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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh current rasio, deb to 

equity, net profit margin, dana pihak ketiga dan non performing financing 

terhadap pertumbuhan laba, Populasi yang diamati dalam penelitian ini adalah 

bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2012-2016 yang ada di Indonesia. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 10 bank umum syariah di Indonesia dengan 

metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data documenter yaitu berupa data laporan keuangan perusahaan bank-bank 

umum syariah di Indonesia periode tahun 2012-2016 dan sumber data yang 

digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bank-bank Umum Syariah 

di Indonesia berupa laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia yang 

dari tahun 2012-2016. Analisis data menggunakan alat analisis ujia regresi linier 

berganda dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan pengujian t, dan uji determinasi (R
2
). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara parsial pada variabel current ratio menunjukkan 

hasil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba dengan nilai thitung < 

ttabel (4,469> 2,014), variabel debt to equity ratio menunjukkan hasil berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba thitung 2,606, semantara ttabel dengan tingkat 

keyakinan 95% dan taraf nyata 5% adalah 2,014, variabel net profit margin 

menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, 

thitung 0,295 sementara ttable untuk tingkat kepercayaan 95% adalah 2,014 variabel 

dana pihak ketiga menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba thitung 2,821, semantara ttabel  dengan tingkat keyakinan 95% dan 

taraf nyata 5% adalah 2,014, dan variabel non performing financing 

menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba 

bahwa thitung 0,514 sementara ttable untuk tingkat kepercayaan 95% adalah 2,014. 
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