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ABSTRAK

M Reski Yudha A, 2014 : Prngaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan
Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah ;
Pembimbing: (1) Ratna Anggraini, SE,Akt.,M.Si,CA, ; (2) Unggul Purwohedi,
SE, M.Si, Ph.D.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat risiko pembiayaan
musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas
bank syariah.
Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah tingkat risiko
pembiayaan musyarakah dan tingkat risiko pembiayaan murabahah (keduanya
diproksikan dengan non performing financing). Sedangkan variabel dependennya
adalah tingkat profitabilitas bank syariah (yang dproksikan dengan return on
assets).
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan
BPRS yang telah dipublikasikan melalui Bank Indonesia tahun 2011-2013.
Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling
dan diperoleh 35 perusahaan dengan total sampel 105. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.
Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel tingkat risiko pembiayaan
musyarakah tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah.
Tingkat risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas
bank syariah. Sedangkan dari hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan
variabel tingkat risiko pembiayaan musyarakah dan tingkat risiko pembiayaan
murabahah berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat profitabilitas bank
syariah.
Kata kunci : tingkat risiko pembiayaan musyarakah, tingkat risiko pembiayaan
murabahah, tingkat profitabilitas bank syariah
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ABSTRACT
M Reski Yudha A, 2014 : Influence Musharaka Financing Risk Level and
Murabaha Financing Risk toward The level of Islamic Bank Profitability.
Advisors: (1) Ratna Anggraini, SE,Akt.,M.Si,CA. ; (2) Unggul Purwohedi, SE,
M.Si, Ph.D.
The purpose of this research is to know the influence of Musharaka Financing
Risk Level and Murabaha Financing Risk toward The level of Islamic Bank
Profitability.
The independent variables are used in this research is financing risk level
musyarakah and financing risk level murabaha (both proxied by non-performing
financing). While the dependent variable is the level of profitability of Islamic
banks (which is proxied by return on asset).
This research used secondary data obtained from financial statements that have
been published through the Sharia Rural Banks (SRB) Bank Indonesia in 20112013. The technique used for sampling is purposive sampling and obtained the
total company of 35 firms with 105 sample total. The method used in this research
is multiple linear regressions.
From the analysis t test showed that the rate musharaka financing risk has no
effect toward the level of profitability of islamic banks. The level of risk financing
murabaha has effect toward the profitability of islamic banks. Analysis F test
showed the level of risk musharaka financing and level of risk murabaha
financing simultaneously have significant effect toward profitability of Islamic
banks.
Kata kunci : the rate musharaka financing risk, Murabaha Financing Risk, The
level of Islamic Bank Profitability
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