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Penelitian ini berjudul “pengaruh fee based income terhadap profitabilitas 

bank umum syariah di indonesia periode 2011-2015”. Penelitian ini dilatar belakangi 

oleh Bank syariah sebagai bank bagi hasil di Indonesia diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya bank bebas bunga dan 

mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam membuat bank syariah menjadi 

salah satu bank yang mengalami kemajuan pesat. Salah satu kegiatan perbankan 

selain menghimpun dana dan menyalurkan dana adalah memberika jasa-jasa bank 

lainnya. Tujuannya adalah mendukung dan memperlancar kedua kegiatan tersebut. 

Semakin lengkap jasa bank yang di tawarkan, maka semakin baik. Pengelolahan 

bank dalam melakukan kegiatan juga selalu dituntut senantiasa menjaga 

keseimbangan pemeliharaan likuiditas dengan kebutuhan profitabilitas yang wajar 

serta modal yang cukup sesuai dengan penanamannya. 

Ada pun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah fee based 

income berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, dan 

berapa besar pengaruh fee based income terhadap profitabilitas bank umum syariah 

di Indonesia. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh fee 

based income meningkatkan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia dan juga 

untuk mengetahui seberapa besar fee based income dalam meningkatkan 

profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka 

yang dapat dihitung. Sifat penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu suatu metode 

penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antar variabel dengan variabel 

lainnya. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari suatu 

organisasi atau perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi. Data 

yang diperoleh dari sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dibahas seperti Al-Quran, Al-Hadist, laporan keuangan, buku-buku, internet dan 

lainnya. 

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan data yang sudah 

dikumpulkan dari internet dan buku-buku yang kemudian menganalisisnya, sehingga 

didapatlah hasil penelitian yaitu fee based income yang dikeluarkan bank umum 

syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan profitabilitas bank 
umum syariah, hal ini dibuktikan berdasarkan pengujian dua sisi hasil yang diperoleh 

untuk ttabel sebesar 2,004. Sedangkan untuk thitung sebesar -3,609, dan berdasarkan 

tingkat taraf signifikansi 0,001<0,05 dapat disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima 

yang artinya terdapat pengaruh signifikan fee based income terhadap profitabilitas.  

 

 

 


