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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Bank memiliki peranan yang sangat penting bagi kegiatan 

perekonomian di Indonesia. Perbankan syariah sebagai komponen 

perbankan di Indonesia yang mampu menarik ketahanan perhatian dunia 

dengan ketahanannya dalam menghadapi krisis keuangan global. 

Kemudian pertumbuhan asset di perbankan syariah di Indonesia tumbuh 

terus menerus setiap tahunnya. . Akan tetapi asset perbankan masih tetap 

didominasi oleh perbankan konvensional dengan presentasi yang sangat 

tinggi di bandingkan dengan asset perbankkan syariah yang masih cukup 

sedikit presentasinya. Karena itu, perbankan syariah harus memiliki 

kemampuan memperoleh profit untuk pertumbuhan dan perkembangan 

bank umum syariah untuk kedepannya. 

Bank syariah merupakan institusi keuangan yang menjamin seluruh 

aktivitas investasi yang menyertainnya telah sesuai dengan syariah, 

sedangkan bank konvensional merupakan bank yang system 

operasionalnya menerapkan metode Bungan (Ascarya,2011). Bank syariah 

didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan 

prinsip-prinsip islam ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta 

bisnis lain yang terkait (Antonio,2009). 
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Dari data di atas terlihat bahwa perbankan syariah merupakan 

perusahaan yang mampu bersaing walaupun tergolong masih baru 

dibandingkan perbankan konvensional. Dari ketiga komponen tersebut 

membuktikan bahwa asset,DPK,dan pembiayaan merupakan hal yang 

sangat penting di perbankan. Dan asset menjadi tolok ukur dalam 

kesehatan suatu perbankan. Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah 

satu indikator yang paling tepat untuk mengukur suatu kemampuan dalam 

menghasilkan laba di dalam suatu perbankan. Semakin tinggi 

profitabilitas, maka semakin tinggi pula kinerja keuangan perusahaan. 

Salah satu rasio profitabilitas adalah Return On Asset (ROA) merupakan 

perbandingan net profit after taxterhadap  average total asset. Rasio ini 

menggambarkan seberapa efektif perusahaan menggunakan assetnya 

dalam menghasilkan keuntungan (Handoko,2008). 

Untuk mengetahui peningkatan profit diperlukan suatu ukuran 

kinerja dari suatu perbankan yaitu dengan menggunakan rasio 

profitabilitas. Menurut haryani(2010) Return On Asset merupakan alat 

untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 

keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset 

yang bersangkutan. Semakin besar ROA semakin besar pula keuntungan 

yang akan dihasilkan oleh suatu bank sehingga memungkinkan suatu bank 

dalam kondisi bermasalah semakin kecil. 

Salah satu metode yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan 

bank ialah dengan menggunakan rasio kemampuan laba atau disebut 

dengan rasio profitabilitas. Rasio kemampuan laba dapat diartikan sebagai 
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kemampuan bank dalam mengelola asset yang ada guna menghasilkan 

laba. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tolok ukur Return On 

Assetsebagai tolok ukur tingkat kemampuan bank. Profitabilitas dapat 

dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur 

kinerja perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dapat menjadi tolok ukur kinerja perusahaan tersebut. Semakin tinggi 

profitabilitas semakin baik pula kinerja perusahaan. 

Profitabilitas bank merupakan fungsi dari faktor internal dan 

eksternal. Factor internal merupakan faktor mikro atau faktor spesifik bank 

yang menentukan profitabilitas.Sedangkan faktor eksternal merupakan 

variabel-variabel yang tidak memiliki hubungan langsung dengan 

manajemen bank, tetapi faktor tersebut secara tidak langsung memberikan 

efek bagi perekonomian yang berdampak pada kinerja lembaga keuangan. 

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indicator yang paling 

tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Rasio yang biasa 

digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan yaitu Return On 

Asset(Pratiwi,2012). 
Lingkungan ekonomi makro akan mempengaruhi operasional 

perusahaan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja 

keuangan perbankan. Variabel ekonomi makro yang dapat berpengaruh 

terhadap kinerja keunagan perusahaan , khususnya permasalahan 

perbankan syariah di Indonesia, yaitu Inflasi merupakan presentasi 

kecepatan kenaikan harga-harga dalam satu tahun tertentu ,atau dengan 

kata lain ada penurunan mata uang yang berlaku. Sehingga tingkat suku 

bunga yang menjadikan instrument konvensional untuk mengendalikan 
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laju inflasi, dimana inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya 

profitabilitas suatu perbankkan (Dendawijaya,2006). 

Inflasi merupakan kenaikan harga barang atau jasa secara terus-

menerus selama periode waktu tertentu yang di ukur dengan menggunakan 

indeks harga. Tingkat pengembalian investasi saham berkorelasi positif 

dengan nilai riil dan tingkat pengembalian investasi berkorelasi negative 

dengan tingkat suku bunga dan inflasi (kasmir dan jakfar 2010). 

Tinggi rendahnyan tingkat inflasi dinilai memberi pengaruh positif 

maupun negatif terhadap pergerakan harga saham sesuai dengan tingkat 

inflasi itu sendiri. Tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan harga 

saham asset perbankkan, sementara tingkat inflasi yang sangat rendah 

akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi sangat lamban 

sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap lambannya pergerakan asset 

perbankkan(Samsul,2006).Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu untuk 

menetapkan tingkat suku bunga yang sesuai sebagai dasar patokan bank 

umum dan swasta untuk menentukan suku bunga mereka agar mereka 

tetap likuid dan menguntungkan.Salah satu krisis yang dialami oleh 

Indonesia yaitu krisis inflasi yang berkepanjangan. Dalam penelitian A.A 

Putri Suardani (2009) serta Novianto Satrio Utomo (2009) berpengaruh 

positif terhadap ROA Sedangkan menurut Sahara (2013) berpengaruh 

positif terhadap ROA. 
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Faktor lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah suku bunga 

BI (BI rate). Besarnya tingkat suku bunga (BI Rate) menjadi salah satu 

faktor bagi perbankan untuk menentukan besarnya suku bunga yang 

ditawarkan kepada masyarakat. Semakin banyak kredit yang disalurkan 

berdampak pada besarnya pendapatan yang diperoleh bank (Almilia dan 

Utomo, 2006). Dengan demikian tingkat suku bunga dapat mempengaruhi 

kinerja keuangan (Kalengkongan, 2013).   

Perkembangan  tingkat  suku  bunga  yang  ditetapkan  oleh  bank  

dapat  dipengaruhi oleh  faktor  internal dan eksternal bank. Faktor  

internal  meliputi  struktur  aktiva  produktif bank  yang  sebagian  

returnnya  sangat  dipengaruhi  oleh  fluktuasi  suku  bunga  SBI, 

sedangkan  faktor  eksternal  yang  berpengaruh  pada  banyaknya  

nasabah  yang  masih menunggu  penurunan  tingkat  suku  bunga  

sebelum  mengajukan  pinjaman  kepada  bank. Salah  satu  pendekatan  

dalam  menganalisa  manajemen  keuangan  adalah  melalui  pendekatan 

neraca  dengan  melihat  secara  utuh  sebagai  satu  kesatuan.  Dalam 

penelitian (Mishkin,2007) berpengaruh positif terhadap return on asset 

(ROA) Sedangkan menurut (Karim,2006) berpengaruh negatife terhadap 

return on asset (ROA). Dengan adanya penelitian dari (Mishkin,2007) dan 

(Karim,2006), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai 

pengaruh suku bunga BI terhadap return on asset (ROA). 

Faktor internal lainnya yang mempengaruhi profitabilitas adalah gross 

domestic product (GDP) . GDP merupakan nilai barang atau jasa dalam 

suatu Negara yang di produksi oleh faktor-faktor produksi milik warga 
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negara tersebut dan Negara asing. GDP merefleksikan kegiatan penduduk 

di suatu negara dalam memproduksi suatu barang dalam kurun waktu 

tertentu. Keterkaitan GDP dengan dunia perbankan adalah dimana GDP 

terkait dengan saving. Sedangkan salah satu kegiatan bank sebagai mediasi 

sektor keuangan adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk investasi.  

Keuntungan dari investasi itulah yang nantinya menjadi bagian dari 

profitabilitas bank syariah. Product domestic bruto (GDP) merupakan 

indikator makro ekonomi yang juga mempengaruhi profitabilitas bank. 

Jika GDP naik maka akan diikuti peningkata pendapatan masyarakat 

sehingga kemampuan untuk menabung juga ikut meningkat. Dan 

peningkatn saving ini juga akan mempengaruhi perbankan syariah 

(Sukirno,2003). Perlambatan ini tentu saja pada gilirannya akan 

mempengaruhi kinerja ekspor nasional, pada akhirnya akan berdampak 

kepada laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pembiayaan perbankan 

syariah yang masih lebih diarahkan kepada aktivitas perekonomian 

domestik, sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan 

sistem keuangan global merupakan alasan salah satu alasan mengapa bank 

syariah dapat bertahan. 

Akan tetapi jika perekonomian domestik naik maka akan diikuti 

peningkatan pendapatan masyarakat sehingga kemampuan untuk 

menabung juga akan meningkat. Peningkatan menabung ini akan 

mempengaruhi profitabilitas didalam suatu perbankkan.Dalam penelitian 

(Mankiw.2009) GDP berpengaruh positif terhadap return on asset (ROA) 
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sedangkan dalam penelitian (Ratna aristiana,2017) berpengaruh negatif  

tidak signifikan terhadap return on asset(ROA). Dengan adanya research 

gap dari penelitian (Mankiw.2009) dan (Ratna aristiana,2017), maka 

dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh GDP terhadap return on 

asset (ROA). 

Sedangkan variabel internal lainnya yang dapat mempengaruhi 

return on asset adalah capital adequancy ratio (CAR) yang di maksud 

disini yaitu perbandingan antara modal dibandingkan aktiva tertimbang 

menutur resiko. Salah satu rasio solvabilitas yang merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai kemampuan  perusahaan untuk membayar semua 

utang-utang baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. 

Variabel CAR dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. 

Dimana semakin tinggi CAR maka semakin baik kemmapuan bank 

tersebut untuk menanggung resiko dari setiap aktiva produktif yang 

beresiko.  

. Rasio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang 

dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau 

menghasilkan resiko, misaknya pembiayaan yang diberikan. Semakin 

tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk 

menanggung resiko dari setiap pembiayaan atau aktiva produktif yang 

beresiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai 

kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

profitabilitas. Tingginya rasio modal dapat melindungi deposan dan 
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meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank dan pada akhirnya 

dapat meningkatkan pendapatan suatu bank(Ahmad,, 2003). 

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka 

pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian. Besarnya 

modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank 

secara efisiensi menjalankan kegiatannya, dan dapat mempengaruhi 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Penggunaan modal 

bank juga di maksudkan untuk memenuhi segala kebutuhan bank guna 

menunjang kegiatan operasi bank, dan sebagai alat untuk ekspansi usaha. 

Dalam penelitian ini Muhammad Rafi Maulana (2015) berpengaruh positif 

terhadap Return On Asset (ROA) sedangkandalampenelitian (SAbir,dkk 

2011) menunjukan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan tergadap 

Return On Asset (ROA). 

Dengan demikian, peranan perbankan nasional termasuk perbankan 

syariah perlu ditingkatkan dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana 

masyarakat, seta penyediaan layanan jasa perbankan lainnya. Sejalan 

dengan uapaya restrukturisasi perbankan untuk membangun kembali 

system perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program 

peningkatan ekonomi nasional. Maka salah satu upaya yang dilakukan 

untuk mengoptimalkan fungsi perbankan adalah pengembangan perbankan 

syariah. Berikut ini merupakan data berdasarkan ROA tersebut , penulis 

tertarik untuk mengkaji ROA, karena ROA berhubungan langsung dengan 

tingkat keuntungan bank dan menjadi salah satu faktor penting bank 

tersebut memiliki stabilitas keuangan yang baik.  
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Tabel 1.1 

Return On Asset (ROA), Inflasi, Suku Bunga BI, PDB, Dan CAR  

Keseluruhan  Bank Umum Syariah  Periode 2015-2017 

Tahun Inflasi Suku 

Bunga BI 

PDB CAR ROA 

2015 3.35% 7,50% 4,88% 80.0% 0,49% 

2016 3,02% 4,75% 5,03% 7.90% 0,63% 

2017 3,61% 4,25% 5,07% 105.14% 0,63% 

Sumber :Otoritas Jasa Keuangan, (Diolah) 2018 

 

  Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa Return On Asset pada 

tahun 2015 sebesar 0,49% dan inflasi pada tahun 2015 sebesar 3,35% 

sedangkan Return On Asset pada tahun 2016 sebesar 0,63% dan Inflasi 

pada tahun 2016 sebesar 3,02%. Berdasarkan data tersebut sesuai dengan 

teori  yang di ungkapkan oleh Tandelilin (2010) yang mengatakan bahwa 

inflasi meningkatakan pendapatan biaya perusahaan. Jika peningkatan 

biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dinikmati oleh 

perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan menurun. Berdasarkan 

analisa tersebut menyatakan bahwa semakin tingginya inflasi maka akan 

semakin rendah Return On Asset. Pada suku bunga BI menunjukan bahwa 

Return On Asset pada tahun 2015 sebesar 0,49% dan suku bunga bi 

sebesar 7,50%  sedangkan pada tahun 2016 Return On Asset sebesar 

0,63% dan suku bunga bi sebesar 4,75%. Berdasarkan data tersebut sesuai 

dengan teori karim (2006) yang mengatakan ketika suku bunga BI naik, 

maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga deposito yang berakibat 

langsung terhadap penurunan sumber dana pihak ketiga bank syariah. 

Penurunan DPK ini sebagai akibat dari pemindahan dana masyarakat ke 

bank konvensional untuk mendapatkan imbalan bunga yang lebih tinggi. 
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Apabila DPK turun, maka profitabilitas bank syariah juga akan mengalami 

penurunan. 

Pada Product Domestic Bruto menunjukan bahwa Return On Asset 

tahun 2015 sebesar 0,49% dan Product Domestic Bruto sebesar 4,88% 

sedangakan Return On Asset pada tahun 2016 sebesar 0,63% dan Product 

Domestic Bruto Sebesar 5,03%. Berdasarkan data tersebut menurut teori 

Sukirno (2003) menyatakan bahwa jika PDB naik, maka akan diikuti 

peningkatan pendapatan mayarakat sehingga kemampuan untuk menabung 

juga akan meningkat. Peningkatan saving ini akan mempengaruhi 

profitabilitasbanksyariah. 

Pada Capital Adequancy Ratio menunjukan bahwaReturn On Asset 

tahun 2015 sebesar 0,49% dan Capital Adequancy Ratio sebesar 80.0% 

sedangkan Return On Asset pada tahun 2016 sebesar 0,63% dan Capital 

Adequancy Ratio sebesar 79,0%. Berdasarkan data tersebut membuktikan 

bahwa semakin tinggi capital adequancy ratio maka akan semakin rendah 

Return On Asset.putri,haekal(2013) menyatakan bahwa CAR yang tinggi 

sangat baik karena bank ini mmapu mennaggung resiko yang timbul. 

Adanya modal ynag cukup ynag disedakan oleh pemilik sehingga kredit 

menjadi luas dan adanya resiko yang kecil sehingga semuannya itu akan 

berpengaruh positif bagi profitabilitas dan dapat menstabilkan 

kesejahteraan masyarakat.  

 

Alasan pemilihan judul pada penelitian ini adalah semakin 

berkembangnya perusahaan perbankan sebagai perusahaan yang mampu 

bersaing walaupun semakin ketatnya persaingan dalam dunia perbankan 
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yang ditandai dengan Return On Asset (ROA) sebagai alat dalam penilaian 

kinerja keuangan. Perbankan syariah senantiasa mengalami pertumbuhan 

yang cukup pesat dari berbagai aspek. Hal ini didorong oleh permintaan 

masyarakat Indonesia akan Islamiproduct sebagai alternative dalam 

menggunakan jasa perbankan yang semakin meningkat.Salah satu ukuran 

kinerja perusahaan adalah tingkat keuntungan atau laba. Laporan 

mengenai rugi laba suatu perusahaan termasuk perbankan syariah , 

merupakan hal yang sangat penting dalam laporan tahunan. Selain itu, 

kegiatan perusahaan selama periode tertentu mencakup kegiatan rutin atau 

operasional juga perlu dilaporkan sehingga diharapkan bisa memberikan 

informasi yang berkaitan dengan tingkat keuntungan dan kemampuan 

operasional  perusahaan. Maka sehubungan dengan hal tersebut peneliti 

tertarik untuk meneliti sektor yang dapat mempengaruhi Return On Asset( 

ROA) yaitu adanya ketidak konsistenan dari hasil penelitian-penelitian  

terdahulu mengenai Pengaruh inflasi, suku bunga BI, Produk Domestik 

Bruto (GDP), Capital Adequancy Ratio (CAR).  

Dengan demikian dapat di ketahui bahwa inflasi, suku bunga BI, 

Product Domestic Bruto (GDP), Capital Adequancy Ratio (CAR) 

Mempunyai pengaruh terhadap Return On Asset (ROA) bank tersebut. Hal 

ini mendorong penulis untuk mengambil judul “ Analisis Pengaruh 

Inflasi, Suku Bunga Bi, Product Domestic Bruto (GDP),Capital 

Adequancy Ratio (CAR) Terhadap Return On Asset (ROA)(Studi 

Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017) 

 



12 
 

 
 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian penelitian diatas maka permasalahan yang akan 

diangkat 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pengaruh inflasi terhadap ROA ( return on asset ) pada Bank 

Umum Syariah periode 2015-2017 ? 

2. Apakah pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia terhadap ROA ( return on 

asset )Pada Bank Umum Syariah periode 2015-2017 ? 

3. Apakah  pengaruh Product Domestic Bruto(PDB) terhadap ROA (return 

on asset) pada Bank Umum Syariah periode 2015-2017 ?  

4. Apakah  pengaruh CAR (capital adequacy ratio) terhadap ROA (return on 

asset) pada Bank Umum Syariah periode 2015-2017 ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1) Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh inflasi terhadap ROA 

(return on asset) pada Bank Umum Syariah periode 2015-2017 

2) Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh suku bunga Bank 

Indonesia terhadap ROA (return on asset) pada Bank Umum Syariah 

periode 2015-2017 

3) Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh GDP (product 

domestic bruto)terhadap ROA (return on asset )pada Bank Umum 

Syariah periode 2015-2017 



13 
 

 
 

4) Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh CAR (capital 

adequancy ratio ) terhadap ROA (return on asset ) pada Bank Umum 

Syariah periode 2015-2017 

1.3.2Manfaat Penelitian 

a. Akademisi 

1. Membuka wawasan mahasiswa terkait pengaruh inflasi, suku 

bunga BI,GDP,dan CAR yang digunakan dalam operasional 

industri keuangan syariah terutama dalam tercapainya ROA 

pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017. 

2. Menambah kepustakaan mengenai mekanisme Perbankan 

Syariah secara umum.  

b. Praktisi 

1. Hasil penelitian ini sebagai  masukan dan rujukan bagi Bank 

Umum Syariah. 

2. Bagi pihak lain sebagai penambah ilmu terkait pengaruh 

inflasi. Suku bunga BI, GDP,dan CAR adakah pengaruh yang 

ditimbulkan atas ROA tersebut dalam meningkatkan 

profitabilitas suatu perusahaan /perbankan. 

3. Sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan bagi pihak-pihak 

yang berniat untuk melakukan penelitian sebelumnya. 

c. Bagi Masyarakat  

1. Dapat meningkatkan kesadaran pentingnya menabung 

terutama di bank syariah, karena lebuh banyak manfaat, 

keuntungan yang di dapat disbanding mudharatnya dari 
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produk-produk yang ditawarkan baik bagi bank yang ingin 

menginvestasikan unagnya atau sekedar menyimpan uangnya 

kepada khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas 

muslim/muslimah. 

d. Bagi Pemerintah 

1. Sebagai bahan pemikiran dan pengambilan keputusan atau 

kebijakan perekonomian agar lebih tepat untuk 

mempertimbangkan factor-faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas di dalam Bank Syariah. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam sistem penulisan proposal ini penulis akan memaparkan 

sistematika perencanaan penulisan Skripsi yaitu sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Didalam bab ini menjelaskan tentang penegasan judul secara rinci, 

latar belakang permasalahan yang diangkat dalam skripsi,perumusan 

masalah seperti apa, manfaat dari penelitian dan tujuan penelitian, 

kerangka teoritik, beberapa penelitian ataupun kajian terdahulu,metode 

penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Yaitu membahas mengenai Variabel-Variabel yang ada didalam 

penelitian ini yaitu dibagi atas Variabel bebas yaitu inflasi, suku Bunga 

BI, GDP,dan CAR dan variabel terikat yaitu ROA (return on asset), 

dan juga teori-teori yang berkaitan dengan isi dari skripsi, yang 
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meliputi teori tentang Bank Syariah dan teori tentang ROA (return  on 

asset).  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis  penelitian, jenis dan sumber 

data, populasi dan smapel penelitian , Teknik Pengumpulan Data, dan 

juga Teknik Analisis Data yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menguraiakan hasil dari penelitian dan hasil 

data yang diperoleh dari penelitian. Dalam analisa data ini yaitu 

penulis menganalisis data mengenai pengaruh inflasi , suku bunga BI, 

GDP (product domestic bruto ), dan CAR (capital adequancy ratio) 

terhadap ROA (return on asset) yang berada di Perbankan Syariah 

periode 2015-2017. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini meliputi keseluruhan dari kesimpulan menyeluruh 

pembahasan yang telah dijelaskan di atas serta saran-saran  yang dapat 

penulis sampaikan. 

DAFTAR PUSTAKA 
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