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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem perbankan Indonesia menganut dual banking system yakni sistem 

perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Hal ini diakui dan dikenal 

sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.1 Dalam undang-

undang tersebut diatur dengan rinci serta jenis-jenis usaha yang dapat 

dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut 

juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang-

cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. 

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia ditandai dengan 

adanya pertumbuhan yang pesat terhadap bank dan non bank lembaga keuangan 

syariah. Bank adalah suatu lembaga intermediasi keuangan yang umumnya  

didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui 

pembiayaan dan bentuk-bentuk lainnya. Hasil dari penyaluran pembiayaan 

tersebut, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahannya agar 

tetap survival dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan waktu 

yang telah ditentukan. Di samping itu bank syariah juga menawarkan jasa dalam 

                                                           
1Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), hlm.ix 
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bidang keuangan lainnya dengan maksud membantu kelancaran pembayaran dan 

kegiatan bisnisnya sehingga dapat menjalankan fungsi bank yaitu menghimpun 

dana, penyaluran dana dan jasa keuangan.  

Mengenai bank syariah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS)2. Perbankan syari’ah pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama 

dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana 

masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan perbankan lainnya. 

Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga 

adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan 

menimbulkan variasi produk lebih banyak dibandingkan produk bank 

konvensional. 

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan 

prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling 

menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan 

dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai 

kebersamaan dan persaudaraan dalam bentuk berproduksi, dan menghindari 

kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam 

produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang 

lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang 

kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa 

                                                           
2Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), hlm.10 
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terkecuali3. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang men-

jembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki 

kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah 

harusdilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah 

prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Qur’an dan Sunnah.4 

Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank berdasarkan 

prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, 

pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia 

selaku otoritas pengawasan bank, dan pihak lainnya. Kondisi bank tersebut dapat 

digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank 

berdasarkan prinsip syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan 

terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Sebagai lembaga yang 

penting dalam perekonomian maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik 

oleh regulator perbankan. 

Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan perbankan syariah. Tujuan laporan 

keuangan bank syariah adalah untuk menyediakan sehubungan dengan posisi 

keuangan perbankan syariah. Tujuan laporan keuangan bank syariah adalah untuk 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan aktivitas operasi perbankan5. Hal ini terkait sejauh 

mana bank menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi diukur dengan 

                                                           
3Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), hlm.x 
4Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), 

hlm.19 
5DwiSuwiknyo, AnalisisLaporanKeuanganPerbankanSyariah, (Yogyakarta: 

PustakaPelajar, 2010), hlm. v 
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membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba. Profitabilitas adalah untuk menilai kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

kedepannya. Maka dari itu, semakin tinggi profitabilias suatu bank, maka semakin 

baik pula kinerja bank tersebut. 

Dalam perhitungan rasio terdapat rasio profitabilitas memiliki peran yang 

sangat penting dalam kegiatan usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan kedepannya, beberapa cara dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat 

profitabilitas suatu bank adalah Return On Asset (ROA)rasio ini mengukur 

keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan 

membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aktiva. Laba sebelum 

pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sementara itu, 

rata-rata total aktiva adalah rata-rata volume usaha atau aktiva6. Jika suatu 

perusahaan mempunyai Return On Asset (ROA) yang tinggi maka perusahaan 

tersebut.  

Return On Asset (ROA) menggambarkan sejauh mana tingkat 

pengembalian dari seluruh asset yang dimiliki perusahaan, berpeluang besar 

dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan 

perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian 

dan akan menghambat pertumbuhan perusahaan tersebut7.  Oleh karena itu, Bank 

Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai 

                                                           
6Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di 

Indonesia, (Jakarta: Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama), hlm. 166 
7Bambang Susanto, Manajemen Akuntasi, cetakan pertama,(Jakarta: Sansu Moto, 2005), 

hlm. 45 
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profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang sebagaian besar dananya 

dari dana simpanan masyarakat.Bank Indonesia sebagai otoritas moneter 

menetapkan angka Return On Asset (ROA)  minimal sebesar 1,5% agar bank 

tersebut dapat dikatakan dalam kondisi sehat8. Menurut teori yang dikemukakan 

oleh Frianto Pandia, yang mengatakan bahwa semakin besar dana yang dapat 

dihimpun bank, semakin besar pembiayaan yang dapat diberikan dan semakin 

besar pula kemungkinan bank dalam memperoleh pendapatan atau profitabilitas 

(Return on Asset)9.Bank Indonesia selaku pembina dan pengawasan perbankan 

lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang 

diperoleh dari dananya sebagian besar dari simpanan masyarakat10. 

Adapun faktor-faktor rasio keuangan yang mempengaruhi Return On 

Asset(ROA) ialah Capital Adequaty Ratio (CAR), Net Operating Margin (NOM), 

Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO), Total Aktiva dan Non Performing Financing (NPF). Peneliti mem-

fokuskan untuk menganalisis pengaruh rasio Total Aktiva dan Non Performing 

Financing (NPF) Gross terhadap kinerja keuangan Return On Asset (ROA) pada 

bank syariah bukopin. 

Total aktiva adalah penjumlahan dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang 

merupakan harta perusahaan secara keseluruhan. Aktiva lancar yaitu berupa kas, 

piutang, persediaan dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan 

menjadi uang tunai, dijual, atau di konsumer dalam periode berikutnnya. Aktiva 

                                                           
8Marvon Nainggolan, Analisis Pengaruh LDR, NIM, BOPO terhadap ROA, (skripsi 

program sarjana F.E. USU 2009), hlm. 30 
9Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, Cetakan 1, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2012), hlm. 172 
10Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Keempat, (Jakarta: BPFE UI, 

2005), hlm. 74. 
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bersifat operasional dan rutin. Total aktiva dipilih sebagai proksi ukuran 

perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai aktiva atau asset relatif lebih 

stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan penjualan (Wuryatiningsih, 

2002) serta proksi-proksi lainnya11.Jika total aktiva yang digunakan perusahaan 

tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan 

menghambat pertumbuhan perusahaan tersebut dan sebaliknya.Menurut Sawir, 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara 

keseluruhan. Semakin besar Return On Asset (ROA) suatu perusahaan, semakin 

besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula 

posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset atau aktiva12.Dengan 

demikian dapat di asumsikan, semakin tinggi total aktiva maka semakin tinggi 

Return On Asset (ROA) dan sebaliknya. Non Performing Financing (NPF) adalah 

kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, 

diragukan dan macet. Non Performing Financing (NPF) Gross adalah 

perbandingan antara jumlah yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sampai 5 

(Kurang lancar, diragukan, macet) dibandingkan dengan total kredit yang 

diberikan oleh Bank13. Non Performing Financing (NPF) mencerminkan risiko 

pembiayaan, semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank 

                                                           
11Erlangga, Okyviandi Putra dan Imran, Pengaruh Total Aktiva, Capital Adecuacy Ratio 

(CAR), Finance To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return 

On Asset (ROA) Di Bank Umum Syariah Periode 2010-2014, Jurnal, hlm.565. pdf 
12Agnes Sawir, Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan,  

(Jakarta: Gramedia Pusaka, 2005), hlm 78 
13Maidalena, Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan 

Syariah, Jurnal, hlm.132. pdf 
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syariah semakin buruk. Tingkat kesehatan pembiayaan Non Performing 

Financing (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank (Suhanda, 2009).Jika 

setiap nasabah mampu menyelesaikan kewajibannya dalam hal pengembalian 

pokok pembiayaan tanpa pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing), 

maka pihak bank akan meningkatkan jumlah pembiayaan lebih besar lagi kepada 

nasabah. Non Performing Financing yang tinggi dapat mengganggu perputaran 

modal kerja bank dan dapat menurunkan laba perusahaan.14Ketentuan BI 

mengenai Non Performing Financing (NPF) adalah bank-bank harus memiliki 

Non Performing Financing (NPF) kurang dari 5% (0.05). Bila lebih dari 5%  

maka bank tersebut tidak sehat dan Non Performing Financing (NPF) yang tinggi 

menurunkan laba/keuntungan yang diperoleh bank dan semakin tinggi Non 

Performing Financing (NPF) menunjukan bahwa  bank tersebut tidak profesional 

dalam pengelolaan pembiayaannya15. Bertambahnya Non Performing Financing 

(NPF) akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan 

dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan 

berpengaruh buruk kepada Return On Asset (ROA).  

PT. Bank Syariah Bukopin sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip 

syariah.Pada tahun 2008 setelah memperolah izin kegiatan usaha bank umum 

yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur 

Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DPG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 

                                                           
14Lailani Qodar, Pembiayan Bermasalah (Non Performing Financing) pada PT Bank 

Syariah Mandiri, ( UIN Syarif Hidayatullah Jakarta),  hlm 52. pdf 
15Gita Anasty Nindya, Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Financing to 

Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas, jurnal, hlm. 3, pdf 
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tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi 

Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT. Bank Persyarikatan Indonesia menjadi 

PT. Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 

Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak 

M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -200916.  

Adapun data-data yang menunjukkan Total Aktiva dan Non Performing 

Financing (NPF) Grossdengan Return On Asset (ROA) pada PT. Bank Syariah 

BukopinPeriode 2014-2017 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Perkembangan Total Aktiva danNon Performing Financing 

(NPF)Gross denganReturn On Asset(ROA)PT. Bank Syariah Bukopin 

Periode 2014-2017 

(dalam triwulan) 

Tahun Triwulan 

 

 

Total  

Aktiva 

(dalamjutaan- 

Rupiah) 

Total 

Aktiva 

(dalampe

rsen) 

Non 

Performing 

Financing 

(NPF) 

Gross 

(dalampers

en) 

Return 

On Asset 

(ROA) 

(dalampe

rsen) 

2014 I Rp. 4.526.076 5,15% 4,61% 0,22% 

 II Rp. 4.645.407 5,29% 4,31% 0,27% 

 III Rp. 4.790.155 5,45% 4,27% 0,23% 

 IV Rp. 5.161.300 5,87% 4,07% 0,27% 

2015 I Rp. 5.102.475 5,81% 4,52% 0,35% 

 II Rp. 5.215.803 5,94% 3,03% 0,49% 

 III Rp. 5.313.580 6,04% 3,01% 0,66% 

 IV Rp. 5.827.154 6,63% 2,99% 0,79% 

2016 I Rp. 6.144.201 7,00% 2,89% 1,13% 

 II Rp. 6.487.998 7,38% 2,88% 1,00% 

                                                           
16http://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan. 

Diaksespadatanggal 15 September 2017. 

http://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan
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 III Rp. 6.657.144 7,58% 2,59% 0,99% 

 IV Rp. 7.019.599 7,99% 3,17% 0,76% 

2017 I Rp. 6.401.365 7,28% 2,22% 0,53% 

 II Rp. 6.990.616 7,95% 2,80% 0,39% 

 III Rp. 7.579.230 8,62% 3,67% 0,27% 

Sumber:LaporanKeuanganPublikasi Bank SyariahBukopin17 

 

Pada data table diatas dapat diuraikan, pada tahun  2014 triwulan ketiga 

Total Aktiva naik sebesar  0,16% menjadi Rp. 4.790.155 dan Non Performing 

Financing (NPF) Gross turun sebesar  0,04%  tetapi Return On Asset (ROA) 

turunsebesar  0,04%. Pada tahun 2015 triwulan pertama terjadi penurunan pada 

Total Aktiva sebesar 0,06% menjadi Rp. 5.102.475 dan Non Performing 

Financing (NPF) Gross terjadi kenaikan sebesar 0,45% akan tetapi Return On 

Asset (ROA) mengalami kenaikan sebesar 0,08%. Pada tahun 2016 triwulan 

kedua Total Aktiva mengalami kenaikan sebesar 0,38% menjadi Rp. 6.487.998 

dan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami penurunan sebesar 

0,01% tetapi Return On Asset (ROA) mengalami penurunan sebesar 0,13%. Pada 

triwulan ketiga Total Aktiva mengalami kenaikan sebesar 0,2% menjadi 

Rp.6.657.144 Return On Asset (ROA) mengalami penurunan sebesar 0,01% serta 

Non Performing Financing (NPF) Gross 0,29%. Pada triwulan keempat Total 

Aktiva mengalami kenaikan sebesar 0,41% menjadi Rp. 7.019.599 akan tetapi 

Return On Asset (ROA) mengalami penurunan sebesar 0,23%. Pada tahun 2017 

triwulan pertama Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami penurunan 

sebesar 0,95% serta Return On Asset (ROA) mengalami penurunan sebesar 

                                                           
17https://www.syariahbukopin.co.id/?q=laporan-keuangan.Diaksespadatanggal 10 

Oktober 2017. 

https://www.syariahbukopin.co.id/?q=laporan-keuangan
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0,23%. Pada triwulan kedua Total Aktiva mengalami kenaikan sebesar 0,67% 

menjadi Rp. 6.990.616 tetapi Return On Asset (ROA) mengalami penurunan 

sebesar 0,14%. Pada triwulan ketiga  Total Aktiva mengalami kenaikan sebesar 

0,67% menjadi Rp.7.579.230 tetapi Return On Asset (ROA) mengalami 

penurunan kembali sebesar 0,12%. 

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat divisualisasikan dalam bentuk 

grafik sebagai berikut : 

Grafik 1.1 

Perkembangan Total Aktiva danNon Performing Financing(NPF)Gross 

denganReturn On Asset(ROA) 

 

 
 

Berdasarkan data yang tersaji dalam grafik diatas, bahwa rasio Total 

Aktiva danNon Performing Financing (NPF) Gross dengan Return On Asset 

(ROA) mengalami fluktuasi pada setiap periodenya dan terdapat penyimpangan 

teori yang menyatakan hubungan ketiga rasio tersebut. Seharusnya menurut teori 

bila Total Aktiva naik, Non Performing Financing (NPF) Gross Turun dan Return 

On Asset (ROA) Naik. Tetapi  ada beberapa triwulan yang menunjukkan ketika 

Total Aktiva naik maka Return On Asset (ROA) turun dan sebaliknya bila Total 
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Aktiva turun maka Return On Asset (ROA) naik. Hal tersebut bersimpangan 

dengan teori yang menyatakan bila Total Aktiva naik maka Return On Asset 

(ROA) naik dan sebaliknya bila Total Aktiva turun maka Return On Asset (ROA) 

turun yang menunjukan hubungan searah. Demikian yang juga yang terjadi 

dengan Non Performing Financing (NPF) Gross, ada beberapa triwulan yang 

menunjukkan Non Performing Financing (NPF) Gross naik maka Return On 

Asset (ROA) naik dan sebaliknya Non Performing Financing (NPF) Gross turun 

maka Return On Asset (ROA) juga turun. Hal tersebut bersimpangan dengan teori 

yang menyatakan bila Non Performing Financing (NPF) Gross naik maka Return 

On Asset (ROA) turun dan sebaliknya bila Non Performing Financing (NPF) 

Gross turun maka Return On Asset (ROA) naik yang menunjukan hubungan yang 

tidak searah. 

Berdasarkan fenomena diatas, maka tidak setiap kejadian empiris sesuai 

dengan teori yang menyatakan apabila total aktiva naik dan Non Performing 

Financing (NPF) Gross turun maka Return On Asset (ROA) naik. Hal inilah yang 

menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Pengaruh Total Aktiva 

dan Non Performing Financing (NPF) Gross terhadap Return On Asset (ROA) 

Pada PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2014-2017. 

 

B. Perumusan Masalah 

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat 

bahwa Total Aktiva dan Non Performing Financing (NPF) Gross berpengaruh 

kepada Return On Asset (ROA). Selanjutnya, peneliti merumuskan kedalam 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
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1. Berapa besar pengaruh Total Aktiva terhadap Return On Asset (ROA) PT. 

Bank Syariah Bukopin secara parsial? 

2. Berapa besar pengaruh Non Performing Financing (NPF) Gross terhadap 

Return On Asset (ROA) PT. Bank Syariah Bukopin secara parsial? 

3. Berapa besar pengaruh Total Aktiva dan Non Performing Financing (NPF) 

Gross secara simultan terhadap Return On Asset (ROA) PT. Bank Syariah 

Bukopin? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Total Aktiva terhadap Return 

On Asset (ROA) secara parsial PT. Bank Syariah Bukopin; 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Non Performing Financing 

(NPF) Gross terhadap Return On Asset (ROA) secara parsial PT. Bank 

Syariah Bukopin; 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Total Aktiva dan Non 

Performing Financing (NPF) Gross terhadap Return On Asset (ROA) secara 

simultan PT. Bank Syariah Bukopin.  

 

D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini memilki kegunaan baik secara akademik maupun praktis, 

seperti peneliti uraikan sebagai berikut:  
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1. Kegunaan Akademik  

a. Mendeskripsikan pengaruh Total Aktiva  dan Non Performing Financing 

(NPF) Gross terhadap Return On Asset (ROA) PT. Bank Syariah 

Bukopin; 

b. Mengembangkan konsep dan teori Total Aktiva dan Non Performing 

Financing (NPF) Gross serta pengaruhnya terhadap Return On Asset 

(ROA) PT. Bank Syariah Bukopin. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir 

serta keilmuan tentang perbankan syariah khusus dalam masalah 

keuntungan atau profitabilitas.  

b. Bagi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya diharapkan bisa dijadikan 

sebagai bahan acuan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut. 

c. Bagi pihak bank, yaitu sebagai acuan dalam melaksanakan perekonomian 

yang sesuai dengan prinsip syariah. 

d. Bagi pemerintah merumuskan kebijakan penting menjaga stabilitas 

ekonomi dan moneter.   

 

 

 

 


