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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Perekonomian berhubungan erat dengan dunia keuangan dan 

perbankan. Pertumbuhan ekonomi tergantung dari keadaan keuangan Negara 

dan perbankan. Seiring keadaan perekonomian Indonesia yang sedikit 

memburuk dengan penurunan nilai tukar rupiah, maka masyarakat mulai 

banyak mencari penghasilan melalui kegiatan bisnis untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Berjalannya kegiatan bisnis tersebut membutuhkan 

modal dana yang cukup besar, sehingga kebanyakan dari masyarakat pebisnis 

bekerjasama dengan pihak bank (Sulhan dan Ely, 2008 dalam Amalia 2016). 

Peran bank dalam hal ini sebagai lembaga intermediasi bagi 

masyarakat, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada 

masyarakat untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup. Perbankan 

di Indonesia terdapat dua jenis bank ditinjau dari prinsipnya yaitu bank 

konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang 

menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak-pihak 

yang kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menghimpun dana dari 

masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam 

rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip syariat islam (Sulhan 

dan Ely, 2008 dalam Amalia, 2016). 
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Perbankan syariah merupakan perbankan yang berlandaskan pada bagi 

hasil. Secara umum prinsip bagi hasil dalam bank syariah menggunakan empat 

akad utama, yaitu musyarakah, mudharabah, muzara’ah dan musaqah. Namun 

yang bnyak digunakan dalam bank syariah adalah mudharabah dan 

musyarakah (Cahyo, 2016). 

Pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah tidak hanya 

diselesaikan dengan akad mudharabah dan musyarakah. Tetapi, bank syariah 

juga dapat melakukan pembiayaan dengan akad jual beli dan sewa. Dengan 

akad jual beli dan sewa, bank syariah akan memperoleh pendapatan yang 

bersifat lebih pasti. Secara umum akad jual beli dan sewa dalam perbankan 

syariah adalah murabahah, ba’i salam, ba’i istisna, ijarah wa iqtina (Cahyo, 

2016). 

Produk-produk yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya 

sangat beragam seperti al-wadiah (simpanan) merupakan titipan atau 

simpanan pada Bank Syariah. Produk lain nya yang terdiri dari sistem bagi 

hasil terdiri dari al-musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak 

atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, sedangkan al-mudharabah 

merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama 

menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Sistem bagi 

hasil selanjutnya yaitu al-muza’arah dan Al-muzaqah. Bai’ al-murabahah 

merupakan kegiatan jual beli pada haraga pokok dengan tambahan keuntungan 

yang disepakati. Produk lainnya yaitu Bai’as-salam, Bai’ al-isthisna, Al-ijarah 

(leasing), Al-wakalah (amanat), Al-kafalah (garansi), Al-hawalah, Ar-rahn 

(Kasmir, 2008). 
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Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh 

pihak Bank Syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari sesuatu 

proyek atau usaha tersebut sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang 

dimilikinya akan menjalankan proyek atau usaha tersebut dengan sebaik-

baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Bank 

Syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-masing 

pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek 

atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, mudharabah 

dalam pelaksanaannya memuat akad kerja sama usaha antara pemilik modal 

(sahibul mal) dengan pelaksana proyek (mudharib), dengan keuntungan akan 

dibagi antara kedua pihak sesuai dengan perjanjian yang dibuat (Zainuddin, 

2010:35). 

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh 

pihak bank syariah atau bank muamalah untuk membiayai suatu proyek 

bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan proposal 

kepada Bank Syariah atau bank muamalah untuk mendanai suatu proyek atau 

usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan 

berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-

masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari 

proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, 

musyarakah adalah perjanjian (aqad) antara dua pihak atau lebih dalam suatu 

usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi 

dengan kesepakatan bila terdapat keuntungan. Namun, bila terjadi kerugian 
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maka masing-masing pihak mendapat margin dalam bentuk menanggung 

resiko (Zainuddin, 2010:34). 

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank 

Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga 

jual dari bankadalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam 

persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. 

Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian 

jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut sesuai 

dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan 

pelunasan (Zainuddin, 2010:30). 

Berikut perkembangan bank syariah di Indonesia selama tahun 2011- 

2016.  

Tabel 1.1 

Perkembangan Bank Syariah Indonesia  

Tahun 2011 – 2016 

Kelompok Bank 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bank Umum Syariah  11 11 11 12 12 13 

Unit Usaha Syariah  24 24 23 22 22 21 

Jumlah Kantor BUS 

dan UUS  
1737 2262 2588 2483 2301 2201 

BPRS  155 158 163 163 163 166 

Jumlah Kantor BPRS  364 401 402 439 446 453 

Sumber: OJK, 2016 

Jumlah lembaga perbankan syariah pada tahun 2011-2016 mengalami 

peningkatan dapat dilihat pada tabel 1.Jumlah bank umum syariah (BUS) pada 

tahun 2011, 2012 dan 2013 masing-masing 11 BUS dan meningkat 12 BUS 

pada tahun 2014 dan 2015, pada tahun 2016 meningkat 13 BUS. Pada tahun 

2011 dan 2012 terdapat 24 UUS dan menurun menjadi 23 UUS pada tahun 
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2013, 22 UUS pada tahun 2014 dan 2015 menurun menjadi 21 UUS pada 

tahun 2016 . Jumlah kantor BUS dan UUS  pada tahun 2011 sebesar 1737 dan 

meningkat pada tahun 2012 sebesar 2262 dan meningkat menjadi 2588 pada 

tahun 2013, pada tahun 2014 menurun menjadi 2483. Dibandingkan tahun 

2014, jumlah keseluruhan kantor BUS dan UUS mengalami penurunan yang 

cukup besar (182 kantor) sehingga jumlah kantor pada tahun 2015 sebesar 

2301 dan pada tahun 2016 menjadi 2201. Pada tahun 2011 BPRS sebesar 155 

dan meningkat 2012 BPRS sebesar 158 dan pada tahun 2013-2015 masing-

masing menjadi 163 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 166. Jumlah 

kantor BPRS pada tahun 2011-2016 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 

364 kantor dan 401 kantor pada tahun 2012, meningkat menjadi 402 kantor 

pada tahun 2013,439 kantor pada tahun 2014  dan terus meningkat menjadi 

446 kantor pada tahun 2015, dan 453 kantor pada tahun 2016 (OJK,2016)   

Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (profit) dapat 

dilihat pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Berikut 

indikator utama perbankan syariah yang terdiri dari indikator total aset, market 

share dan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Tabel 2. 

Tabel 1.2 

Indikator Utama Perbankan Syariah 

Indikator 
 Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total Aset BUS-

UUS (Rp Trilliun) 
145, 47 195,02 242,27 272,34 296,26 356,504 

Market Share 3.98% 4.58% 4.89% 4.85% 4.88% 5.33% 

DPK BUS-UUS 

(Rp Trilliun) 
115,41 147,51 183,53 217,85 231,17 279.337 

Sumber: OJK,2016 
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Aset BUS dan UUS dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan 

dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 (tabel 2),yaitu sebesar Rp145,47, 

pada tahun 2012 sebesar Rp195,02, meningkat menjadi Rp242,28 pada tahun 

2013, Rp272,34 pada tahun 2014 dan Rp 296,26 triliun pada tahun 2015 dan 

356,504 pada tahun 2016. Konversi Bank Aceh Syariah berdampak kepada 

meningkatnya market share perbankan syariah terhadap perbankan nasional 

menembus angka psikologis 5% (five percent trap). Per Desember 2016 

market share perbankan syariah mencapai 5,33% atau meningkat sebesar 

0,46% dari 4,88% pada tahun 2015. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) 

BUS dan UUS meningkat pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp231,17 triliun 

menjadi Rp279.337 triliun pada tahun 2016. (OJK, 2016). 

Tabel 1.3 

Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah  Tahun  

2011-2016 (dalam miliar rupiah) Komposisi Pembiayaan  

Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan 

Unit Usaha Syariah 

 

Pembiayaan 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mudharabah  10.229 12.023 13.625 14.354 14.820 15.292 

Musyarakah 18.960 27.667 39.874 49. 336 60.713 78.421 

Murabahah 56.335 88.004 110. 565  117. 371 122.111 139.536 

Salam - - - - - - 

Isthisna  3.26 376 582 633 770 878 

Qardh 12.937 12.090 8.995 5.965 3.951 4,731 

Ijarah 3.839 7.345 10.481 11.620 10.631 9,150 

Sumber: OJK, 2016 

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 3, dapat dilihat bahwa 

pembiayaan akad murabahah terus mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2016 pembiayaan murabahah tercatat Rp139.536 miliar, 



 7 

sedangkan pembiayaan musyarakah Rp.78.421 miliar, pembiayaan  

mudharabah Rp. 15.292 miliar, pembiayaan ijarah sebesar Rp. 9,150 miliar, 

pembiayaan qardh sebesar Rp. 4,731 miliar dan pembiayaan isthisna Rp. 878 

miliar (OJK, 2016). 

Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah merupakan 

salah satu produk yang diberikan bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas. Tinggi 

rendahnya nilai pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh terhadap return yang 

dihasilkan dan akan mempengaruhi profitabilitas (laba) yang didapat. Hal ini 

dikarenakan bank mengharapkan akan mendapatkan return dan nisbah bagi 

hasil atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang kemudian bagi 

hasil tersebut menjadi laba bank syariah. Pembiayaan murabahah merupakan 

produk lain dari perbankan syariah sama halnya dengan pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli 

akan berpengaruh terhadap return yang dihasilkan. Sebab dengan adanya 

pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan 

akan mendapatkan return dan margin keuntungan atas pembiayaan murabahah 

yang diberikan kepada nasabah yang kemudian margin keuntungan tersebut 

menjadi laba bank syariah (Riyadi dan Yulianto, 2014) 

Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan suatu entitas usaha dalam 

menghasilka laba. Profitabilitas sangat penting karena profitabilitas 

merupakan tujuan utama entitas usaha melakukan usahanya. Selain itu 

profitabilitas juga dapat digunakan untuk mengetahui baik buruknya kinerja 

suatu entitas usaha dalam menjalankan usahanya (Riyadi dan Yuianto, 2014). 
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Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling 

tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dapat menjadi tolak ukur kinerja perusahaan 

tersebut.  Semakin  tinggi   profitabilitasnya,  semakin  baik  pula  kinerja 

keuangan perusahaan Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja 

profitabilitas atau rentabilitas adalah Return On Equity (ROE) dan Return On 

Asset (ROA). ROE  menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan netincome, sedangkan 

ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan 

income dari pengelolaan aset  yang dimiliki (Yuliani, 2007 dalam Pratiwi, 

2012). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Return On 

Asset (ROA) ini memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh pendapatan dalam operasi perusahaan, sedangkan Returnon 

Equity (ROE) hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik 

perusahaan dalam bisni tersebut (Pratiwi, 2012).  

Return on Assets ini menggambarkan kemampuan perusahaan 

memperoleh laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada. 

Semakin besar Return on Assets yang dimiliki bank, semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai serta semakin baik pula posisi bank tersebut 

dari segi penggunaan aset. Dengan kata lain, Return on Asset dapat 

menunjukkan efesiensi manajemen dalam penggunaan aset untuk 

mendapatkan keuntungan (Satriawan dan Arifin, 2012). Alasan dipilihnya 

Return On  Asset (ROA)  sebagai ukuran kinerja karena ROA digunakan   
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untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 

keuntungan  secara keseluruhan (Pratiwi, 2012). 

Selain pembiayaan mudharabah, pembiyaan musyarakah dan 

pembiayaan murabahah, variabel lainnya juga dapat mempengaruhi 

profitabilitas seperti Financing to Deposit Rasio (FDR), Non Performing 

Financing (NPF) dan pangsa pasar (Market Share). Financing to Deposit 

Ratio (FDR) merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan 

menyalurkan dana kepada nasabah, dan memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas. Nilai FDR menunjukkan efektif tidaknya bank dalam 

menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR menunjukkan persentase terlalu 

tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam 

menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga 

mempengaruhi laba yang didapat. Apabila bank mampu menyediakan dana 

dan menyalurkan dana kepada nasabah maka akan meningkatkan return yang 

didapat dan berpengaruh kepada meningkatnya ROA yang didapat oleh bank 

syariah (Riyadi dan Yuianto, 2014). 

Financing to Deposit Rasio (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur likuiditas dalam membayar kembali penarikan dana yang 

digunakan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya. Yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang 

diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (DPK). Semakin tinggi FDR 

maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga (DPK). 

Dengan penyaluran dana pihak ketiga (DPK) yang besar maka pendapatan 

bank Return On Aset (ROA) akan semakin meningkat (Suryani, 2011). 
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Penyaluran pembiayaan yang berlebihan memungkinkan resiko 

menjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dihitung 

dengan rasio non performing financing. Non performing financing (NPF) 

bertujuan untuk menunjukkan kredit bermasalah dimana rasio NPF umumnya 

digunakan pada bank syariah. NPF juga menunjukkan kemampuan kinerja 

perusahaan dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila besaran 

pembiayaan bermasalah tinggi akan mempengaruhi pada naik turunnya 

profitabilitas, dimana semakin tingggi rasio NPF maka akan semakin buruk 

pula kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar 

dan menyebabkan kerugian, sebaliknya jika semakin rendah NPF maka laba 

atau profitabilitas bank (ROA) akan semakin meningkat (Sandi, 2014). 

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan 

yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. 

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang 

termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. 

Salah satu risiko usaha bank menurut Peraturan Bank Indonesia adalah risiko 

kredit, yang didefinisikan: risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan 

counterparty memenuhi kewajiban (Rimadhani, 2011). 

Pangsa pasar (Market Share) adalah perbandingan hasil penjualan 

dalam industri dengan total penjualan dalam industri yang bersangkutan. 

Pangsa pasar merupakan indikator dalam menentukan tingkat kekuatan pasar 

suatu perusahaan. Semakin tinggi pangsa pasar suatu perusahaan maka 

semakin tinggi kekuatan pasar yang dimilikinya. Hal ini memberi pengaruh 

kepada para pesaing lainnya dalam industri yang sama. Peranan pangsa pasar 
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adalah sebagai sumber keuntungan dan faktor penentu profitabilitas bagi 

perusahaan. Perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih baik akan menikmati 

potensi keuntungan dan penjualan produknya yang lebih besar. Sebaliknya 

apabila pangsa pasar kecil akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak 

mampu bersaing dalam tekanan persaingan (Afifah, 2014). 

Yuliani (2016) Meneliti Mengenai Analisis Pengaruh Market Share 

Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Pt Asuransi Central Asia). Hasil 

penelitian menunjukan dalam periode 5 tahun market share PT Asuransi 

Central Asia mengalami peningkatan dengan tingkat profitabilitas yang 

cenderung menurun setia tahunnya. Salah satu faktor penyebab karena biaya 

yang digunakan untuk membeli pangsa pasar lebih besar dibandingkan dengan 

pendapatan laba / profitabilitas. Dari hasil uji hipotesis analisis regresi liner 

sederhana dapat disimpulkan bahwa secara simultan market share tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas.  

Riyandi dan Yulianto (2014) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan 

Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan 

Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum 

Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan 

bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan jual beli 

dan NPF tidakberpengaruh terhadap profitabilitas dan FDR berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas. 

Yuliany (2014) meneliti mengenai Pengaruh Financing To Deposit 

Rasio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas 

Bank Umum syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar 
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di Bank Indonesia Periode 2008-2012). Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Hasil analisis data atau hasil regresi menunjukkan bahwa secara parsial 

Financing to Deposito Ratio (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas yang di ukur dengan Return On Asset (ROA) dan Return On 

Equity (ROE).sedangkan secara simultan  Financing To Deposit Rotio (FDR) 

dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas ROA dan ROE. 

Penelitian ini telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya dan mendapat 

hasil yang berbeda, untuk itu peneliti melakukan penelitian lanjutan karena 

perbankan syariah mengalami perkembangan dilihat dari total aset, rasio 

keuangan, penyaluran pembiayan yang terus mengalami peningkatan seperti 

pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan 

murabahah. Salah satunya karena perkembangan ekonomi yang kondusif dan 

kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi kepada bank syariah terbukti 

dengan tingkat profitabilitas yang terus meningkat. Penelitian ini sendiri 

mereplikasi penelitian Irmawati (2014), Yulianto (2014) dan Yuliany (2014). 

Tahun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2011-2016 

dan objek yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah. 

Berdasarkan  paparan tersebut maka judul penelitian adalah 

“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, 

Pembiayaan Murabahah, Financing to Deposit Ratio (FDR), Non 

Performing Financing (NPF) dan Market Share Terhadap Profitabilitas”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti membuat rumusan 

masalah penelitian ini adalah 

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia 

2. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia 

3. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia 

4. Bagaimana pengaruh Financing to Deposito Ratio (FDR) terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia 

5. Bagaimana pengaruh Non Peforming Financing (NPF) terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia 

6. Bagaimana pengaruh Market Share terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka dapat ditetapkan tujuan dari 

penelitian ini adalah unuk menganalisis dan menguji: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia  

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia 

3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabitas 

Bank Umum Syariah di Indonesia 
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4. Untuk mengetahui pengaruh Financing to Deposito Ratio (FDR) terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia 

5. Untuk mengetahui pengaruh Non Peforming Financing (NPF) terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia 

6. Untuk mengetahui pengaruh Market Share terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah 

dan sebagai bahan informasi untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan 

murabahah, fdr, npf dan market share terhadap profitabilitas pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia. Bagi para akademis, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan tambahan literatur yang membantu di dalam 

perkembangan ilmu akuntansi dan menambah wawasan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, 

pembiayaan  murabahah, fdr, npf  dan market share terhadap Profitabilitas 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagi peneliti selanjutnya, 

penelitian ini juga dapat sebagai bahan referensi yang nantinya akan 

memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang 

sama di masa yang akan datang. 
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2. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat tentang bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah,  

pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, fdr, npf dan market 

share terhadap profitabilitas dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk 

menentukan kebijakan ataupun keputusan dimasa yang akan datang serta 

dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan pembiayaan 

mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, fdr, npf  

dan market share terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam penelitan ini sistematika penulissan akan berikan bab demi bab 

yang masing-masing terdiri atas sub dengan kerangka sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Bab ini akan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Bab ini membahas mengenai landasan teori yang mendukung 

pembahasan masalah untuk dapat melakukan pembahasan 

terhadap penelitian lebih lanjut, dimana teori tersebut akan 

dihubungkan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Bab ini 

menguraikan tentang teori-teori yang berhubugan dengan 

pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, 

pembiayaan murabahah, fdr, npf dan market share terhadap  

profitabilitas (Return On Asset) 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini memaparkan tentang tempat penelitian jenis penelitian, 

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai pengaruh 

pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, fdr, npf 



 17 

dan market share terhadap Profitabbilitas pada Bank Umum 

Syariah 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini akan berisi bab penutup yang memuat kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian serta 

saran-saran. 

 

 

 


