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Abstract
This study aims to determine how the level of risk of
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risk of murabaha financing to the level of profitability of
profitability of
Islamic banks in the period 2010-2014. The research method
Islamic banks
used in this research is quantitative research. The data
analysis technique used is simple linear regression analysis.
The results of this study indicate that (1) The results of data
analysis show that the level of risk of murabaha financing of
Islamic banks in the period 2010-2014, has increased every
year (2) The results of data analysis show that the level of
profitability of Islamic banks in 2011-2012 experienced an
increase, and then decreased in 2013-2014 (3) partially the
level of murabaha financing risk did not significantly
influence the level of profitability of Islamic banks in the
period 2010-2014
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
tingkat risiko pembiayaan murabahah dan tingkat
profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode
tahun 2010- 2014, dan untuk mengetahui apakah ada
pengaruh tingkat risiko pembiayaan murabahah terhadap
tingkat profitabilitas bank umum syariah periode tahun
2010-2014. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik analisa
data yang digunakan adalah analisis regresi linier
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sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1)
Hasil analisa data menunjukan bahwa Tingkat risiko
pembiayaan murabahah bank umum syariah periode tahun
2010-2014, mengalami peningkatan disetiap tahunnya (2)
Hasil analisa data menunjukan bahwa Tingkat profitabilitas
pada bank umum syariah pada tahun 2011-2012 mengalami
peningkatan, dan kemudian mengalami penurunan pada
tahun 2013-2014 (3) secara parsial tingkat risiko
pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan
terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah periode
tahun 2010-2014.
Kata Kunci : Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah, Tingkat Profitabilitas Bank
Syariah.
@ 2019 JAAD. All rights reserved
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objek penelitian diambil dari data
sekunder berupa laporan keuangan
masing-masing bank umum syariah
selama periode 2010-2014.
Teknik analisa data yang
digunakan adalah analisis regresi
linier sederhana dengan bantuan
program IBM SPSS Statistics v20 dan
memenuhi uji persyaratan analisis
yaitu: Uji Linieritas (Uji ini biasanya
digunakan sebagai prasyarat dalam
analisis korelasi atau regresi linear),
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digunakan untuk mengukur data
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dan ANOVA).

Pembiayaan

risiko

pembiayaan

data

digunakan

penelitian

Risiko

Tingkat

murabahah bank umum syariah pada
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0,55%, kemudian pada tahun 2012
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Risiko
Pembiayaan
Murabahah
Terhadap
Tingkat
Profitabilitas Bank Umum Syariah
Di Indonesia Periode Tahun 20102014
Dari hasil output analisis data
penelitian, maka dapat diketahui nilai
Unstandardized
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yang tidak baik.

signifikan
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tidak
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2. Berdasarkan hasil analisa

profitabilitas bank umum syariah.

data, tingkat profitabilitas

Karena dalam pengujian diperoleh

bank umum syariah pada

nilai hasil t hitung 2,176 lebih

tahun 2011-2012 mengalami

besar dari t tabel 2,024 dengan

peningkatan, dan mengalami

nilai signifikansi yang lebih kecil

penurunan pada tahun 2013-

dari

2014.

Peningkatan

yang

terjadi

disebabkan

oleh

Sehingga

H0 ditolak dan H1 diterima.

tingginya kemampuan bank
umum

KESIMPULAN
Berdasarkan

hasil

penelitian dan pembahasan, maka
dapat

diperoleh

kesimpulan

sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil analisa
data,

tingkat

pembiayaan

risiko
murabahah

bank umum syariah pada
tahun

2010-2014

mengalami peningkatan di

syariah

dalam

menghasilkan laba, sehingga
tingkat profitabilitas pada
tahun tersebut dalam kondisi
baik. Sedangkan penurunan
terjadi

akibat

kemampuan

rendahnya

bank

umum

syariah dalam menghasilkan
laba,

sehingga

profitabilitas

pada

tingkat
tahun

tersebut dalam kondisi tidak
baik.
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3. Berdasarkan hasil analisa data,
terdapat
tingkat

pengaruh
risiko

antara

pembiayaan

murabahah terhadap

tingkat

profitabilitas

umum

bank

syariah periode tahun 20102014 terdapat pengaruh yang
tidak signifikan. Dimana hasil
thitung > ttabel (2,176 > 2,024)
sehingga H0 ditolak dan H1
diterima.
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