada masyarakat pengguna data berupa laporan keuangan, buku, jurnal 

penelitian, dan berita yang diperoleh dalam bentuk publikasi. Dalam 
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penelitian ini data kuantitatif yang digunakan berupa laporan keuangan dari 

perbankan  dan literatur- literatur yang berkaitan dengan perbankan syariah 

yaitu laporan DPK, NPF, Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah 

periode 2016- 2020. 

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder berupa 

data kurun waktu (time series) bulanan dari Bank Umum Syariah di 

Indonesia yang diperoleh dari statistik perbankan syariah yang 

dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diakses resmi 

melalui (www.ojk.go.id) yaitu laporan keuangan bulanan bank umum 

syariah sebagai bentuk akuntabilitasi dalam hal penyedia dana bagi 

masyarakat. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dibuat agar lebih mudah untuk menjelaskan 

segala permasalahan yang menjadi pokok pembahasan sehingga lebih terarah 

dan tepat sasaran. Kerangka sistematika pembahasan terbagi menjadi lima 

bab yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara 

keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang 

merupakan landasan pemikiran dalam penelitian atau yang 

digunakan sebagai dasar melakukan penelitian tersebut, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 
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BAB II     : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendasari, 

mendukung, dan relevan dengan penelitian yang dilakukan 

terhadap penelitian terdahulu. Menguraikan landasan teori 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada 

perbankan syariah, kemudian diakhir bab terdapat hipotesis 

penelitian.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan metode penelitian yang menguraikan alat dan 

model analisis yang akan digunakan dalam penelitian beserta 

langkah-langkah estimasi dan uji hipotesis, terdapat pula data 

dan sumber data, yang terdiri dari definisi operasional variabel. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan adalah uraian mengenai 

variabel-variabel dalam penelitian yang didefinisikan secara 

operasional, penyajian hasil estimasi model analisis diikuti 

dengan pembahasan, interpretasi kuantitatifnya, dan pembuktian 

hipotesis penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Penutup berisikan kesimpulan dan interpretasi hasil estimasi 

model analisis dari serangkaian pembahasan yang telah 

diuraikan dalam penelitian dan saran-saran yang perlu 

disampaikan kepada pemerintah maupun penelitian selanjutnya. 


