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MOTTO 

“The key to success is to start before you are ready” 

-Neil Patel- 

“Nothing is so strong as gentleness, nothing so gentle as real strength” 

-Saint Francis de Sales- 

“Work hard in silence, let success make the noise”  

“If you wait for perfect conditions, you’ll never get anything done” 

“Never be afraid to start over, it’s a new chance to rebuild what you want” 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini berjudul Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Profitabilitas 

Bank Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari masing-masing  

variabel makro terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.  

Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Bank Syariah yang laporan 

keuangannya telah dipublikasi Bank Indonesia dari tahun 2004 sampai 2014. Untuk 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, dan diperoleh 

sebanyak 10 Bank Syariah. Data penelitian ini menggunakan data sekunder dari website 

masing-masing bank dan juga Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS) serta 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar mata uang tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah, produk dosmestik bruto (PDB) 

berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap profitabilitas Bank Syariah, dan 

tingkat suku bunga berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap profitabilitas Bank 

Syariah.  

Kata kunci: inflasi, tingkat suku bunga, produk domestik bruto, nilai tukar mata uang, 

profitabilitas 
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ABSTRACT 

This research entitled Effect of Macroeconomic Variables on the profitability of 

Islamic Bank. This study aimed to analyze the effect of each of the macro variables on the 

profitability of Islamic Banking in Indonesia.  

The population used for this study is the Islamic Bank whose financial statements 

have been published by Bank Indonesia from 2004 to 2014. For sampling in this study 

using purposive sampling, and obtained as much as ten Islamic Banks. This research data 

using secondary data from the website of each bank and Bank Indonesia (BI), the Central 

Statistics Agency (BPS) and the Financial Services Authority (FSA). Data analysis method 

used is multiple linear regression analysis. 

The results of this study indicate that inflation and exchange rates did not affect the 

profitability of Islamic Bank, gross domestic product (GDP) had significant influence with 

positive direction on profitability of Islamic Bank, and interest rates had significant 

influence with negative direction on profitability of Islamic Bank. 

Keywords: inflation, interest rates, gross domestic product (GDP), exchange rates, 

profitability 
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menyelesaikan skripsi berjudul “Pengaruh Ekonomi Makro terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah.” 

Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah SWT kepada junjungan 
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13. Untuk Mba Ratna terimakasih banyak untuk tempat tinggalnya selama OSPEK, 

terimkasih karena selalu memberikan saran, nasehat, dukungan, dan doanya. 
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