ABSTRAK
Ika Septi Hidayah,, M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I., 2016: Pengaruh Risiko
Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) di PT Bank Syariah Mandiri
Periode 2009-2015.
Bank Syariah ialah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada
bunga, dan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada AlQur’an dan Hadist Nabi Saw. atau bisa disebut dengan prinsip syariat Islam. Jika
diliat dari tujuan umumnya bank syariah memiliki tujuan untuk mempromosikan
dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Syariah Islam dan tradisinya ke
dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Di samping
itu, bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial
intermediary, yang mana aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Karena
sama halnya dengan bank lainnya dimana bank syariah juga tidak lepas dari
persoalan uang yang mana perkembangannya juga selalu dipantau, begitu pula
dengan perkembangan bank syariah ini juga. Profitabilitas merupakan salah satu
alat analisis keuangan bank yang mengukur kesuksesan manajemen dalam
menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha bank. Di balik itu, risiko
pembiayaan yang cukup besar akan berpengaruh terhadap perolehan keuntungan
bank.
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: a) Apakah ada pengaruh
negatif antara risiko pembiayaan terhadap ROA (Return On Asset) di PT Bank
Syariah Mandiri? b) Apakah ada pengaruh negatif antara risiko pembiayaan
terhadap ROE (Return On Equity) di PT Bank Syariah Mandiri?
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh risiko
pembiayaan terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) PT Bank Syariah Mandiri
Periode 2009-2015 secara parsial.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jenis
penelitian time series. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini
ialah regresi linier sederhana, yaitu untuk mengetahui pengaruh dengan
menggunakan satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Dalam analisis
regresi linier sederhana, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu: Koefiseien
Determinasi (R2), dan Uji t. Namun sebelum melakukan analisis regresi, terlebih
dulu data harus memenuhi Uji Asumsi Klasik.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan berpengaruh
negatif terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) secara parsial, dengan tingkat
pengaruh yang besar yaitu ROA sebesar 84 %, dan ROE sebesar 80,1 %.
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