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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel makro terhadap profitabilitas Bank 

Syariah di Indonesia. Populasi yang digunakan untuk peneltian 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, diperoleh 10 Bank Syariah. Data penelitian ini 

menggunakan data sekunder dari website masing-masing bank dan juga Bank Indonesia serta Badan Pusat 

Statistik. 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 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze the effect of macroeconomic variables on the profitability of Islamic 

Banking in Indonesia. The population used for the study is Islamic Banks whose financial statements have 

been published to Bank Indonesia from 2004 to 2014. For its sampling in this study used purposive 

sampling, obtained ten Islamic Banks. The data of this study used secondary data from the website of 

each bank and also Bank Indonesia and Central Bureau of Statistics. The method of data analysis which 

was used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that inflation and 

exchange rates had no effect on profitability Islamic Bank, gross domestic product (GDP) had significant 

influence with positive direction on profitability Islamic Bank, and the interest rate had significant 

influence with negative direction on profitability Islamic Bank. 

Keywords: inflation, interest rates, gross domestic product, exchange rates, profitability 

 

 

 



1. PENDAHULUAN 

Bank merupakan sektor penting dan berpengaruh dalam perekonomian suatu 

Negara. Kegiatan usaha perbankan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan 

memberikan jasa bank lainnya. Salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan 

suatu bank adalah dengan melihat tingkat profitabilitas. Pendapat itu didukung oleh 

Munawir (2010) bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba selama periode tertentu. 

Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Bank syariah 

merupakan bank yang sistem operasinya tidak mengandalkan bunga dan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Saat krisis ekonomi dan moneter terjadi pada tahun 1997-1998, 

lembaga keuangan seperti perbankan mengalami masa sulit karena tingkat suku bunga 

yang tinggi akibat dari inflasi yang tinggi. Selama krisis ekonomi tersebut bank syariah 

tidak terpengaruh dan tetap menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik karena bank 

syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga melainkan bagi hasil.  

Menurut penelitian Sahara (2013), suku bunga BI berpengaruh negatif terhadap 

ROA. Namun pada pengujian inflasi dan produk domestik bruto menunjukkan hasil 

bahwa terdapat pengaruh posistif terhadap ROA. Namun Kalengkongan (2013) 

menyatakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan 

inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Dwijayanthy dan Naomi (2009) juga 

menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap profitablitas bank, BI rate tidak 

terbuki berpengaruh terhadap profitabilitas bank, dan nilai tukar mata uang berpengaruh 

negatif terhadap profitabilitas bank.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaruh inflasi terhadap profitabilitas bank 

syariah?, 2) Bagaimana pengaruh nilai tukar mata uang terhadap profitabilitas bank 

syariah?, 3) Bagaimana pengaruh produk domestik bruto (PDB) terhadap profitabilitas 

bank syariah?, 4) Bagaimana pengaruh jumlah uang beredar terhadap profitabilitas bank 

syariah?, dan 5) Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga terhadap profitabilitas bank 

syariah? 



Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pengaruh inflasi, nilai tukar mata uang, produk domestik bruto, nilai tukar mata uang, dan 

tingkat suku bunga secara parsial terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. 

2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengaruh Inflasi terhadap Profitabilitas Bank Syariah 

Menurut Sukirno (2003) mengatakan bahwa inflasi yang meningkat akan 

menyebabkan nilai rill tabungan merosot karena masyarakat akan mempergunakan 

hartanya untuk mencukupi biaya pengeluaran akibat naiknya harga-harga barang 

sehingga akan mempengaruhi profitabilitas bank. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kalengkongan (2013) yang menyatakan hasil penelitiannya bahwa inflasi berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap profitabilitas bank. Penelitian selanjutnya oleh 

Dwijayanthy dan Naomi (2009) yang menyatakan hasil penelitiannya bahwa inflasi 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. Dengan demikian hipotesis dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

H1 : Inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah 

2.2 Pengaruh Nilai Tukar Mata Uang terhadap Profitabilitas Bank Syariah 

Nilai tukar mata uang asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau 

nilai mata uang suatu Negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang Negara lain. Mata 

uang dapat dikatakan mangalami apresiasi jika nilai tukarnya relatif terhadap mata uang 

Negara lain mengalami kenaikan. Sebaliknya, mata uang dikatakan mengalami depresiasi 

jika nilai tukarnya relatif terhadap mata uang Negara lain mengalami penurunan. Hasil 

penelitian Dwijayanthy dan Naomi (2009) menyatakan bahwa nilai tukar mata uang asing 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. Dengan demikian hipotesis dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

H2 : Nilai tukar dollar ($) pada rupiah (Rp) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

bank syariah 

2.3 Pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Profitabilitas Bank Syariah 

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara 

dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB). Jika PDB naik, 

maka akan diikuti peningkatan pandapatan masyarakat sehingga kemampuan untuk 

menabung (saving) juga akan ikut meningkat. Menurut Sukirno (2003), dengan terjadinya 



peningkatan dari sisi saving ini maka akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sahara (2013) menyatakan bahwa produk domestik 

bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Dengan demikian 

hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

H3 : Produk domestik bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank 

syariah 

2.4 Pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap Profitabilitas Bank Syariah 

Perkembangan jumlah uang beredar mencerminkan perkembangan ekonomi. Bila 

perekonomian tumbuh berkembang, maka jumlah uang beredar juga bertambah namun 

komposisi berubah. Apabila perekonomian semakin meningkat, komposisi M1 dalam 

peredaran uang semakin kecil dan kemudian digantikan dengan porsi uang yang semakin 

besar. Jumlah uang tunai yang diminta untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga 

dipengaruhi secara positif oleh tingkat pendapatan. Dengan adanya teori tersebut 

hipotesis dapat kita rumuskan sebagai berikut : 

H4 : Jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah 

2.5 Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Profitabilitas Bank Syariah 

Suku bunga BI (BI rate) juga ikut mempengaruhi profitabilitas bank. Ketika suku 

bunga naik, maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga deposito yang berakibat langsung 

terhadap penurunan sumber dana pihak ketiga pada bank syariah. Penurunan DPK ini 

sebagai akibat dari pemindahan dana masyarakat ke bank konvesional untuk 

mendapatkan imbalan bunga yang lebih tinggi. Menurut Karim (2006) apabila DPK 

turun, maka profitabilitas bank syariah juga akan mengalami penurunan. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Sahara (2013) menyatakan bahwa suku bunga BI berpengaruh 

negatif terhadap profitabilitas pada bank syariah. Dengan demikian hipotesis dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

H5 : Tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah  

3. METODE PENELITIAN 

Populasi yang digunakan untuk peneltian 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, dengan 

kriteria sebagai berikut: 1) Bank syariah tersebut membuat laporan keuangan pada 



periode kuartal I 2004 sampai kuartal IV 2014 dan telah dipublikasikan secara kuartal di 

Bank Indonesia, 2) Data untuk penelitian tersedia antara periode kuartal I 2004 sampai 

kuartal IV 2014. Dari kriteria tersebut terdapat 10 Bank Syariah yang digunakan dalam 

penelitian ini. Data penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data-data inflasi, 

nilai tukar mata uang, jumlah uang beredar, produk domestik bruto (PDB), tingkat suku 

bunga, dan laporan keuangan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), 

Bank Indonesia (www.bi.go.id), Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) dan website 

masing-masing bank dan juga Bank Indonesia.  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengujian asumsi klasik, 

analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis (t). Adapun model dasar dari regresi 

linier berganda dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

RoAi,t =  + 1 INFt + 2 NTMUt + 3 Ln(PDBt) + 4 Ln(JUBt) + 5 TSBt + εt  

RoEi,t =  + 1 INFt + 2 NTMUt + 3 Ln(PDBt) + 4 Ln(JUBt) + 5 TSBt + εt  

NIMi,t =  + 1 INFt + 2 NTMUt + 3 Ln(PDBt) + 4 Ln(JUBt) + 5 TSBt + εt  

BOPOi,t =  + 1 INFt + 2 NTMUt + 3 Ln(PDBt) + 4 Ln(JUBt) + 5 TSBt + εt  

Dimana;  

RoAit  = Return on Asset bank syariah i pada kuartal t 

RoEit  = Return on Equity bank syariah i pada kuartal t 

NIMit  = Net Interest Margin bank syariah i pada kuartal t 

BOPOit = Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional 

   bank syariah i pada kuartal t 

INFt   = Inflasi pada bank syariah kuartal t 

NTMUt = Nilai Tukar Mata Uang pada bank syariah kuartal t 

PDBt  = Produk Domestik Bruto pada bank syariah kuartal t 

JUBt  = Jumlah Uang Beredar pada bank syariah kuartal t 

TSBt   = Tingkat Suku Bungan pada bank syariah kuartal t 

εt   = Residual 

 

 

http://www.bps.go.id/
http://www.bi.go.id/


4. HASIL ANALISIS 

4.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Sumber : Eviews 8 (data diolah) 

Tabel diatas menunjukkan ringkasan hasil analisis deskriptif dari variabel 

profitabilitas (Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Interest Margin 

(NIM) dan BOPO), inflasi, nilai tukar mata uang, produk domestik bruto (PDB), jumlah 

uang beredar, dan tingkat suku bunga. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 44 

data dengan periode pengamatan selama 10 tahun yaitu 2004-2014. Berdasarkan tabel 4.1 

diatas maka diketahui nilai minimum, maximum, rata-rata (mean), dan standar deviasi 

untuk masing-masing variabel. 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

Secara keseluruhan dalam pengujian asumsi klasik pada model regresi mengalami 

error pada setiap pengujian asumsi klasik yaitu multikulineritas, autokorelasi, dan 

heteroskedastisitas. Untuk menghilangkan error multikolineritas pada model regresi yaitu 

dengan menghilangkan variabel jumlah uang beredar. Hal tersebut dilakukan agar pada 

masing-masing variabel bebas tidak terdapat korelasi yang tinggi. 

 

 

 

 ROA ROE NIM BOPO INF NTMU Ln(PDB) Ln(JUB) TSB 

 Mean  1.851591  23.20159  6.510000  84.93364  0.569318  1.072955  13.21568  13.08864  7.790227 

 Median  1.770000  21.96000  6.415000  84.53000  0.465000  1.065000  13.20500  13.09500  7.435000 

 Maximum  3.260000  42.32000  13.87000  98.32000  2.460000  12.84000  13.52000  13.76000  12.75000 

 Minimum  0.100000  1.560000  3.360000  75.76000 -0.350000 -8.290000  12.91000  12.25000  5.750000 

 Std. Dev.  0.805660  9.829698  2.075830  5.224624  0.613417  4.318603  0.183612  0.464030  1.815847 

 Skewness -0.347574  0.071124  0.941840  0.835324  1.381990  0.328577  0.017248 -0.165270  1.359018 

 Kurtosis  2.451613  2.934741  4.756917  3.480884  5.318244  3.834655  1.777204  1.819347  4.429912 

          

 Jarque-

Bera  1.437256  0.044904  12.16418  5.540911  23.85870  2.068918  2.743436  2.755865  17.29268 

 Probability  0.487421  0.977798  0.002283  0.062633  0.000007  0.355419  0.253671  0.252099  0.000176 

          

 Sum  81.47000  1020.870  286.4400  3737.080  25.05000  47.21000  581.4900  575.9000  342.7700 

 Sum Sq. 

Dev.  27.91079  4154.788  185.2900  1173.758  16.18008  801.9641  1.449680  9.258918  141.7839 

          

 Obser.  44  44  44  44  44  44  44  44  44 



4.3 Regresi Linier Berganda 

4.2 Rangkuman Hasil Uji t 

 
Koefisien 

INF 

Koefisien 

NTMU 

Koefisien 

PDB 

Koefisien 

TSB 

Total Signifikasi Sesuai 

Hipotesis 
3/40 2/40 9/40 14/40 

Total Signifikasi Tidak 

Sesuai Hipotesis 
1/40 3/40 10/40 5/40 

Total ROA 0/10 1/10 6/10 4/10 

Total ROE 1/10 1/10 4/10 5/10 

Total NIM 2/10 1/10 4/10 4/10 

Total BOPO 1/10 2/10 5/10 6/10 

Sumber: Eviews 8 (data diolah) 

Tabel diatas menunjukkan rangkuman dari hasil analisis regresi linier berganda 

pada 10 Bank Syariah dengan 4 pengukuran profitabilitas yaitu (Return on Asset) ROA, 

(Return on Equity) ROE, (Net Interest Margin) NIM dan BOPO. Secara keseluruhan 

variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah, karena 

dari total 40 pengujian hanya 3 yang sesuai dengan hipotesis dan 1 tidak sesuai hipotesis, 

sedangkan sisanya tidak berpengaruh signifikan. Variabel nilai tukar mata uang secara 

keseluruhan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah, karena 

dari total 40 pengujian hanya 2 yang sesuai hipotesis dan 3 tidak sesuai hipotesis, 

sedangkan sisanya tidak berpengaruh signifikan. Variabel produk domestik bruto (PDB) 

secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah, karena 

dari total 40 pengujian terdapat 9 yang sesuai hipotesis dan 10 yang tidak sesuai 

hipotesis. Variabel tingkat suku bunga secara keseluruhan berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas Bank Syariah karena dari 40 pengujian terdapat 14 yang sesuai 

dengan hipotesis dan 5 yang tidak sesuai hipotesis.  

5. PEMBAHASAN 

5.1.1 Pengaruh inflasi terhadap profitabilitas bank syariah 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Alasan yang menjelaskan 

kondisi tersebut adalah walaupun inflasi yang tinggi mencerminkan kenaikan barang-

barang yang mengakibatkan nilai peredaran uang dapat berkurang akibat dari harga 



yang meningkat, akan tetapi kondisi tersebut tidak mempengaruhi masyarakat dalam 

berinvestasi dan menyimpan dana di bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa 

dengan adanya inflasi tidak banyak mengurangi deposito maupun tabungan pada bank 

syariah. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Wibowo dan Syaichu 

(2013) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank 

syariah.  

5.1.2 Pengaruh nilai tukar dollar pada rupiah terhadap profitabilitas bank syariah 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan nilai tukar dollar 

pada rupiah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank 

syariah. Alasannya adalah pada bank syariah nilai tukar dollar pada rupiah tersebut 

tidak terapresiasi atau terdepresiasi, sehingga menyebabkan nilai tukar dollar pada 

rupiah tidak berpengaruh pada profitabilitas bank syariah. Hasil yang sama juga 

ditujukkan oleh hasil penelitian Rahmadani (2010) yang menyatakan bahwa nilai 

tukar tidak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap perofitabilitas 

perbankan.  

5.1.3 Pengaruh produk domestik bruto (PDB) terhadap profitabilitas bank syariah 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan produk domestik 

bruto (PDB) memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahara (2013) yang menyatakan bahwa 

produk domestik bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank 

syariah. Peningkatan PDB berpengaruh positif terhadap pendapatan konsumen karena 

dapat meningkatkan pola saving di perbankan. Hal tersebut sesuai dengan teori 

Keynes yang menyatakan bahwa besarnya tabungan bukan dipengaruhi oleh tingkat 

bunga, namun dipengaruhi oleh besar kecilnya tingkat pendapatan konsumen. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa besarnya PDB dapat mempengaruhi 

profitabilitas yang dihasilkan oleh perbankan syariah.  

5.1.4 Pengaruh jumlah uang beredar terhadap profitabilitas bank syariah 

Dalam pengujiannya, jumlah uang beredar dikeluarkan dari model regresi 

karena ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dengan menghilangkan 

jumlah uang beredar diharapkan dapat menghilangkan korelasi yang tinggi pada 

variabel pasangannya yaitu produk domestik bruto (PDB). 



5.1.5 Pengaruh tingkat suku bunga terhadap profitabilitas bank syariah 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat suku 

bunga memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2015) yang menyatakan bahwa tingkat suku 

bunga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan arah yang negatif, yang artinya apabila tingkat 

suku bunga mengalami kenaikkan maka profitabilitas bank syariah akan mengalami 

penurunan. Hal ini terjadi karena ketika suku bunga naik, maka akan diikuti oleh 

naiknya suku bunga deposito yang berakibat langsung terhadap penurunan sumber 

dana pihak ketiga pada bank syariah. 

6. KESIMPULAN 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel 

ekonomi makro berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Berdasarkan hasil 

analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa inflasi dan nilai tukar 

mata uang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah, sedangkan produk 

domestik bruto (PDB) berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas bank 

syariah, dan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas 

bank syariah. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam analisis datanya, diharapkan 

untuk penelitian selanjutnya dapat diperluas dengan menambahkan jenis variabel 

ekonomi makro lainnya atau dengan mengubah jangka waktu serta penambahan metode 

analisisnya.  

Atas dasar hasil analisis yang didapat, Bank Indonesia harus cukup bijak dalam 

menentukan tingkat suku bunga, karena terbukti bahwa tingkat suku bunga berpengaruh 

terhadap profitabilitas bank syariah. Jika Bank Indonesia meningkatkan tingkat suku 

bunga maka akan mengakibatkan pemindahan dana masyarakat ke bank konvesional 

untuk mendapatkan imbalan bunga yang lebih tinggi.   

DAFTAR PUSTAKA 

Bank Indonesia. 2016. Laporan Inflasi. (http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default. 

aspx, diakses 21 Januari 2016) 

http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.%20aspx
http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.%20aspx


Bank Indonesia. 2016. Laporan Keuangan Publikasi Bank Syariah. (http://www.bi.go.id/id/ 

publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-syariah/Default.aspx, diakses 21 Januari 2016) 

Badan Pusat Statistik. 2016. Produk Domestik Bruto. (http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/11, 

diakses 21 Januari 2016) 

Dwijayanthy, Febrina dan Prima Naomi. 2009. Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, Nilai Tukar 

Mata Uang terhadap Profitabilitas Bank Periode 2003-2007. Karisma. 3 (2). 87-98 

Kalengkongan, Glenda. 2013. Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Pengaruhnya terhadap Return on 

Asset (ROA) pada Industri Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia. Jurnal 

EMBA, 1 (4). 737-747 

Karim, Adiwarman Azam. 2006. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta. PT. Raja 

Grafindo Persada 

Munawir. 2010. Analisis Laporan Keuangan. Edisi keempat. Yogyakarta. Liberty 

Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Laporan Keuangan Publikasi Bank Syariah. 

(http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-

perbankan/Default.aspx, diakses 22 Januari 2016) 

Rahmadhani, Sari. 2010. Pengaruh Listed, Kepemilikan Saham oleh Institusional dan Nilai 

Tukar terhadap Profitabilitas Perbankan Domestik di Indonesia. Jurnal Ilmu Manajemen 

dan Akuntansi. 1 (1). 1-10  

Sahara, Yuanita Ayu. 2013. Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, dan Produk Domestik 

Bruto terhadap Retrun on Asset (ROA) Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmu 

Manajemen. 1 (1). 149-157 

Saputra, Tinton Anas. 2015. Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Profitabilitas 

Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2013. Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasi). 

Surakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS 

Soeratno (editor). 2000. Ekonomi Makro Pengantar. Edisi Pertama. Yogyakarta. Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi YKPN 

Sukirno, Sadono. 2003. Teori Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Kedua. Jakarta. PT. 

RajaGrafindo Persada 

Wibowo, Edhi Satriyo dan Muhammad Syaichu. 2013. Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, 

CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Diponegoro Journal of 

Management. 2 (2). 1-10 

http://www.bi.go.id/id/%20publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-syariah/Default.aspx
http://www.bi.go.id/id/%20publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-syariah/Default.aspx
http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/11
http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx
http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx

