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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan
mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah terhadap
profitabilitas (ROA/Return on Assets) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank
Indonesia Periode tahun 2012-2016. Pemilihan sampel dalam penelitian
menggunakan metode purposive sampling dengan total 6 Bank Umum Syariah di
Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan
mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas
(ROA/Return on Assets), pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA/Return on Assets), serta pembiayaan
murabahah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas
(ROA/Return on Assets) secara parsial. Secara simultan, pembiayaan mudharabah,
pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan
terhadap profitabilitas (ROA/Return on Assets). Pembiayaan mudharabah
merupakan pembiayaan yang paling dominan mempengaruhi tingkat profitabilitas
(ROA/Return on Assets).

Kata Kunci: Profitabilitas (ROA/Return on Assets), Pembiayaan Mudharabah,
pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Murabahah.
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ABSTRACT

This study examined to determine and analyze the effect of mudaraba financing,
musharaka financing, and murabaha financing of the profitability (ROA/Return on
Assets) Islamic Commercial Bank in Bank Indonesia period 2012-2016. Selection
of the sample using purposive sampling method with a total of 6 Islamic
Commercial Bank. The analysis technique used in this research is multiple linear
regression analysis. The results of this study indicate that mudaraba financing is a
positive and significant effect on the level of profitability (ROA/Return on Assets),
musharaka financing is a negative and significant effect on the level of profitability
(ROA/Return on Assets), and murabaha financing is a negative and no significant
effect on the level of profitability (ROA/Return on Assets) by parsial. By
simultaneous, mudaraba financing, musharaka financing, and murabaha financing
is a significant effect on the level of profitability (ROA/Return on Assets). Mudaraba
financing is the most influence financing on the level of profitability (ROA/Return
on Assets).

Key Words: Profitability (ROA/Return on Assets), Mudaraba Financing,
Musharaka Financing, and Murabaha Financing.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Pada tahun 1997, Asia Tenggara mengalami krisis moneter yang dapat

menyebabkan perekonomian Indonesia pada saat itu menjadi sangat terpuruk. Hal
ini berimbas pada perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri, terutama pada
sektor perbankan. Sektor perbankan sangat bergantung dengan kondisi kurs pada
saat ini karena mayoritas perdagangan luar negeri menggunakan mata uang asing.
Hal ini semakin memperburuk kondisi perekonomian nasional. Perekonomian
nasional pasti ada hubungannya dengan dunia keuangan dan perbankan.
Pertumbuhan ekonomi tergantung dari baik atau buruknya kondisi keuangan
Negara dan peran perbankan berjalan dengan lancar atau tidak. Seiring dengan
keadaan perekonomian Indonesia yang memburuk, tidak sedikit masyarakat mulai
mencari penghasilan melalui kegiatan bisnis guna dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya. Berjalannya kegiatan bisnis tersebut tentu saja membutuhkan modal dana
yang cukup besar, sehingga masyarakat pebisnis melakukan kerjasama dengan
pihak bank.
Perekonomian yang semakin modern seperti sekarang ini, uang memainkan
peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang sudah
merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan
kemajuan perekonomian di suatu negara (Kasmir, 2012). Dalam hal ini, maka
peranan lembaga keuangan terutama bank sangatlah besar. Bank di kenal sebagai
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lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan,
dan deposito. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan, yang di maksud dengan bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Konvensional dan Bank
Syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008,
Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan
usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank
Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Mengingat
bahwa masyarakat di Indonesia di dominasi oleh masyarakat yang memeluk agama
Islam, kehadiran bank syariah memiliki prospek yang baik. Dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dinyatakan
bahwa bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Di dukung
dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang perbankan syariah tersebut,
perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan
hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat.
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Tabel 1.1
Statistik Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Periode tahun
2012-2015

Indikator

2012

2013

2014

2015

11

11

12

12

1,745

1,998

2,151

2,121

Unit Usaha Syariah
- Jumlah Bank Umum
Konvensional yang memiliki
UUS

24

23

22

22

- Jumlah Kantor

517

590

320

327

Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah
- Jumlah Bank

158

163

163

161

- Jumlah Kantor

401

402

439

433

2,663

2,990

2,910

2,881

Bank Umum Syariah
- Jumlah Bank
- Jumlah Kantor

Total Kantor
Sumber: Bank Indonesia (2017)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat di lihat bahwa perkembangan Bank Umum
Syariah terus mengalami peningkatan meskipun hanya mengalami penambahan
satu bank pada tahun 2014 akan tetapi jika di lihat pada jumlah kantor Bank Umum
Syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap tahunnya.
Peningkatan jumlah kantor Bank Umum Syariah mencerminkan peningkatan aset
yang dimiliki oleh masing-masing bank, peningkatan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah kepada
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masyarakat. Peningkatan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia
untuk dapat menikmati layanan dari perbankan syariah.
Seiring dengan pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia,
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah pun meningkat. Kondisi
seperti ini dimanfaatkan oleh bank syariah dengan terus memberikan pengetahuan
serta pemahaman kepada masyarakat mengenai perbankan syariah dengan harapan
dapat meningkatkan pangsa pasarnya. Peran masyarakat dalam kelangsungan usaha
bank syariah sangatlah penting karena pada dasarnya bank berdiri atas dasar
kepercayaan. Oleh sebab itu, kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah harus
terus di jaga dan ditingkatkan oleh bank syariah. Simpati dan kepercayaan
masyarakat tersebut terhadap suatu bank tidak terlepas dari kondisi keuangan bank,
termasuk kesehatan bank tersebut (Taswan, 2010). Bank syariah muncul karena
adanya dorongan dari kebutuhan masyarakat atas perbankan syariah. Pengharaman
riba memunculkan kebutuhan kepada alternatif produk dan pelayanan perbankan
yang sesuai dengan syariah Islam. Bank Syariah menawarkan alternatif produk dan
jasa perbankan tanpa mengandung riba. Produk yang menjadi primadona di bank
syariah ini adalah produk pembiayaan.
Menurut Karim (2013) jenis-jenis pembiayaan syariah menurut tujuannya
dibedakan menjadi pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah,
dan pembiayaan konsumtif syariah. Akad atau prinsip yang menjadi dasar
operasional bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dapat dibedakan menjadi
4 (empat) macam yaitu: (1) prinsip jual beli contohnya murabahah, salam, dan
istishna; (2) prinsip bagi hasil contohnya mudharabah dan musyarakah; (3) prinsip
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sewa contohnya ijarah dan ijarah muntahhiyah bittamlik; serta (4) akad pelengkap
contonya hilawah, rahn, qardh, wakalah, dan kafalah.
Di antara empat akad atau prinsip yang menjadi dasar operasional bank
syariah, terdapat 2 (dua) akad utama yang saat ini dijalankan oleh bank dalam
penyaluran pembiayaan, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan
dengan prinsip bagi hasil. Pendapatan bank syariah sangat ditentukan oleh berapa
banyak keuntungan yang di terima dari pembiayaan yang disalurkan. Pendapatan
yang di terima dari pembiayaan dengan prinsip jual beli berasal dari mark up yang
ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sedangkan
pendapatan dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ditentukan berdasarkan
kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan
nasabah. Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan,
diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba
yang meningkat.
Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak
kepada pihak lain yang membutuhkan, guna mendukung investasi atau
melancarkan usaha yang telah direncanakan. Sesuai dengan tujuan pembiayaan,
yaitu memicu gairah untuk melakukan usaha baik dalam usaha perdagangan
ataupun jasa. Dimana kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu
meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan
peningkatan kemampuan manusia dalam memperoleh tambahan modal untuk
memperluas kegiatan usahanya. Karena itulah dalam menjalankan suatu usaha,
pengusaha akan selalu berhubungan baik dengan bank untuk memperoleh bantuan
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permodalan guna peningkatan usahanya. Dengan adanya pembiayaan yang
ditawarkan oleh bank syariah seperti pembiayaan mudharabah, pembiayaan
musyarakah, dan pembiayaan murabahah. Nasabah dapat memilih salah satu dari
pembiayaan tersebut sesuai dengan kebutuhannnya, dimana terdapat perbedaan
tingkat keuntungan dari masing-masing pembiayaan tersebut.
Pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan
murabahah merupakan pembiayaan yang banyak diminati di bank syariah. Hal ini
dapat di lihat dari data tahunan perbankan syariah tahun 2012 yang dipublikasikan
oleh Bank Indonesia tercatat piutang murabahah paling mendominasi sebesar Rp.
52.06 triliun diikuti oleh pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 17.73 triliun. Dalam
mengoptimalkan

pencapaiannya,

perbankan

syariah

berkomitmen

untuk

menggerakkan sektor riil secara terus menerus. Dimana dalam menggerakkan
sektor riil ini, pembiayaan sebagai upaya finansial dari perbankan syariah telah
mendapat perhatian yang tinggi sebesar 78.72%.
Berdasarkan hasil statistik perbankan syariah Indonesia bulan Juni 2015,
pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah hampir 63% menggunakan akad
murabahah yang merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Sedangkan yang
menjadi ciri khas bank syariah yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan
menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Pengelolaan pembiayaan baik
pembiayaan bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah), pembiayaan jual beli
(akad murabahah), maupun jenis pembiayaan lainnya akan sangat mempengaruhi
profitabilitas yang di terima bank syariah.
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Kinerja bank yang baik akan mengakibatkan meningkatnya kepercayaan
kepada nasabah untuk terus menggunakan produk dan jasa layanan bank syariah
(Sistiyarini & Supriyono, 2016). Penilaian kinerja suatu bank dapat dilakukan
dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan bank tersebut agar dapat
melakukan evaluasi keadaan keuangan yang terjadi pada masa lalu, sekarang dan
dapat memproyeksikannya di masa yang akan datang serta dapat dijadikan salah
satu sarana menetapkan strategi usaha di masa yang akan datang (Taswan, 2010).
Dalam mengukur kinerja suatu bank profitabilitas adalah salah satu indikator yang
paling tepat (Margaretha & Zai, 2013).
Profitabilitas

digunakan

untuk

mengukur

efektivitas

manajemen

berdasarkan dari hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi
(Adyani, 2011). Bank Syariah sebagai perusahaan tetap berorientasi pada
keuntungan, tetapi memiliki misi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu
menerima dana yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah, hibah, atau dana sosial
lainnya dengan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, dan
memberikan pinjaman dalam bentuk qardhul hasan. Apabila profitabilitas tinggi
maka dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik (Adyani,
2011).
Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur
kinerja suatu bank (Margaretha & Zai, 2013). Pada umumnya ukuran yang
digunakan adalah ROA (Return on Assets) (Margaretha & Zai, 2013). Alasan
dipilihnya ROA (Return on Assets) sebagai ukuran kinerja adalah karena ROA
(Return on Assets) digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam
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menghasilkan keuntungan dengan aktiva yang dimilikinya (Adyani, 2011). Selain
itu, dalam penentuan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia lebih mengutamakan
penilaian terhadap ROA (Return on Assets), karena Bank Indonesia lebih
mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang di ukur dengan aset yang
dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat sehingga ROA (Return
on Assets) lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas (Paulin &
Wiryono, 2015). Menurut Maria (2015), apabila ROA (Return on Assets)
meningkat maka profitabilitas perusahaan meningkat.
Beberapa peneliti telah melakukan penelitian untuk menguji pengaruh
pembiayaan bank syariah terhadap profitabilitas. Hasil penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam (research gap).
Hasil penelitian Reinissa (2015) menyatakan bahwa pembiayaan
mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (Return on Assets),
pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA (Return
on Assets), serta pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan dan negatif
terhadap ROA (Return on Assets). Penelitian Slamet Riyadi & Agung Yulianto
(2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh
negatif signifikan terhadap ROA (Return on Assets) dan Pembiayaan jual beli
secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA (Return on Assets). Serta penelitian
Yulianti, Neneng, & Nunung (2015) bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh
positif terhadap ROA (Return on Assets).
Penelitian Aulia Fuad Rahman & Ridha Rochmanika (2012) menyatakan
bahwa pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif
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terhadap ROA (Return on Assets). Penelitian Imron Mawardi (2015) menyatakan
bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh negatif terhadap
ROA (Return on Assets). Nur Amalia (2016) menyatakan hasil penelitian
pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah berpengaruh terhadap
ROA (Return on Assets). Serta penelitian Amri Dziki Fadholi (2015) menyatakan
bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah memberikan pengaruh signifikan
terhadap ROA (Return on Assets) dan pembiayaan mudharabah memberikan
pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA (Return on Assets) secara parsial.
Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian terdahulu mengindikasikan
adanya research gap dari variabel independen yang mempengaruhi profitabilitas,
adapun variabel-variabel tersebut adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan
musyarakah dan pembiayaan murabahah. Penelitian ini merupakan replikasi dan
modifikasi dari penelitian Russely, Fransisca, & Zahroh (2012) yang
dikembangkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan
Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang
Terdaftar di Bank Indonesia”.

1.2

Perumusan Masalah
Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan untuk melihat bagaimana

pengaruh ROA (Return on Assets), namun terdapat perbedaan dalam hasil
penelitian serta faktor-faktor yang mempengaruhi ROA (Return on Assets). Hasil
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yang tidak konsisten tersebut menimbulkan permasalahan yang dapat dirumuskan
sebagai berikut:
1.

Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode
tahun 2012-2016?

2.

Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode
tahun 2012-2016?

3.

Apakah

pembiayaan

murabahah

berpengaruh

signifikan

terhadap

profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode
tahun 2012-2016?

1.3

Pembatasan Masalah
Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, kemampuan yang dimiliki penulis,

dan agar lebih terfokus dalam pembahasannya serta dapat memberikan pemahaman
yang sesuai dan terarah, agar pembahasan masalah tidak menyimpang dari pokok
perumusan masalah yang sudah penulis tentukan, maka penulis perlu membatasi
permasalahannya. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah:
1.

Penelitian ini menggunakan pembiayaan mudharabah, pembiayaan
musyarakah, dan pembiayaan murabahah sebagai variabel independen,
serta profitabilitas sebagai variabel dependen pada Bank Umum Syariah
yang terdaftar di Bank Indonesia.

2.

Analisis profitabilitas yang digunakan adalah rasio ROA (Return on Assets).
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3.

Laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank
Indonesia periode tahun 2012-2016.

1.4

Tujuan Penelitian
Agar dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan tepat sasaran, maka

penulis harus mempunyai tujuan yang harus di capai, adapun tujuan dari penelitian
ini adalah:
1.

Mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas
Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

2.

Mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank
Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

3.

Mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank
Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia

1.5

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dan tambahan

informasi kepada beberapa pihak, diantaranya:
1.

Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan
referensi terhadap ilmu perbankan syariah dan ilmu manajemen keuangan
yang berkaitan dengan profitabilitas (khususnya ROA/Return on Assets).
Selain itu, berguna juga sebagai tambahan wawasan penulis lain yang akan
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melakukan penelitian lebih dalam mengenai ilmu perbankan syariah dan
ilmu manajemen keuangan.
2.

Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Secara praktis untuk memenuhi syarat akhir untuk memperoleh gelar
sarjana di STIE Indonesia Banking School. Selain itu juga untuk
menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perbankan
syariah, khususnya pada pembiayaan mudharabah, pembiayaan
musyarakah, dan pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah yang
terdaftar di Bank Indonesia.
b. Bagi Bank Umum Syariah
Bagi Bank Umum Syariah diharapkan penelitian ini dapat berguna
sebagai bahan masukan untuk pengelolaan, mempertahankan, dan
meningkatkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang lebih baik,
khususnya untuk pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah,
dan pembiayaan murabahah, serta pada sisi profitabilitas.

1.6

Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah proses penelitian ini, penulis menguraikan beberapa

hal tentang sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I

Pendahuluan
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang memuat
tentang mengapa tema mengenai profitabilitas bank syariah, perumusan
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masalah yang menjelaskan masalah apa saja yang berusaha untuk
dipecahkan dalam penelitian ini, pembatasan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II

Landasan Teori
Bab ini menguraikan secara singkat teori yang melandasi penelitian.
Selanjutnya disajikan pula penelitian terdahulu yang memiliki relevansi
dengan penelitian ini, kerangka pemikiran yang sesuai dengan tinjauan
pustaka serta tujuan penelitian ini dan hipotesis yang merupakan
dugaan awal dari hasil penelitian.

BAB III

Metodologi Penelitian
Bab ini menguraikan secara detail tentang metodologi penelitian yang
digunakan. Penjelasan di mulai dari objek penelitian, data yang akan di
himpun, metode pengumpulan data, di lanjut dengan metode analisis
data.

BAB IV

Analisis dan Pembahasan
Bab ini mencakup gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan
interpretasi hasil.

BAB V

Kesimpulan dan Saran
Bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan, saran, dan
keterbatasan penelitian yang terkait dengan penelitian yang sudah
dilakukan.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1

Definisi bank
Bank adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya. Kegiatan usaha tersebut adalah menyangkut jasa keuangan (Taswan,
2010:6).
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Perubahan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1992) tentang perbankan bahwa yang di maksud bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak. Selain itu, bank juga dapat diartikan sebagai sebuah lembaga atau
perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan
dan simpanan lain dari pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) kemudian
menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit
spending unit) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat
meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kegiatan tersebut dilakukan atas dasar
falsafah keperayaan (Taswan, 2010:7).

14
Indonesia Banking School
Analisis Pengaruh..., Atika Septiani, Ak.-IBS, 2017

15

2.1.1

Jenis Bank
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang perbankan,
bank terdiri dari:

1.

Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum melaksanakan
seluruh fungsi perbankan yaitu menghimpun dana, menempatkan dana, dan
memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Dalam praktiknya, kegiatan
usahanya juga ada yang murni berbasis bunga, murni berbasis syariah, dan
kombinasi antara konvensional (sistem bunga) dengan syariah (Taswan,
2010:8).

2.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank ini seperti
bank umum, namun wilayah operasinya sangat terbatas di wilayah tertentu
misalnya kabupaten saja. BPR tidak diperbolehkan mengikuti kliring atau
terlibat dalam transaksi giral. Dengan demikian penghimpunan dana hanya
boleh dilakukan dalam bentuk tabungan dan deposito. Pelaksanaan kegiatan
BPR ada yang berbasis bunga dan berbasis syariah (Taswan, 2010:8).
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2.2

Definisi Bank Syariah
Menurut Harahap, Wiroso, & Yusuf (2010:5) bank syariah adalah bank

yang menjalankan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum
Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa perbankan
syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit
Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses
dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan Undang-Undang tentang
perbankan syariah terdapat beberapa definisi antara lain:
1.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan
prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2.

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum
Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit
yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit
kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar Negeri
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi
sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit
syariah.

3.

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

4.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
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5.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

6.

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak
lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak
sesuai dengan Prinsip Syariah.

7.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan
dengan itu berupa:
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam
bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’.
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi
miltijasa.
Menurut Wangsawidjaja (2012) bank syariah adalah bank yang beroperasi

dengan tidak mengandalkan pada bunga, bank syariah atau biasa disebut dengan
bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya
dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-qur’an dan Al-Hadits, atau dengan
kata lain dalam lalu lintas pembayarannya serta operasionalnya dengan prinsip
syariat Islam.
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2.2.1 Fungsi Bank Syariah
Menurut Harahap, Wiroso, & Yusuf (2010:22) para ahli mengatakan bahwa
fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang
kelebihan dana (surplus fund) dengan pihak yang kekurangan dana (deficit fund).
Kerena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat (keuangan) dan
menyalurkan dana (keuangan) kepada yang membutuhkan. Itulah sebabnya sering
dikatakan fungsi bank sebagai mediasi bidang keuangan. Disamping sebagai
mediasi keuangan bank memiliki fungsi penyedia jasa layanan, seperti transfer,
inkaso, kliring, dan sebagainya.
Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah
pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:
1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat.
2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk
lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak,
sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada
organisasi pengelola zakat.
3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari
wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazbir) sesuai
dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3)
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Jika memperhatikan ketentuan tersebut, bank syariah dalam melaksanakan
kegiatan usaha komersialnya memiliki fungsi yang tidak berbeda dengan fungsi
bank konvensional, yaitu bidang keuangan saja (Harahap, Wiroso, & Yusuf,
2010:23).

2.2.2

Prinsip Bank Syariah
Aplikasi dari prinsip syariah telah dicantumkan dalam pasal 2 Peraturan

Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran
Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah yang menegaskan bahwa:
1.

Kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa
bank berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh bank merupakan jasa
perbankan.

2.

Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana,
penyaluran dana, dan pelayanan jasa bank, bank wajib memenuhi prinsip
syariah.

3.

Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana di maksud dalam ayat (2)
dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukuman Islam antara lain
prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazyn), kemaslahatan
(masalahah), dan universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung
gharar, maisir, riba, zalim, dan objek haram.
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Dalam penjelasan ayat (3) pasal 2 Peraturan Bank Indonesia di atas
dijelaskan bahwa yang di maksud dengan:
a.

‘Adl adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan
memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan
sesuatu sesuai posisinya.

b.

Tawazan adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan
spiritual. Aspek private dan publik, sektor keuangan dan sektor riil,
bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan
kelestarian.

c.

Maslahah adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan
ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif, serta harus
memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat
dan membawa kebaikan (tayib) dalam semua aspek secara keseluruhan
yang tidak menimbulkan kemudaratan.

d.

Alamiyah adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan di terima oleh,
dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)
tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan
semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).

e.

Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak
diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat
transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

f.

Maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang
tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
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g.

Riba adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (batil)
antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama
kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi
pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas
mengembalikan dana yang di terima melebihi pokok pinjaman karena
berjalannya waktu (nasiah).

h.

Zalim adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak
lainnya.

i.

Objek haram adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam
syariah.

2.2.3

Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Syariah
Kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) menurut Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, diantaranya:
1.

Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah
atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2.

Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad
mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3.

Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad
musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
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4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad
istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5.

Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.

6.

Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak
kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk
ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan
prinsip syariah.

7.

Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

8.

Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah.

9.

Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak
ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip
syariah, antara lain seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah,
murabahah, kafalah, atau hawalah.

10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh
pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
11. Menerima Pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip
syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad
yang berdasarkan prinsip syariah.
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13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
berdasarkan prinsip syariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.
16. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip
syariah.
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di
bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3

Definisi Pembiayaan
Pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
1.

Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

2.

Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk
ijarah muntahiya bittamlik.

3.

Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’.

4.

Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.

5.

Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau
UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai dan/atau di beri fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut
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setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (ujrah), tanpa imbalan, atau
bagi hasil.
Sedangkan menurut Rivai (2010:681) pembiayaan yaitu dana yang
diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan dapat juga
diartikan sebagai dana yang telah direncanakan.

2.3.1 Definisi Pembiayaan Mudharabah
Menurut Harahap, Wiroso, & Yusuf (2010:423) mudharabah adalah suatu
akad kerjasama kemitraan antara penyedia dana usaha (shahibul maal) dengan
pengelolaan dana (mudharib) untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian
hasil usaha sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama pada awal. Dalam
mudharabah unsur terpenting adalah kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik
dana kepada pengelola dana. Kepercayaan itu penting karena dalam akad
mudharabah, pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen
perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut. Kecuali
sebatas memberikan saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana.
Sedangkan apabila usaha tersebut mengalami kerugian yang mengakibatkan
sebagian atau mungkin seluruh modal yang di tanam oleh pemilik dana itu habis
maka yang menanggung kerugian adalah pemilik dana. Namun jika kerugian terjadi
karena kelalaian pengelola, maka pengelola yang harus menanggung sendiri.
Menurut PSAK Nomor 105 Paragraf 37 pembiayaan mudharabah adalah
akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana)
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menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak
selaku pengelola, dan keuntungan di bagi di antara mereka sesuai kesepakatan
sedangkan kerugian finansial hanya di tanggung oleh pemilik dana. Pembagian
hasil usaha pembiayaan mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi
hasil atau bagi laba.
Jika berprinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba
bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika
berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (net profit) yaitu
laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana pembiayaan
mudharabah.

2.3.2

Definisi Pembiayaan Musyarakah
Menurut Harahap, Wiroso, & Yusuf (2010:475) musyarakah adalah akad

kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk
tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama
menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah
berjalan maupun yang baru. Selanjutnya

mitra dapat mengembalikan modal

tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus
kepada bank. Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara
kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak
paten.
Harahap, Wiroso, & Yusuf (2010:476) menambahkan musyarakah dapat
bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam musyarakah permanen,
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bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir
masa akad. Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan
dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun
dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.
Menurut PSAK Nomor 106 Paragraf 36 pembiayaan musyarakah adalah
akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana
masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa
keuntungan di bagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian di bagi
berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas
yang diperkenankan oleh bank syariah.

2.3.3 Definisi Pembiayaan Murabahah
Menurut Harahap, Wiroso, & Yusuf (2010:163) murabahah adalah akad
jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin)
yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional (Fatwa, 2006) yang di maksud dengan murabahah adalah menjual suatu
barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
Menurut PSAK Nomor 102 Paragraf 5 pembiayaan murabahah adalah akad
jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang di tambah
keuntungan atau margin yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya
perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukan bahwa
transaksi dengan pembiayaan murabahah tidak harus berbentuk pembayaran
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tangguh (kredit), melainkan dapat pula berbentuk tunai setelah menerima barang,
ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan
dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 Paragraf 8).
Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam (Harahap, Wiroso,
& Yusuf, 2010:164):
1.

Murabahah tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah
menyediakan barang.

2.

Murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan
transaksi jual beli apabila ada yang pesan. Murabahah berdasarkan pesanan
dapat dikategorikan dalam:
a.

Sifatnya mengikat artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut
mengikat untuk di beli oleh nasabah sebagai pemesan.

b.

Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan
pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang
tersebut.

2.4

Definisi Profitabilitas
Menurut Taswan (2010:7) profitabilitas merupakan tujuan utama dari

sebuah bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Berbagai strategi dan
aktivitas dijalankan untuk menciptakan profit. Seluruh aktivitas manajemen bank,
baik yang mencakup manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva,
manajemen umum,

manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas pada
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akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba (profitabilitas)
pada perusahaan perbankan.
Profitabilitas merupakan pendapatan bersih atau keuntungan yang
dihasilkan oleh sebuah perusahaan atas penggunaan sumber daya yang dimiliki
dalam rangka memproduksi barang atau menjual jasa (Rose & Hudgins, 2013:707).
Profitabilitas mencerminkan hasil akhir yang di capai manajemen dari setiap
keputusan. Besarnya profitabilitas yang di peroleh dapat di ukur dengan rasio.
Taswan (2010:167) menambahkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang
digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan,
yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang di peroleh perusahaan. Semakin tinggi
rasio profitabilitas, maka perusahaan tersebut dapat di anggap memiliki rasio yang
tinggi serta penanganan risiko yang baik memiliki harga aset dan kewajiban yang
baik, atau keuntungan realisasi biaya yang lebih baik. Dengan kata lain, semakin
tinggi rasio profitabilitas maka mencerminkan kinerja bank yang semakin baik.
Menurut Syamsuddin (2011:59) profitabilitas merupakan kemampuan
perusahaan menghasilkan laba. Laba tersebut di peroleh dari modal dan aktiva yang
dimilikinya. Rasio rentabilitas atau earning menggambarkan kemampuan bank
dalam meningkatkan labanya melalui semua kemampuan dan sumber yang ada
sehingga diketahui mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang di capai
oleh bank tersebut.
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2.4.1

Pengukuran Profitabilitas
Menurut Rose & Hudgins (2013:171) pengukuran profitabilitas bank dapat

mengunakan tiga rasio, yaitu ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity),
dan NIM (Net Interest Margin) yaitu istilah yang digunakan oleh bank syariah.
ROA (Return on Assets) adalah indikator utama dalam mengukur profitabilitas
dengan mengindikasikan seberapa besar kemampuan manajemen bank dalam
menghasilkan profit dengan menggunakan asetnya (Rose & Hudgins, 2013:172).
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan
Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah menyatakan bahwa ROA (Return on
Assets) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen
dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio ROA (Return on Assets)
mengindikasikan semakin baik kinerja bank, sedangkan semakin kecil rasio ini
menggambarkan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola
aktiva untuk meningkatkan pendapatan dana atau menekan biaya, dengan kata lain
kinerja bank semakin buruk. ROA (Return on Assets) dapat dirumuskan sebagai
berikut:

ROA (𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡) =

Laba Sebelum Pajak
Rata − Rata Total Aset

ROA (Return on Assets) menunjukan manajemen bank dalam mengelola
aktiva yang tersedia untuk mendapatkan return atau keuntungan. Semakin besar
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ROA (Return on Assets), semakin menunjukan kinerja perusahaan semakin baik
karena return atau tingkat pengembalian semakin besar.
Perhitungan laba sebelum pajak pada ROA (Return on Assets)
disetahunkan. Contohnya untuk posisi Juni = (akumulasi laba per posisi Juni/6) x
12. Sedangkan perhitungan rata-rata total aset untuk posisi Juni = penjumlahan total
aset posisi Januari sampai dengan Juni di bagi 6 (Taswan, 2010:165).

2.5

Penelitian Terdahulu
Berbagai penelitian terdahulu mengenai profitabilitas suatu bank: Penelitian

Russely, Fransisca, & Zahroh (2012) melakukan penelitian dengan judul
“Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat
Profitabilitas (Return on Equity) (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar
di Bank Indonesia Periode 2009-2012)”. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pedekatan kuantitatif. Variabel
independen yang digunakan meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah,
sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan
adalah analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik (uji normalitas,
heterokedastisitas, multikolinieritas, autokorelasi), serta uji signifikansi (uji t, uji F,
koefisien determinasi). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik
purposive sampling dengan kriteria: (1) laporan keuangan tahunan bank umum
syariah pada tahun 2009-2012, (2) pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada
tahun 2009-2012, (3) data ROE tahun 2009-2012. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik dokumentasi berupa data laporan tahunan bank umum syariah
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dari internet. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah
memberikan pangaruh negatif dan signifikan terhadap ROE, sedangkan
pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap
tingkat ROE secara parsial. Secara simultan, pembiayaan mudharabah dan
musyarakah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE.
Penelitian Reinissa R. D. P. (2015) melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap
Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk.”. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dan pendekatan studi kasus, karena penelitian ini disajikan
dengan angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Syariah Mandiri,
Tbk. dengan melihat tingkat profitabilitas di Bank Syariah Mandiri dengan melihat
laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri, Tbk. tahun 2009-2012. Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier
berganda. Variabel independen yang di uji adalah pembiayaan mudharabah,
pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan dengan sistem jual beli murabahah.
Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh
signifikan dan positif terhadap ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap
ROA (Return on Assets) dan ROF. Pembiayaan musyarakah berpengaruh
signifikan dan positif terhadap ROA (Return on Assets) dan ROE tetapi tidak
berpengaruh signifikan terhadap ROF. Pembiayaan murabahah berpengaruh
signifikan dan negatif terhadap ROA (Return on Assets) dan ROE tetapi tidak
berpengaruh signifikan terhadap ROF.
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Penelitian Aditya Satriawan & Zainul Arifin (2012) melakukan penelitian
dengan judul ”Analisis Profitabilitas dari Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah,
dan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005-2010”. Data
penelitian tersebut di peroleh dari informasi laporan keuangan Bank Syariah
Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega Indonesia, periode 20052010. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Sederhana.
Variabel independen yang di uji adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan
musyarakah, dan pembiayaan murabahah. Hasil penelitian tersebut menyatakan
bahwa pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan
murabahah secara umum berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
profitabilitas bank umum syariah yang di ukur menggunakan Gross Profit Margin
(GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM), dan Return on
Equity (ROE), artinya profitabilitas sebuah bank ditentukan oleh pelaksanaan
realisasi pembiayaan.
Penelitian Slamet Riyadi & Agung Yulianto (2014) melakukan penelitian
dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing
to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap
Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. Populasi dalam penelitian ini
adalah bank umum syariah di Indonesia, sampel di pilih dengan menggunakan
metode purposive sampling. Data dalam penelitian tersebut di peroleh dari
informasi laporan keuangan triwulan bank umum syariah yang secara rutin
dipublikasikan selama periode tahun 2010-2013. Metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Variabel independen
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yang di uji adalah pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, financing to deposit
ratio (FDR), dan non performing financing (NPF). Hasil penelitian tersebut
menyatakan pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif signifikan
terhadap ROA (Return on Assets) bank umum syariah devisa. Pembiayaan jual beli
secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA (Return on Assets) bank umum
syariah devisa. FDR secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA
(Return on Assets) bank umum syariah devisa. NPF secara parsial tidak
berpengaruh terhadap ROA (Return on Assets) bank umum syariah devisa.
Penelitian Yulianti, Neneng, & Nunung (2015) melakukan penelitian
dengan judul “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Murabahah pada Pembiayaan
Pemilikan Rumah (PPR) iB Maslahah terhadap ROA (Return on Assets) di Bank
BJB Syariah Cabang Bandung”. Data penelitian tersebut di peroleh dari informasi
laporan keuangan triwulan dari periode tahun 2010-2013. Metode analisis data yang
digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana, koefisien
korelasi, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis dengan uji t. Variabel
independen yang di uji adalah pembiayaan murabahah dan PPR. Hasil penelitian
tersebut menyatakan bahwa pembiayaan murabahah dan PPR berpengaruh positif
terhadap ROA (Return on Assets).
Penelitian Aulia Fuad Rahman & Ridha Rochmanika (2012) melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi hasil,
dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah
di Indonesia”. Data penelitian tersebut di peroleh dari informasi laporan keuangan
triwulan selama periode pengamatan yaitu kuartal I tahun 2009 sampai dengan
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kuartal III tahun 2011. Penentuan sampel dilakukan secara nonrandom
(nonprobability sampling) dengan metode purposive sampling. Metode analisis
data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Variabel
independen yang di uji adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan
non performing finance (NPF). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa
pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasi berpengaruh negatif serta rasio NPF
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA (Return on Assets).
Penelitian Imron Mawardi (2015) melakukan penelitian dengan judul
“Profit and Loss Sharing Financing, Performance and Advantages of Islamic
Microfinance in East Java Indonesia”. Populasi dalam penelitian ini adalah IMF
(Islamic Microfinance) di Jawa Timur yang telah beroperasi lebih dari lima tahun
per 31 Desember 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk
mengidentifikasi sebab-akibat antara variabel, data yang di analisis adalah data
sekunder dalam bentuk cross-section dan series data (panel) periode tahun 20092013 dengan sumber penelitian dari Provinsi Dinas Koperasi Jawa Timur tahun
2014. Variabel indepeden yang di uji adalah pembiayaan mudharabah dan
pembiayaan musyarakah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pembiayaan
mudharabah dan musyarakah berpengaruh negatif terhadap business performance
yaitu ROA (Return on Assets).
Penelitian Nur Amalia (2016) melakukan penelitian dengan judul “Struktur
Pembiayaan dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia
dan Bank Syariah Mandiri”. Penelitian tersebut menggunakan rancangan atau
desain penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data
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sekunder dari pusat perpustakaan BI. Metode sampling yang digunakan dalam
penelitian tersebut adalah purposive sampling dengan kriteria: (1) bank syariah
yang terdaftar dalam BI dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, (2) bank
syariah yang mengeluarkan laporan keuangan triwulan, (3) bank syariah yang
memiliki akad mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, dan ijarah selama
periode penelitian, (4) bank syariah yang mempunyai ROA (Return on Assets) ratarata di atas 1% per tahun. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis
regresi linier berganda. Variabel independen yang di uji adalah mudharabah,
musyarakah, murabahah, istishna, dan ijarah. Hasil penelitian tersebut menyatakan
bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan istishna
berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan ijarah tidak
berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri.
Penelitian Indriani Laela Qodriasari (2014) melakukan penelitian dengan
judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah,
Murabahah, dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di
Indonesia Periode Tahun 2011-2013”. Metode analisis data yang digunakan adalah
analisis data panel, dimana merupakan data gabungan antara data runtut waktu atau
time series dengan data silang atau cross-section. Variabel independen yang di uji
adalah pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Hasil
penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel pendapatan pembiayaan
mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah memiliki pengaruh negatif
signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.
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Penelitian Amri Dziki Fadholi (2015) melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap
Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di
Indonesia Tahun 2011-2014)”. Metode penentuan sampel dalam penelitian tersebut
dilakukan secara nonrandom (purposive sampling), dengan kriteria: (1) bank umum
syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan triwulan selama
periode pengamatan yaitu kuartal I tahun 2011 sampai dengan kuartal IV tahun
2014, (2) bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel
yang akan diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis
regresi linier berganda (multiple liniear regression). Variabel independen yang di
uji adalah murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Hasil penelitian tersebut
menyatakan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah memberikan
pengaruh signifikan terhadap ROA (Return on Assets), sedangkan pembiayaan
mudharabah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROA
(Return on Assets) secara persial. Secara simultan, pembiayaan murabahah,
mudharabah, dan musyarakah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
tingkat ROA (Return on Assets).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti

Judul
Penelitian

Russely,
Analisis
Fransisca, & Pengaruh
Pembiayaan

Indikator
Penelitian
ROE (Return on
Equity),
Pembiayaan

Hasil Penelitian
 Pembiayaan mudharabah
memberikan pengaruh
negatif dan signifikan
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Zahroh
(2012)

Mudharabah
Mudharabah, dan
terhadap ROE, sedangkan
dan Musyarakah Pembiayaan
pembiayaan musyarakah
terhadap
Musyarakah
memberikan pengaruh
Tingkat
positif dan signifikan
Profitabilitas
terhadap tingkat ROE
(Return on
secara parsial
Equity) (Studi
 Secara simultan,
pada Bank
pembiayaan mudharabah
Umum Syariah
dan musyarakah
yang Terdaftar
memberikan pengaruh
di Bank
yang signifikan terhadap
Indonesia
tingkat ROE
Periode 20092012)

Reinissa R.
D. P.
(2015)

Pengaruh
Pembiayaan
Mudharabah,
Musyarakah,
dan Murabahah
terhadap
Profitabilitas
Bank Syariah
Mandiri, Tbk.

Profitabilitas
 Pembiayaan mudharabah
(ROA & ROE),
berpengaruh signifikan
Return on
dan positif terhadap ROE
Mudharabah,
tetapi tidak berpengaruh
Musyarakah, dan
signifikan terhadap ROA
Murabahah
dan ROF
Financing,
 Pembiayaan musyarakah
Pembiayaan
berpengaruh signifikan
Mudharabah,
dan positif terhadap ROA
Pembiayaan
dan ROE tetapi tidak
Musyarakah, dan
berpengaruh signifikan
Pembiayaan
terhadap ROF
dengan sistem
 Pembiayaan murabahah
jual beli
berpengaruh signifikan
Murabahah
dan negatif terhadap ROA
dan ROE tetapi tidak
berpengaruh signifikan
terhadap ROF

Aditya
Satriawan &
Zainul
Arifin
(2012)

Analisis
Profitabilitas
dari
Pembiayaan
Mudharabah,
Musyarakah,
dan Murabahah
pada Bank
Umum Syariah

ROE ( Return on  Pembiayaan mudharabah,
Equity), GPM
pembiayaan musyarakah,
(Gross Profit
dan pembiayaan
Margin), NPM
murabahah secara umum
(Net Profit
berpengaruh signifikan
Margin), OPM
positif terhadap kinerja
(Operating Profit
profitabilitas bank umum
Margin),
syariah yang di ukur
Pembiayaan
menggunakan Gross Profit
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di Indonesia
Periode 20052010

Mudharabah,
Musyarakah, dan
Murabahah

Margin (GPM), Operating
Profit Margin (OPM), Net
Profit Margin (NPM), dan
Return on Equity (ROE)

Slamet
Riyadi &
Agung
Yulianto
(2014)

Pengaruh
Pembiayaan
Bagi Hasil,
Pembiayaan
Jual Beli,
Financing to
Deposit Ratio
(FDR), dan Non
Performing
Financing
(NPF) terhadap
Profitabilitas
Bank Umum
Syariah di
Indonesia

Profitabilitas
 Pembiayaan bagi hasil
(ROA/ Return on
secara parsial berpengaruh
Assets),
negatif signifikan
pembiayaan bagi
terhadap ROA bank
hasil, pembiayaan
umum syariah devisa
jual beli,
 Pembiayaan jual beli
financing to
secara parsial tidak
deposit ratio
berpengaruh terhadap
(FDR), dan non
ROA bank umum syariah
performing
devisa
financing (NPF)  FDR secara parsial
berpengaruh positif
signifikan terhadap ROA
bank umum syariah devisa
 NPF secara parsial tidak
berpengaruh terhadap
ROA bank umum syariah
devisa

Yulianti,
Neneng, &
Nunung
(2015)

Pengaruh
Pendapatan
Pembiayaan
Murabahah
pada
Pembiayaan
Pemilikan
Rumah (PPR) iB
Maslahah
terhadap ROA
(Return on
Assets) di Bank
BJB Syariah
Cabang
Bandung

ROA (Return on
Assets),
Pembiayaan
murabahah dan
PPR

Aulia Fuad
Rahman &
Ridha

Pengaruh
Pembiayaan
Jual Beli,

ROA (Return on  Pembiayaan jual beli dan
Assets),
pembiayaan bagi hasil
Pembiayaan Jual
berpengaruh negatif

 Pembiayaan murabahah
dan PPR berpengaruh
positif terhadap ROA
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Rochmanika Pembiayaan
(2012)
Bagi hasil, dan
Rasio Non
Performing
Financing
terhadap
Profitabilitas
Bank Umum
Syariah di
Indonesia

Beli, Pembiayaan  Rasio NPF berpengaruh
Bagi Hasil, dan
positif dan signifikan
Non Performing
terhadap ROA
Financing (NPF)

Imron
Mawardi
(2015)

Profit and Loss
Sharing
Financing,
Performance
and Advantages
of Islamic
Microfinance in
East Java
Indonesia

Business
 Pembiayaan mudharabah
Performance
dan musyarakah
(ROA/Return on
berpengaruh negatif
Assets),
terhadap business
Pembiayaan
performance yaitu ROA
Mudharabah dan
Pembiayaan
Musyarakah

Nur Amalia
(2016)

Struktur
Pembiayaan dan
Pengaruhnya
terhadap
Profitabilitas
Bank Muamalat
Indonesia dan
Bank Syariah
Mandiri

ROA (Return on
Assets),
Pembiayaan
Mudharabah,
Musyarakah,
Murabahah,
Istishna, dan
Ijarah

 Pembiayaan mudharabah,
musyarakah, murabahah,
dan istishna berpengaruh
terhadap profitabilitas
Bank Muamalat dan Bank
Syariah Mandiri
 Pembiayaan ijarah tidak
berpengaruh terhadap
profitabilitas Bank
Muamalat dan Bank
Syariah Mandiri

Indriani
Laela
Qodriasari
(2014)

Analisis
Pengaruh
Pendapatan
Pembiayaan
Mudharabah,
Musyarakah,
Murabahah, dan
Sewa Ijarah
terhadap
Profitabilitas

Profitabilitas
(ROE),
Pembiayaan
Mudharabah,
Musyarakah,
Murabahah, dan
ijarah

 Pendapatan pembiayaan
mudharabah, musyarakah,
murabahah, dan ijarah
memiliki pengaruh negatif
signifikan terhadap
profitabilitas bank umum
syariah
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Bank Umum
Syariah di
Indonesia
Periode Tahun
2011-2013
Amri Dziki
Fadholi
(2015)

Pengaruh
Pembiayaan
Murabahah,
Musyarakah,
dan
Mudharabah
terhadap
Profitabilitas
Bank Umum
Syariah (Studi
Empiris pada
Bank Umum
Syariah di
Indonesia Tahun
2011-2014)

Profitabilitas
 Pembiayaan murabahah
(ROA/Return on
dan musyarakah
Assets),
memberikan pengaruh
Pembiayaan
signifikan terhadap ROA
Murabahah,
 Pembiayaan mudharabah
Mudharabah, dan
memberikan pengaruh
Musyarakah
positif dan signifikan
terhadap tingkat ROA
secara persial
 Secara simultan,
pembiayaan murabahah,
mudharabah, dan
musyarakah memberikan
pengaruh yang signifikan
terhadap tingkat ROA

Sumber: Data yang diolah
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2.6

Kerangka Pemikiran

Variabel

Variabel

Independen

Dependen

Pembiayaan

Mudharabah

Pembiayaan

H1
Profitabilitas

H2

(Return on Assets)

Musyarakah
H3
Pembiayaan
Murabahah
Sumber: Data yang diolah

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran di atas menjelaskan pengaruh variabel bebas pertama
(H1) yaitu pembiayaan mudharabah dan pengaruhnya terhadap variabel terikat
yaitu profitabilitas (ROA/Return on Assets) Bank Umum Syariah. Dilanjutkan
dengan pengaruh variabel bebas kedua (H2) yaitu pembiayaan musyarakah terhadap
variabel terikat yaitu profitabilitas (ROA/Return on Assets) Bank Umum Syariah
dan pengaruh variabel ketiga (H3) yaitu pembiayaan murabahah terhadap variabel
terikat yaitu profitabilitas (ROA/Return on Assets) Bank Umum Syariah.
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2.7

Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis menganalisis seberapa

jauh pengaruh pembiayaan

mudharabah, pembiayaan

musyarakah, dan

pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar
di Bank Indonesia. Beberapa hipotesis, yaitu:
1.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Umum
Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia
Bank merupakan salah satu lembaga yang bertugas untuk menghimpun
dana dan menyalurkan kembali dana tersebut guna menambah nilai guna
uang. Bank syariah menyalurkan dana melalui pembiayaan mudharabah
untuk membiayai usaha tertentu yang dikelola oleh mudharib yang nantinya
akan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut, dan keuntungan dari
usaha akan di bagi sesuai dengan kesepakatan awal.
Pembiayaan mudharabah merupakan suatu akad kerjasama kemitraan
antara penyedia dana usaha (disebut shahibul maal/rabulmal) dengan
pengelola dana atau manajemen usaha (disebut sebagai mudharib) untuk
memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (nisbah)
yang disepakati bersama pada awal (Harahap, Wiroso, & Yusuf, 2010:423).
Pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh besar terhadap perubahan
tingkat profitabilitas, artinya perubahan yang terjadi pada pembiayaan
mudharabah memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas.
Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai
berikut:
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Hipotesis 1:
H0:

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan
mudharabah terhadap profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada
Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun
2012-2016.

Ha:

Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan mudharabah
terhadap profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada Bank Umum
Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2012-2016.

2.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum
Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia
Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik
modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari
keuntungan. Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan
modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan
maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut
berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus
kepada bank (Harahap, Wiroso, & Yusuf, 2010:475).
Laba musyarakah di bagi di antara para mitra, baik secara proporsional
sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva
lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan
rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang di setor
(baik berupa kas maupun aktiva lainnya) (Harahap, Wiroso, & Yusuf,
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2010:476). Pendapatan musyarakah memiliki pengaruh besar terhadap
perubahan tingkat profitabilitas, artinya perubahan yang terjadi pada
pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas.
Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai
berikut:
Hipotesis 2:
H0:

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan
musyarakah terhadap profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada
Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun
2012-2016.

Ha:

Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan musyarakah
terhadap profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada Bank Umum
Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2012-2016.

3.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum
Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia
Transaksi yang saat ini banyak dilakukan oleh bank syariah baik umum
syariah, cabang syariah konvensional maupun Bank Perkreditan Rakyat
Syariah adalah transaksi murabahah. Pembiayaan murabahah adalah akad
jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan
(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Harahap, Wiroso, &
Yusuf, 2010:163).
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Harga yang disepakati dalam pembiayaan murabahah adalah harga jual
sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan
dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila
potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut
dilakukan berdasarkan perjanjian yang di muat di akad (Harahap, Wiroso,
& Yusuf, 2010:165). Pembiayaan murabahah memiliki pengaruh besar
terhadap perubahan tingkat profitabilitas, artinya perubahan yang terjadi
pada pembiayaan murabahah yang di peroleh dari margin keuntungan
memiliki pengaruh besar terdahap profitabilitas.
Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai
berikut:
Hipotesis 3:
H0:

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan
murabahah terhadap profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada Bank
Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 20122016.

Ha:

Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah
terhadap profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada Bank Umum
Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2012-2016.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan pada Bank

Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Penelitian ini berusaha
menjelaskan pengaruh dari pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah,
dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada
Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2012 sampai
dengan tahun 2016.

3.1.1

Populasi dan Sampel
Sekaran & Bougie (2011:433) mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan

kelompok orang, kejadian, atau hal yang menarik bagi di peneliti dalam melakukan
investigasi dan mencari kesimpulan berdasarkan sampel statistik. Populasi dalam
penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode
tahun 2012-2016. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling.
Purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan
beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang di peroleh nantinya
bisa lebih representative (Sugiyono, 2010), berdasarkan kriteria sampling sebagai
berikut:
1.

Bank syariah yang merupakan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank
Indonesia.
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2.

Bank Umum Syariah yang memiliki laporan keuangan berturut-turut mulai
periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dan telah dipublikasikan
melalui situs resmi bank terkait.

3.

Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabelvariabel yang di teliti, yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan
musyarakah, dan pembiayaan murabahah.
Berdasarkan kriteria sampling tersebut, sampel yang dapat digunakan dalam

penelitian ini adalah sebanyak 6 (enam) Bank Umum Syariah, yaitu:
1.

PT. Bank Negara Indonesia Syariah, Tbk.

2.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

3.

PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.

4.

PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk.

5.

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk.

6.

PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk.

3.2

Desain Penelitian
Hair, Black, Babin, & Anderson (2010) desain penelitian adalah kerangka

kerja yang digunakan dalam sebuah penelitian yang berisi serangkaian prosedur
yang diperlukan dalam memperoleh informasi yang terstuktur untuk menjawab
permasalahan penelitian.
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konklusif.
Penelitian konklusif adalah penelitian yang di desain untuk membantu pembuat
keputusan menentukan, mengevaluasi, dan memilih rangkaian tindakan terbaik
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untuk di ambil dalam situasi yang ada. Penelitian konklusif dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif (descriptive). Penelitian deskriptif adalah
penelitian yang di rancang untuk membantu pembuat keputusan untuk menentukan
dan memilih alternatif yang terbaik dalam memecahkan masalah. Tujuan utama dari
penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang
sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari
suatu gejala tertentu (Malhotra, 2010).

3.2.1

Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif serta menggunakan data

sekunder. Data kuantitatif yaitu data numerik yang dapat memberikan penafsiran
yang kokoh atau dengan kata lain data ini berupa angka-angka yang di peroleh dari
laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
Data sekunder yang bersifat historis yaitu laporan keuangan tahunan yang telah
dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia mulai
periode tahun 2012-2016. Sumber penunjang lainnya berupa jurnal penelitian, dan
sumber-sumber lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Model data yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel. Data panel adalah data yang
terdiri atas beberapa variabel seperti pada seksi silang, namun juga memiliki unsur
waktu seperti pada runtut waktu (Winarno, 2011:2).
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini di peroleh dari Direktori
Perbankan Indonesia dan situs resmi bank syariah yang terpilih sebagai sampel
penelitian,

yaitu

www.BniSyariah.co.id,

www.BankMuamalat.co.id,
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www.SyariahMandiri.co.id, www.BcaSyariah.co.id, www.BriSyariah.co.id, dan
www.PaninBankSyariah.co.id.

3.3

Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan

studi pustaka dan dokumentasi. Metode studi pustaka dilakukan untuk
mengumpulkan informasi dan data yang berhubungan dengan penelitian. Kegiatan
ini dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku literature, jurnal, media cetak, dan
majalah untuk memperoleh landasan teoritis yang komprehensif tentang bank
syariah. Sedangkan metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan
sumber-sumber data dokumenter seperti laporan keuangan tahunan Bank Umum
Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2012-2016 yang terpilih
menjadi sampel dalam penelitian.

3.4

Variabel dan Operasionalisasi Variabel

3.4.1 Variabel
Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel terikat (dependen)
dan variabel bebas (independen) yang di ambil berdasarkan Surat Edaraan Bank
Indonesia Nomor 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 dan variabel yang telah
diujikan dalam penelitian terdahulu.
1.

Variabel Terikat (Dependen)
Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dijelaskan/dipengaruhi
oleh variabel bebas (Wijaya, 2013:13). Variabel terikat dalam penelitian ini
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yaitu ROA (Return on Assets) yang merupakan indikator dari profitabilitas
bank syariah.
2.

Variabel Bebas (Independen)
Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi
variabel terikat (Wijaya, 2013:13). Penelitian ini menggunakan beberapa
variabel bebas yang terdiri dari pembiayaan mudharabah, pembiayaan
musyarakah, dan pembiayaan murabahah yang merupakan indikator
historis (track record) dari aktivitas investasi pada bank syariah.

3.4.2
1.

Definisi Operasionalisasi Variabel
Profitabilitas (ROA/Return on Assets)
ROA (Return on Assets) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba)
secara keseluruhan. Semakin besar ROA (Return on Assets) suatu bank, semakin
besar pula tingkat keuntungan yang di capai bank tersebut dan semakin baik pula
posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Perhitungan ROA (Return on
Assets) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31
Maret 2010 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan
prinsip Syariah, di peroleh dengan rumus:

ROA (𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡) =

Laba Sebelum Pajak
Rata − Rata Total Aset
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2.

Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama antara pihak pemilik

dana (shahibul maal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan
di bagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian di tanggung pemilik dana
(modal). Pembiayaan mudharabah di ukur dengan jumlah pembiayaan
mudharabah di bagi dengan jumlah total pembiayaan x 100%. Rumus untuk
menghitung pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut (Samad dan Hassan):

Pembiayaan 𝑀𝑢𝑑ℎ𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ =

3.

Jumlah Pembiayaan 𝑀𝑢𝑑ℎ𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ
x 100%
Jumlah Total Pembiayaan

Pembiayaan Musyarakah
Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan dengan pernyataan modal

dimana dua atau lebih mitra berkontribusi untuk memberikan modal suatu investasi.
Dengan kata lain pembiayaan musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara
dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu
usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan dari
usaha tersebut di bagi berdasar persetujuan sesuai dengan porsi masing-masing.
Keuntungan usaha secara musyarakah di bagi menurut kesepakatan yang
dituangkan dalam kontrak. Untuk menghitung pembiayaan musyarakah dilakukan
dengan menghitung seluruh pembiayaan yang terkait dengan pembiayaan
musyarakah yang terdapat di laporan tahunan Bank Umum Syariah. Rumus untuk
menghitung pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:
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Pembiayaan 𝑀𝑢𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎ℎ = Aktiva 𝐼𝑗𝑎𝑟𝑎ℎ − Amortisasi Aktiva 𝐼𝑗𝑎𝑟𝑎ℎ

4.

Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan murabahah merupakan salah satu prinsip jual beli yang

dijalankan bank syariah tanpa dikenakan unsur riba. Menurut Harahap, Wiroso, &
Yusuf (2010:163) pembiayaan murabahah merupakan akad pembiayaan yang
dimiliki oleh bank syariah, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
Rumus untuk menghitung pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

Pembiayaan 𝑀𝑢𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ𝑎ℎ = Total Pembiayaan 𝑀𝑢𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ𝑎ℎ yang disalurkan

Tabel 3.1
Definisi Operasionalisasi Variabel
No
1

2

Variable

Definisi Variabel

Measurement

ROA
Salah satu indikator
(Variabel
yang digunakan
Dependen)
untuk mengukur
kemampuan
ROA (𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠)
manajemen bank
Laba Sebelum Pajak
dalam memperoleh =
Rata − Rata Total Aset
keuntungan (laba)
secara keseluruhan

Instr
umen

Rasio

Pembiayaan
Akad kerjasama Pembiayaan 𝑀𝑢𝑑ℎ𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ
Mudharabah antara pihak pemilik
Jumlah Pembiayaan
(Variabel
dana (shahibul
𝑀𝑢𝑑ℎ𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ
=
x 100% Rasio
Jumlah Total
Independen) maal) dengan pihak
Pembiayaan
pengelola dana
(mudharib) dimana
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keuntungan di bagi
sesuai nisbah yang
disepakati,
sedangkan kerugian
di tanggung pemilik
dana (modal)
3

4

Pembiayaan
Perjanjian
Musyarakah kerjasama antara
(Variabel dua pihak atau lebih
Independen)
pemilik modal
(uang atau barang)
untuk membiayai
Pembiayaan 𝑀𝑢𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎ℎ
suatu usaha dimana
= Aktiva 𝐼𝑗𝑎𝑟𝑎ℎ
masing-masing
− Amortisasi Aktiva 𝐼𝑗𝑎𝑟𝑎ℎ
pihak berhak atas
segala sesuatu
keuntungan dari
usaha tersebut di
bagi berdasar
persetujuan sesuai
dengan porsi
masing-masing
Pembiayaan
Murabahah
(Variabel
Independen)

Akad jual beli
barang dengan
menyatakan harga
perolehan dan
keuntungan
(margin) yang
disepakati oleh
penjual dan pembeli

Pembiayaan 𝑀𝑢𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ𝑎ℎ =
Total Pembiayaan
𝑀𝑢𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ𝑎ℎ yang disalurkan

Rasio

Rasio

Sumber: Data yang diolah

3.5

Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi linier untuk

menguji hipotesis yang ada dalam penelitian. Menurut Sekaran & Bougie
(2011:444) metode analisis regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua
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variabel atau lebih terhadap variabel dependen yang ada dalam hipotesis dan
mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.
Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti dan menguji pengaruh dari pembiayaan
mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah sebagai
variabel independen terhadap profitabilitas (ROA/Return on Assets) sebagai
variabel dependen dengan menggunakan data panel. Adapun persamaan regresi
berganda untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

ϒ𝐢𝐭 = 𝛂𝟎 + 𝛃𝟏 𝐌𝐔𝐃𝐇𝐀 𝐢𝐭 + 𝛃𝟐 𝐌𝐔𝐒𝐘𝐀 𝐢𝐭 + 𝛃𝟑 𝐌𝐔𝐑𝐀 𝐢𝐭 + ɛ𝐢𝐭

Keterangan:
Yit

: Profitabilitas (ROA/Return on Assets).

α0

: Konstanta.

β1 MUDHAit : Pembiayaan Mudharabah.
β2 MUSYAit : Pembiayaan Musyarakah.
β3 MURAit

: Pembiayaan Murabahah.

ɛit

: Estimate Error.

i

: Cross Section Identifiers.

t

: Time Series Identifiers.

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk
menganalisa sebuah penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data
dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif, pemilihan model data
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panel, dan pengujian hipotesis. Menurut Sekaran & Bougie (2011:444) pengujian
hipotesis menggunakan metode regresi berganda data panel untuk mengetahui
pengaruh dua variabel atau lebih terhadap variabel dependen yang ada dalam
hipotesis dan mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dan variabel
independen. Persamaan model data panel untuk pengujian hipotesis dalam
penelitian ini telah dijelaskan sebelumnya. Data-data sekunder yang terkait dengan
variabel penelitian dikumpulkan, selanjutnya kumpulan data tersebut di olah
menggunakan software Eviews versi 9.5.

3.5.1

Analisis Statistik Deskriptif
Analisis Statistik Deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran

umum dari semua variabel atau deskripsi suatu data yang digunakan dalam suatu
penelitian. Statistik deskriptif terdiri dari perhitungan rata-rata (mean), median,
standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Wijaya, 2013:37). Rata-rata
(mean) menunjukan nilai rata-rata suatu data variabel, median menunjukan nilai
tengah data variabel, standar deviasi merupakan simpangan dari nilai rata-rata yang
di akar kuadratkan untuk suatu variabel, nilai maksimum menjelaskan nilai tertinggi
suatu variabel, nilai minimum menjelaskan nilai terendah suatu variabel.

3.5.2

Analisis Data Panel
Data penel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) dengan

data seksi silang (cross section) dengan karakteristik data yaitu: (1) terdiri atas
beberapa objek dan (2) meliputi beberapa periode (Winarno, 2011:2.5). Dalam
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analisis regresi data penel terdapat tiga macam model pendekatan yang dapat
digunakan, yaitu (Winarno, 2011:262):
1.

Common Effect Model
Data gabungan yang ada, menunjukan kondisi yang sesungguhnya. Hasil
analisis regresi berlaku pada semua objek pada semua waktu (Winarno,
2011:9.12). Kelemahan dari model ini adalah ketidaksesuaian model
dengan keadaan sesungguhnya. Kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan
satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek
tersebut pada waktu yang lain.

2.

Fixed Effect Model
Fixed effect model merupakan model yang dapat menunjukan perbedaan
konstanta antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama
(Winarno, 2011:9.15). Dalam pengujian ini mendefinisikan bahwa satu
objek memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode
waktu.

3.

Random Effect Model
Random effect model digunakan untuk mengatasi kelemahan metode
fixed effect model yang meggunakan variabel semu, sehingga model
mengalami ketidakpastian. Dengan tidak digunakannya variabel semu,
random effect model menggunakan residual, yang di duga memiliki
hubungan antar waktu dan antar objek (Winarno, 2011:9.17). Namun, untuk
melakukan pengujian menggunakan metode ini ada satu syarat yaitu objek
data silang harus lebih besar dari pada banyaknya koefisien.
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Dalam menetapkan model yang digunakan dalam analisis data panel, maka
dilakukan 2 (dua) uji yaitu uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk
menentukan model mana yang akan digunakan, baik model common effect atau
fixed effect. Sedangkan uji Hausman digunakan untuk memutuskan penggunaan
fixed effect model atau random effect model (Winarno, 2011:9.20).
1.

Uji Chow (Common Effect & Fixed Effect)
Uji Chow merupakan uji untuk membandingkan model common effect
dengan fixed effect (Ghozali, 2013:181).
Hipotesis

: H0: Menggunakan model common effect
Ha: Menggunakan model fixed effect

Keputusan

: Tolak H0 jika Fhitung > Fα atau jika nilai probability
cross-section Chi-square < α0.05

Kesimpulan

: Jika H0 di tolak maka model fixed effect lebih baik
dari pada common effect.

2.

Uji Hausman (Fixed Effect & Random Effect)
Uji Hausman dilakukan untuk memilih model terbaik dari penelitian.
Sehingga dalam pengujian ini akan menghasilkan penggunaan model
terbaik dengan menggunaka fixed effect atau random effect.
Hipotesis

: H0: Menggunakan model random effect
Ha: Menggunakan model fixed effect

Statistik uji yang digunakan adalah uji Hausman dan keputusan menolak
H0 dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas cross-section
random. Jika nilai probabilitas/signifikan < 0.05 maka H0 di tolak sehingga
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model yang digunakan adalah fixed effect model. Sebaliknya jika
probabilitas/signifikan > 0.05 maka H0 di terima sehingga model yang
digunakan adalah random effect model.

3.5.3

Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2013:29) Uji Normalitas data merupakan langkah awal

yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariat. Uji asumsi ini digunakan
untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen (Y), variabel
independen (X), atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Jika
terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen
yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau eror akan
terdistribusi secara simetri di sekitar nilai mean sama dengan nol. Uji Normalitas
yang digunakan pada penelitian ini adalah uji statistik Jarque Berra. Winarno
(2011:153) menambahkan Jarque Berra adalah uji statistik untuk mengetahui
apakah data terdistribusi normal. Hipotesis yang akan di uji pada uji Jarque Berra
pada penelitian ini yaitu:
H0: Nilai ui terdistribusi normal
Ha: Nilai ui tidak terdistribusi normal
Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:
H0 di terima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05
Ha di terima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05
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3.5.4

Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model

regresi dalam penelitian. Dikarenakan penulis terkadang menghadapi beberapa
permasalahan dalam modelnya. Oleh karena itu, untuk menghindari permasalahan
tersebut, perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi:
1.

Uji Multikolinieritas
Menurut Winarno (2011:5.1) Uji Multikolinieritas adalah kondisi adanya
hubungan linear antar variabel independen, maka multikolinieritas tidak
akan terjadi pada persamaan regresi sederhana, yang terdiri atas satu
variabel dependen dan satu variabel independen. Uji Multikolinieritas ini
bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi
antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel
independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.
Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar
sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2013:105). Menurut
Gujarati (2010:251) ada beberapa cara untuk mendeteksi keberadaan
Multikolinearitas dalam model regresi Ordinary Least Square/OLS, yaitu:
a. Mendeteksi nilai koefisien determinasi (R2) dan nilat t hitung. Jika R2
tinggi (> 0.85) dan jika F yang signifikan, tetapi banyak koefisien
regresi dalam uji t yang tidak signifikan, maka dicurigai adanya
masalah Multikolinieritas.
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b. Melakukan uji Eigenvalues dan Conditional Index (CI), apabila
Multikolinieritas di duga ada di dalam persamaan regresi bila nilai
Eigenvalues mendekati nol. Jika nilai CI berada antara nilai 10-30,
maka dicurigai adanya masalah Multikolinearitas. Bila CI > 30
persamaan regresi mempunyai kolinieritas yang kuat antar variabel
bebasnya.
c. Mendeteksi Tolerance Value atau Variance Inflation Factor (VIF).
Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:
1. Jika nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10, maka dapat
disimpulkan bahwa tidak ada Multikolinearitas antar variabel
independen dalam model regresi.
2. Jika nilai tolerance < 0.10 dan nilai VIF > 10, maka dapat
disimpulkan bahwa ada Multikolinearitas antar variabel
independen dalam model regresi.
2.

Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model
memenuhi asumsi: (1) residual (ℯ𝑖) memiliki rata-rata nol, (2) residual
memiliki varian yang konstan atau var (ℯ𝑖) = σ2, dan (3) residual suatu
observasi tidak saling berhubungan dengan residual lainnya atau cov (ℯ𝑖, ℯ𝑗)
= 0, sehingga menghasilkan estimator BLUE (Best Linear Unbiased
Estimator) (Winarno, 2011:5.8). Winarno (2011:124) menambahkan
apabila asumsi (1) tidak terpenuhi, yang terpengaruh hanyalah slope
estimator dan ini tidak membawa konsekuensi serius dalam analisis
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ekonometris. Sedangkan apabila asumsi (2) dan (3) dilanggar, maka akan
membawa dampak serius bagi prediksi dengan model yang di bangun.
Heteroskedastisitas dapat di identifikasi dengan beberapa metode, salah
satunya yaitu uji White. Uji White yaitu pengujian dengan cara meregresi
residual kuadrat dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan
perkalian variabel bebas. Ini dilakukan dengan membandingkan 𝑋2hitung >
𝑋2tabel. Jika nilai probabilitas yang dihasilkan dari nilai Obs*R-squared lebih
kecil dari α = 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat
Heteroskedastisitas.
3.

Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi dilakukan untuk hubungan antara residual satu
observasi dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2011:5.26). Uji
Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear
ada t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dikatakan ada problem
autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelas.
Pemeriksaan autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Uji
Durbin-Watson merupakan salah satu uji yang di pakai untuk mengetahui
ada tidaknya autokorelasi dengan melihat nilai Durbin-Watson. Kriteria
pengambilan keputusan dengan menggunakan uji Durbin-Watson adalah
sebagai berikut: (Ghozali, 2013)
< 1.0

: Ada Autokorelasi.

1.0 – 1.54

: Tanpa kesimpulan.

1.55 – 2.46

: Tidak ada Autokorelasi.
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2.47 – 2.90

: Tanpa kesimpulan.

> 2.91

: Ada Autokorelasi.

Jika nilai Durbin-Watson berada di antara 1.55 dan 2.46 maka tidak ada
autokorelasi.

3.6

Teknik Pengujian Hipotesis
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari variabel-

varibel independen dan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan
beberapa langkah yaitu sebagai berikut:
1.

Uji Parsial (Uji Statistik t)
Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen
secara individual atau secara parsial berpengaruh terhadap variabel
dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan
nilai t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan.
Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0.05. Apabila nilai signifikansi
lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif,
yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial
mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013:98).
Test pertama untuk melakukan uji t adalah pada tingkat signifikansi
probability, jika nilai signifikansi probability > α (0.05) maka H0 di terima
dan Ha di tolak. Sedangkan jika nilai signifikansi probability ≤ α (0.05)
maka H0 di tolak dan Ha di terima. Tes kedua yaitu dengan t-test, apabila t
hitung ≤ t tabel maka H0 di terima dan Ha di tolak. Sedangkan jika t hitung
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> t tabel maka H0 di tolak dan Ha di terima. Adapun hipotesis yang akan di
uji adalah sebagai berikut:
Hipotesis 1
H0:

β1 ≥ 0, pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap
profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada Bank Umum Syariah yang
terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2012-2016.

Ha:

β1 < 0, pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas
(ROA/Return on Assets) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di
Bank Indonesia periode tahun 2012-2016.

Hipotesis 2
H0: β2 ≥ 0, pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap
profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada Bank Umum Syariah yang
terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2012-2016.
Ha:

β2 < 0, pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas
(ROA/Return on Assets) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di
Bank Indonesia periode tahun 2012-2016.

Hipotesis 3
H0: β3 ≥ 0, pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap
profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada Bank Umum Syariah yang
terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2012-2016.
Ha:

β3 < 0, pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas
(ROA/Return on Assets) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di
Bank Indonesia periode tahun 2012-2016.
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2.

Uji Simultan (Uji Statistik F)
Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen (pembiayaan
mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah)
secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
dependen (ROA/Return on Assets). Pengujian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau bersama-sama
mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian ini
menggunakan uji F yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel.
Uji ini dilakukan dengan syarat:
a. Bila F hitung < F tabel maka H0 di terima dan Ha di tolak, artinya
bahwa

secara

bersama-sama

variabel

independen

tidak

berpengaruh terhadap variabel dependen.
b. Bila F hitung > F tabel maka H0 di tolak dan Ha di terima, artinya
bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh
terhadap variabel dependen.
3.

Uji Koefisien Determinasi (Goodness of Fit/Uji Statistik R2)
Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukan
kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel
independen dan variabel dependen, dimana R2 merupakan ukuran statistik
untuk mengetahui ketepatan fungsi model regresi dalam menaksir nilai
aktual data (Sekaran & Bougie, 2011:349). Uji Determinasi R2 digunakan
untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan
variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah berada di
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antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel
independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai
yang semakin mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel
independen untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen atau
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi
variasi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R2 mendekati nol, berarti
kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya kepada
variabel dependen sangat terbatas. Adjusted R2 menyatakan proporsi atau
persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh
sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011:96).
Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi R2 adalah bias
terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap
penambahan satu variabel independen, R2 pasti akan meningkat, tidak
peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan
untuk menggunakan nilai adjusted R2 pada saat mengevaluasi model regresi
terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu
variabel independen ditambahkan ke dalam model (Gujarati, 2010:196).
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BAB IV
HASIL DAN PENELITIAN

4.1

Gambaran Umum Objek Penelitian
Penelitian ini menganalisis hubungan antara pembiayaan mudharabah,

pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas
(ROA/Return on Assets) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank
Indonesia sebagai objek. Periode pengamatan mulai dari tahun 2012 sampai dengan
tahun 2016. Berikut ini kriteria pengambilan sampel secara purposive sampling
yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 4.1
Pemilihan Sampel
Kriteria Sampel

Jumlah

Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia hingga tahun
2017

11

Bank Umum Syariah yang tidak memenuhi kriteria sampling yang
telah diuraikan

(5)

Jumlah sampel akhir

6

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan dalam
penelitian adalah sebanyak 6 (enam) Bank Umum Syariah. Adapun sampel dalam
penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.2
Daftar Bank Sampel
Nomor

Nama Bank Umum Syariah

1

PT. Bank Negara Indonesia, Tbk.

2

PT. Bank Muamalah Indonesia, Tbk.

3

PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.

4

PT. Bank Central Asia, Tbk

5

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

6

PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk.

Sumber: Data yang diolah

4.1.1

Profil Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk.
Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem

perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan
dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan
yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998,
pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5
kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.
Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor
Cabang Pembantu.
Di samping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor
Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional
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perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah.
Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma’ruf
Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah
memenuhi aturan syariah.
Berdasarkan

Keputusan

Gubernur

Bank

Indonesia

Nomor

12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada
PT. BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan
bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off Tahun 2009.
Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI
Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni
2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu
dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah. Di samping itu, komitmen Pemerintah terhadap
pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap
keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah
cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu,
17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak, dan 20 Payment Point.
Visi dan Misi PT. Bank Negara Indonesia, Tbk.
PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. mempunyai visi dan misi agar dapat
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun visi dan misi dari PT. Bank Negara
Indonesia, Tbk. adalah: (“www.BniSyariah.co.id,” 2017)
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Visi
“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan
kinerja”
Misi
1.

Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada
kelestarian lingkungan.

2.

Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan
syariah.

3.

Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.

4.

Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya
dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.

5.

4.1.2

Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Profil Perusahaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (“Bank Muamalat Indonesia”)

memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1
November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat
Indonesia di gagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan
Muslim Indonesia (ICMI), dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat
dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei
1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan
mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi
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Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan
multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi
terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada
tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e
Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan
penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah
dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet
banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk
tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah
penting di industri perbankan syariah.
Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai
Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa
Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan
Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di
Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi
tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri
perbankan Indonesia.
Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan
sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala
Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang
mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 363
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kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga
di dukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 1.337 unit ATM Muamalat,
120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 103 Mobil Kas Keliling (mobile
branch) serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia
Electronic Payment (MEPS).
Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia
melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness
terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern, dan Profesional. Bank pun
terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara
nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa
entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia
Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat)
yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan,
dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana
Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).
Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk
menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang.
Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju
mewujudkan visi-nya.
Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. mempunyai visi dan misi agar dapat
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun visi dan misi dari PT. Bank
Muamalat Indonesia, Tbk. adalah: (“www.BankMuamalat.co.id,” 2017)
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Visi
“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional
Presence”
Misi
Membangun
berkesinambungan

lembaga

keuangan

dengan

penekanan

syariah
pada

yang

semangat

unggul

dan

kewirausahaan

berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami
dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan
nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

4.1.3 Profil Perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.
Bank Syariah Mandiri didirikan sejak tahun 1999, kehadiran Bank Syariah
Mandiri merupakan hikmah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998.
Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang di susul
dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah
menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi
kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut,
industri perbankan nasional yang di dominasi oleh bank-bank konvensional
mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan
merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.
Bank Syariah Mandiri berawal dari PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang
memiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara, dan
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PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi
tersebut dengan melakukan upaya penggabungan (merger) dengan beberapa bank
lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan
penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya,
Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank bernama PT. Bank Mandiri (Persero)
pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti (BSB) menjadi
bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) di ambil alih oleh PT. Bank
Mandiri (Persero).
Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan
konsolidasi

serta

membentuk

Tim

Pengembangan

Perbankan

Syariah.

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah
di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk
melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim Pengembangan Perbankan
Syariah memandang bahwa Undang-Undang tersebut merupakan momentum yang
tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional
menjadi bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah
segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB
berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip
syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam
Akta Notaris: Sutjipto, SH., Nomor 23 tanggal 8 September 1999.
Perubahan kegiatan PT. Bank Susila Bakti (BSB) menjadi bank umum
syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Surat Keputusan
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Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999.
Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia
Nomor 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank
Syariah Mandiri.
Pada tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 01 November 1999 merupakan
hari pertama PT. Bank Syariah Mandiri beroperasi. Kelahiran Bank Syariah
Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank
Susila Bakti (BSB) dan manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang
pentingnya kehadiran bank syariah di lingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).
Bank

Syariah

Mandiri

menyediakan

produk

penyaluran

dana,

penghimpunan dana, dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Semenjak
berdirinya, Bank Syariah Mandiri telah berhasil memperkuat keberadaan dan peran
Bank Syariah Mandiri dalam perbankan syariah nasional. Hal ini tercermin pada
berbagai penghargaan yang di peroleh Bank Syariah Mandiri dari lembaga-lembaga
nasional maupun internasional yang memiliki kredibilitas dalam memberikan
penghargaan tersebut. Dalam setiap tahunnya semenjak mereka berdiri, Bank
Syariah Mandiri selalu berhasil mendapatkan beberapa penghargaan yang semakin
membuktikan eksistensi Bank Mandiri dalam dunia perbankan syariah.
Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.
PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. mempunyai visi dan misi agar dapat
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun visi dan misi dari PT. Bank Syariah
Mandiri, Tbk. adalah: (“www.SyariahMandiri.co.id,” 2017)
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Visi
“Bank Syariah Terdepan dan Modern”
Yang di maksud dengan “Bank Syariah Terdepan” adalah menjadi bank
syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di
Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate. Dan
yang di maksud dengan “Bank Syariah Modern” adalah menjadi bank syariah
dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan
nasabah.
Misi
1.

Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang
berkesinambungan.

2.

Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang
melampaui harapan nasabah.

3.

Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan
pada segmen ritel.

4.

Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.

5.

Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

6.

Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

4.1.4

Profil Perusahaan PT. Bank Central Asia, Tbk.
Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa

tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin
bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka
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berdasarkan akta Akuisisi Nomor 72 tanggal 12 Juni 2009 yang di buat di hadapan
Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi,. PT. Bank Central Asia, Tbk. (BCA)
mengakuisisi PT. Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya
menjadi PT. Bank BCA Syariah.
Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat
Perseroan Terbatas PT. Bank UIB Nomor 49 yang di buat di hadapan Notaris Pudji
Rezeki Irawati, SH., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha
dan perubahan nama dari PT. Bank UIB menjadi PT. BCA Syariah. Akta perubahan
tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat
Keputusannya Nomor AHU-01929.AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada
tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance,
sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT. Bank Central
Asia Tbk., dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance.
Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi Bank
Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan
Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret
2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah
resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah.
PT. BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan
prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia
berdasarkan

Keputusan

Gubernur

Bank

Indonesia

Nomor

12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi
sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010.
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Komposisi kepemilikan saham PT. BCA Syariah adalah sebagai berikut :
PT. Bank Central Asia, Tbk.

: 99.9999%

PT. BCA Finance

: 0.0001%

BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri
perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian
pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah perseorangan, mikro
(kecil dan menengah). Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan
yang berkualitas serta di tunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi
merupakan target dari BCA Syariah.
Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham
mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah
BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga
tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC (Electronic Data Capture)
milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya, untuk mendapatkan
informasi maupun menyampaikan pengaduan dan keluhan masyarakat dan nasabah
khususnya dapat menghubungi HALO BCA di 1500888.
BCA Syariah hingga saat ini memiliki 49 jaringan cabang yang terdiri dari
9 Kantor Cabang (KC), 3 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 Kantor Cabang
Pembantu Mikro Bina Usaha Rakyat (BUR), 8 Kantor Fungsional (KF), dan 26
Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang,
Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, dan Yogyakarta (data
per Agustus 2016).
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Visi dan Misi PT. Bank Central Asia, Tbk.
PT. Bank Central Asia, Tbk. mempunyai visi dan misi agar dapat mencapai
tujuan yang telah ditentukan. Adapun visi dan misi dari PT. Bank Central Asia,
Tbk. adalah: (“www.BcaSyariah.co.id,” 2017)
Visi
“Menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat”
Misi
1.

Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa
keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan
layanan yang lebih baik bagi nasabah.

2.

Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian
pembayaran, penghimpunan dana, dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan
perseorangan.

4.1.5

Profil Perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.
Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap

Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank
Indonesia

pada

16

Oktober

2008

melalui

suratnya

Nomor

10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank
BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah
kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian di ubah
menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.
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Dua tahun lebih PT. BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel
modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan
jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan
pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai
harapan nasabah dengan prinsip syariah.
Kehadiran PT. BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional di
pertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini
menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern
sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan
modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan
putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk.,
Aktivitas PT. BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008
ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. BRISyariah (proses spin-off) yang
berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh
Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRISyariah.
Saat ini PT. BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan
aset. PT. BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan,
dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah,
PT. BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan
berbagai ragam produk dan layanan perbankan.
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Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRISyariah merintis sinergi dengan PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam
mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana
masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syariah.
Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.
PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. mempunyai visi dan misi agar dapat
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun visi dan misi dari PT. Bank Rakyat
Indonesia, Tbk. adalah: (“www.BriSyariah.co.id,” 2017)
Visi
“Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial
sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih
bermakna”
Misi
1.

Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan
finansial nasabah.

2.

Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah.

3.

Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan
dimana pun.

4.

Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan
menghadirkan ketenteraman pikiran.
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4.1.6

Profil Perusahaan PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk.
PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. (“Panin Dubai Syariah Bank”),

berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl.
Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat.
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang
lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di
bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai
Syariah Bank mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6
Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi
sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009.
Visi dan Misi PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk.
PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. mempunyai visi dan misi agar dapat
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun visi dan misi dari PT. Bank Panin
Dubai Syariah, Tbk. adalah: (“www.PaninBankSyariah.co.id,” 2017)
Visi
“Bank Syariah pilihan yang menjadi Role Model berbasiskan Kemitraan dan
Ekonomi Rakyat”
Misi
1.

Menyediakan produk dan layanan yang kreatif, inovatif, dan mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.

Mengembangkan kemitraan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
rakyat.
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3.

Mengembangkan sumber daya insani berintegritas dan profesional
berlandaskan nilai-nilai spiritual berbasis sistem merit.

4.

Menerapkan tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian yang
terintegrasi sesuai prinsip syariah.

5.

4.2

Meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder.

Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.
Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari
semua variabel atau deskripsi suatu data yang digunakan dalam penelitian. Statistik
deskriptif terdiri dari perhitungan rata-rata (mean), median, standar deviasi, nilai
maksimum, dan nilai minimum (Wijaya, 2013:37). Rata-rata (mean) menunjukan
nilai rata-rata suatu data variabel, median menunjukan nilai tengah data variabel,
standar deviasi menunjukkan luas jangkauan penyebaran data, skewness
menunjukkan kemencengan distribusi data jika bernilai positif maka ke kanan dan
sebaliknya, jika negatif maka ke kiri, dan kurtosis menunjukkan tinggi distribusi
data pada variabel. Pada tabel 4.2 di bawah ini dijelaskan statistik deskriptif data
dalam penelitian. Adapun variabel dependen yaitu ROA (Return on Assets),
sedangkan variabel independen yaitu pembiayaan mudharabah (MUDHA),
pembiayaan musyarakah (MUSYA), dan pembiayaan murabahah (MURA).
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Tabel 4.3
Statistik Deskriptif
ROA

MUDHA

MUSYA

MURA

Mean

0.010680

5.954667

5981263.

12086552

Median

0.010650

5.990000

3629029.

9819463.

Maximum

0.032900

6.620000

20192427

36198342

Minimum

-0.000400

5.100000

229960.6

435053.7

Std. Dev.

0.006954

0.400670

6431238.

11476380

Skewness

0.926514

-0.345452

1.237558

0.825834

Kurtosis

4.850365

2.507460

3.202869

2.569872

30

30

30

30

Observations

Sumber: Data diolah Eviews 9.5

Berdasarkan hasil tabel 4.3 di atas, menunjukan bahwa total keseluruhan
observasi yang di olah oleh penulis adalah sebanyak 30 observasi yang terdiri dari
6 Bank Umum Syariah dan waktu penelitian dari tahun 2012 sampai dengan tahun
2016. Selanjutnya, dari hasil statistik deskriptif dari seluruh variabel yang didasari
dengan teori dari Winarno (2011) diketahui bahwa:
1) Mean, adalah rata-rata dari beberapa angka yang di peroleh dengan cara
menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan banyaknya data. Dari
tabel 4.3 di atas nilai mean variabel ROA (Return on Assets) menunjukan
nilai 0.010680 atau 1.068% yang artinya nilai rata-rata ROA (Return on
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Assets) keseluruhan sebesar 1.068%. Sementara mean variabel pembiayaan
mudharabah menunjukan nilai 5.954667 nilai tersebut adalah nilai yang
telah diabsolutkan guna mengurangi kemungkinan terjadi data yang tidak
terdistribusi normal. Nilai pembiayaan mudharabah di atas apabila
dikonversikan ke nilai sebenarmya adalah 7,695,030.285 (dalam jutaan
rupiah). Di kolom selanjutnya yakni variabel pembiayaan musyarakah
menunjukkan nilai 5981263. nilai tersebut adalah nilai yang telah
diabsolutkan guna mengurangi kemungkinan terjadi data yang tidak
terdistribusi normal. Nilai pembiayaan musyarakah di atas apabila
dikonversikan ke nilai sebenarnya adalah 3.57755 (dalam jutaan rupiah).
Sedangkan untuk nilai rata-rata variabel pembiayaan murabahah
menunjukkan nilai 12086552 nilai tersebut adalah nilai yang diabsolutkan
guna mengurangi kemungkinan terjadi data yang tidak terdistribusi normal.
Nilai pembiayaan murabahah di atas apabila dikonversikan ke nilai
sebenarnya adalah 1.46085 (dalam jutaan rupiah).
2) Median, adalah nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah bila data
diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berdasarkan tabel 4.3 di
atas nilai median variabel ROA (Return on Assets) menunjukkan nilai
0.010650

atau

1.065%.

sementara

median

variabel

pembiayaan

mudharabah menunjukkan nilai 5.990000 atau setelah dikonversikan ke
nilai sebenarnya adalah 7,740,690.018 (dalam jutaan rupiah). Di kolom
selanjutnya yakni variabel pembiayaan musyarakah menunjukkan nilai
3629029. atau setelah dikonversikan ke nilai sebenarnya adalah 2.17062
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(dalam jutaan rupiah). Sedangkan untuk nilai tengah variabel pembiayaan
murabahah menunjukkan nilai 9819463. atau setelah dikonversikan ke nilai
sebenarnya adalah 1.18683 (dalam jutaan rupiah).
3) Maximum, adalah nilai terbesar dari kumpulan data atau suatu fungsi. Pada
tabel 4.3 di atas nilai maximum variabel ROA (Return on Assets)
menunjukkan nilai 0.032900 atau 3.290% yang merupakan nilai ROA
(Return on Assets) dari PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. pada tahun
2012. Sementara nilai maximum variabel pembiayaan mudharabah
menunjukkan nilai 6.620000 atau setelah dikonversikan ke niai sebenarnya
adalah 4,161,500.77 (dalam jutaan rupiah) yang merupakan penyaluran
pembiayaan mudharabah PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. pada tahun 2012.
Di kolom selanjutnya yakni variabel pembiayaan musyarakah menunjukkan
nilai 20192427 atau setelah dikonversikan ke nilai sebenarnya adalah
20,192,427.34 (dalam jutaan rupiah) yang merupakan penyaluran
pembiayaan musyarakah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. pada tahun
2015. Sedangkan untuk nilai terbesar variabel pembiayaan murabahah
menunjukkan nilai 36198342 atau setelah dikonversikan ke nilai sebenarnya
adalah 36,198,341.93 (dalam jutaan rupiah) yang merupakan penyaluran
pembiayaan murabahah PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. pada tahun 2016.
4) Minimum, adalah nilai terendah dari kumpulan data atau suatu fungsi. Pada
tabel 4.3 di atas nilai minimum variabel ROA (Return on Assets)
menunjukkan nilai -0.000400 atau -0,0004% yang merupakan nilai ROA
(Return on Assets) dari PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. pada tahun 2014.
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Sementara nilai minimum variabel pembiayaan mudharabah menunjukkan
nilai 5.100000 atau setelah dikonversikan ke nilai sebenarnya adalah
124,763.34 (dalam jutaan rupiah) yang merupakan penyaluran pembiayaan
mudharabah PT. Bank Central Asia, Tbk. pada tahun 2012. Di kolom
selanjutnya yakni variabel pembiayaan musyarakah menunjukkan nilai
229960.6 atau setelah dikonversikan ke nilai sebenarnya adalah 229,960.63
(dalam jutaan rupiah) yang merupakan penyaluran pembiayaan musyarakah
PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. pada tahun 2012. Sedangkan untuk
nilai terendah variabel pembiayaan murabahah menunjukkan nilai
435053.7 atau setelah dikonversikan ke nilai sebenarnya adalah 435,053.72
(dalam jutaan rupiah) yang merupakan penyaluran pembiayaan murabahah
PT. Bank Central Asia, Tbk. pada tahun 2012.
5) Std. Dev. (Standart Deviasi), adalah ukuran penyebaran data dalam model
yang dimiliki oleh masing-masing variabel. Pada tabel 4.3 di atas nilai
standart deviasi variabel ROA (Return on Assets) menujukkan nilai
0.006954 atau 0.695%. Sementara nilai standart deviasi variabel
pembiayaan mudharabah menunjukkan nilai 0.400670. Di kolom
selanjutnya yakni variabel pembiayaan musyarakah menunjukkan nilai
6431238., sedangkan untuk variabel pembiayaan murabahah menunjukkan
nilai 11476380.
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4.3

Analisis Data Panel
Penelitian ini menggunakan model regresi yang menggabungkan data time

series dan cross section atau biasa disebut data panel. Model regresi data panel
bertujuan untuk memilih model estimasi regresi dari data panel. Dalam
menganalisis data panel, terdapat tiga model regresi pengujian yang berbeda yaitu
Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Untuk
menentukan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini, maka dilakukan uji
Chow dan uji Hausman.

4.3.1

Penentuan Model Data Panel
Dalam menetapkan model yang tepat untuk digunakan dalam analisis data

panel, langkah pertama yang harus dilakukan adalah uji chow. Pengujian tersebut
digunakan untuk menentukan model yang tepat antara Common Effect Model dan
Fixed Effect Model. Jika nilai Probability Cross-section Chi-square > α0.05 maka
H0 di terima atau Common Effect Model yang terpilih sebagai model yang tepat.
Jika nilai Probabilty Cross-section Chi-square < α0.05 maka H0 di tolak atau Fixed
Effect Model adalah model yang terpilih. Apabila uji Chow jatuh pada keputusan
memilih Fixed Effect Model, maka perlu dilakukan pengujian kedua yaitu uji
Hausman untuk lebih mengetahui model mana yang di pilih antara Fixed Effect
Model dan Random Effect Model. Jika nilai Probability Cross-section Random >
α0.05 maka H0 di terima atau model yang digunakan adalah Random Effect Model.
Jika nilai Probability Cross-section Random < α0.05 maka H0 di tolak atau model
yang digunakan adalah Fixed Effect Model.
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Tabel 4.4
Hasil Uji Chow
Effect Test

Statistic

d.f.

Prob.

Cross-section F

3.032616

(4,22)

0.0392

Cross-section Chi-square

13.174438

4

0.0105

Sumber: Data diolah Eviews 9.5

Berdasarkan hasil tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa nilai Probability
Cross-section Chi-square sebesar 0.0105 atau 1.05% dan nilai tersebut lebih kecil
dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0.05 atau 5% maka dapat
disimpulkan bahwa H0 di tolak yang berarti Fixed Effect Model adalah model yang
terpilih dan dilakukan uji selanjutnya yaitu uji Hausman. Berikut ini merupakan
hasil dari uji Hausman yang dilakukan pada model penelitian:

Tabel 4.5
Hasil Uji Hausman

Test Summary
Cross-section Random

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

4.775989

3

0.1890

Sumber: Data diolah Eviews 9.5

Berdasarkan hasil tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa nilai Probability
Cross-section Random sebesar 0.1890 atau 18.9% dan nilai tersebut lebih besar
dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0.05 atau 5% maka dapat
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disimpulkan bahwa H0 di terima, sehingga model yang tepat digunakan untuk
analisis data panel adalah Random Effect Model.

4.3.2

Hasil Persamaan Regresi Data Panel
Analisis regresi berganda data panel digunakan untuk mengetahui hubungan

antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang ditunjukkan
dengan hubungan positif atau hubungan negatif dan untuk memprediksi nilai dari
variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau
penurunan. Berikut ini merupakan persamaan regresi berganda data panel yang
telah di olah dengan menggunakan Random Effect Model pada software Eviews 9.5
menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Regresi Berganda Data Panel
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

MUDHA

0.012791

0.005920

2.160604

0.0401

MUSYA

-5.79E-10

2.73E-10

-2.123773

0.0434

MURA

-3.46E-10

2.32E-10

-1.487517

0.1489

C

-0.057840

0.033203

-1.742014

0.0933

Sumber: Data diolah Eviews 9.5

Berdasarkan hasil tabel 4.6 di atas, maka di peroleh hasil persamaan regresi
berganda data panel sebagai berikut:
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ϒit = -0.057840 + 0.012791 MUDHAit ̶ 5.79E-10 MUSYAit ̶ 3.46E-10
MURAit + ɛit

Sehingga, dengan persamaan regresi berganda data panel di atas di peroleh
interpretasi sebagai berikut:
1.

Koefisien konstanta sebesar -0.057840 memiliki arti jika variabel
independen (pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan
pembiayaan murabahah) bernilai konstan, maka nilai ROA (Return on
Assets) mengalami penurunan sebesar 0.057840 satuan.

2.

Koefisien regresi pembiayaan mudharabah sebesar 0.012791 menyatakan
bahwa pembiayaan mudharabah berhubungan positif dengan ROA (Return
on Assets). Hal ini memiliki arti bahwa ROA (Return on Assets) akan
mengalami peningkatan sebesar 0.012791 satuan untuk setiap peningkatan
satu persen pembiayaan mudharabah, dan asumsi variabel lain seperti
pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah adalah konstan.

3.

Koefisien regresi pembiayaan musyarakah sebesar -5.79E-10 menyatakan
bahwa pembiayaan musyarakah berhubungan negatif dengan ROA (Return
on Assets). Hal ini memiliki arti bahwa ROA (Return on Assets) akan
mengalami penurunan sebesar 5.79E-10 satuan untuk setiap peningkatan
satu persen pembiayaan musyarakah, dan asumsi variabel lain seperti
pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah adalah konstan.

4.

Koefisien regresi pembiayaan murabahah sebesar -3.46E-10 menyatakan
bahwa pembiayaan murabahah berhubungan negatif dengan ROA (Return
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on Assets). Hal ini memiliki arti bahwa ROA (Return on Assets) akan
mengalami penurunan sebesar 3.46E-10 satuan untuk setiap peningkatan
satu persen pembiayaan murabahah, dan asumsi variabel lain seperti
pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah adalah konstan.

4.4

Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan bentuk pengujian yang diperlukan untuk

mengetahui apakah data telah terdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan
dalam penelitian ini adalah uji Jarque-Bera yang di bantu oleh software Eviews 9.5.
Adapun hipotesis dari uji Jarque-Bera adalah sebagai berikut: (Winarno,
2011:5.39)
H0: Data terdistribusi normal.
Ha: Data tidak terdistribusi normal.
Normalitas data dapat di lihat dari nilai koefisien Jarque-Bera dan
probability-nya. Apabila nilai koefisien Jarque-Bera lebih kecil dari 2, maka data
terdistribusi normal. Apabila probability lebih besar dari α0.05, maka data
terdistribusi normal (Winarno, 2011:5.39).
Keseluruhan hasil uji normalitas yang dilakukan pada penelitian ini secara
lengkap disajikan dalam lampiran. Berikut ini merupakan ringkasan hasil dari uji
normalitas berdasarkan model penelitian yang digunakan:
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Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas
Jarque-Bera

Probability

Kesimpulan

5.507092

0.063702

Data terdistribusi normal

Sumber: Data diolah Eviews 9.5

Berdasarkan hasil tabel 4.7 di atas, dapat disimpulkan bahwa data pada
model penelitian telah terdistribusi normal. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil
probabilitas statistik uji Jarque-Bera sebesar 0.063702, dimana nilai tersebut lebih
besar dari α0.05 atau 5%, sehingga H0 di terima yang artinya data terdistribusi
normal.

4.5

Uji Asumsi Klasik
Dalam penggunaan analisis regresi, perlu dipastikan bahwa model regresi

memiliki sifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) agar model dapat
digunakan sebagai alat prediksi yang baik sehingga memperoleh hasil regresi yang
valid dan tidak bias (Gujarati, 2010:97). Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian
asumsi klasik pada model regresi yang digunakan. Uji asumsi klasik terdiri dari uji
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Model regresi yang
memiliki sifat BLUE merupakan model yang tidak multikolinearitas, tidak
heterokedastisitas, dam tidak autokorelasi.
Hasil akhir dari pengujian asumsi klasik model penelitian dalam penelitian
ini disajikan secara ringkas dalam tabel berikut:
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Tabel 4.8
Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji

Hasil Pengujian

Kesimpulan

Koefisien korelasi < 0.85

Bebas
Multikolinearitas

Obs*R-squared > α0.05

Bebas
Heteroskedastisitas

1.55 < Durbin-Watson Stat < 2.46

Bebas Autokorelasi

Multikolinearitas

Heteroskedastisitas
Autokorelasi

Sumber: data diolah Eviews 9.5

4.5.1

Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

hubungan linier antar variabel independen. Multikolinearitas terjadi karena adanya
korelasi sempurna antara satu variabel independen dengan variabel independen
lainnya. Metode yang digunakan untuk mengetahui multikolinearitas dalam
penelitian ini adalah dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel
independen. Jika koefisien korelasi lebih besar dari 0.85, maka patut di duga adanya
masalah multikolinearitas, begitu pula sebaliknya (Sekaran & Bougie, 2011:352).
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Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinearitas
MUDHA

MUSYA

MURA

MUDHA

1.000000

0.532346

0.840820

MUSYA

0.532346

1.000000

0.588208

MURA

0.840820

0.588208

1.000000

Sumber: Data diolah Eviews 9.5

Berdasarkan hasil tabel 4.9 di atas, menunjukkan bahwa nilai koefisien
korelasi antar variabel independen lebih kecil dari 0.85. Nilai koefisien korelasi
variabel independen tertinggi mencapai 0.840820 yaitu koefisien pembiayaan
mudharabah dan pembiayaan murabahah. Sedangkan nilai koefisien korelasi
variabel independen terendah mencapai 0.532346 yaitu koefisien pembiayaan
mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
data terbebas dari masalah multikolinearitas dan tidak ada hubungan linear antar
variabel independen pada model regresi dalam penelitian.

4.5.2

Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model

regresi terjadi persamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji White. Uji
White menggunakan pengujian dengan cara meregresi residual kuadrat dengan
variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Jika nilai
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probabilitas yang dihasilkan dari nilai Obs*R-squared lebih kecil dari α0.05, maka
dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat heteroskedastisitas.

Tabel 4.10
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic

0.323717

Prob. F(3,26)

0.8082

Obs*R-squared

1.080210

Prob. Chi-Square(3)

0.7819

Scaled explained SS

1.641863

Prob. Chi-Square(3)

0.6499

Sumber: Data diolah Eviews 9.5

Berdasarkan hasil tabel 4.10 di atas, menunjukkan bahwa nilai probability
dari Obs*R-squared sebesar 0.7819, dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai
α0.05, maka dapat disimpulkan bahwa untuk model penelitian ini bebas dari masalah
heteroskedastisitas.

4.5.3

Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara residual satu

observasi dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2011:5.26). Ghozali
(2013:107) menambahkan tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah
dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode
t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pemeriksaan
autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson merupakan
salah satu uji yang di pakai untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dengan
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melihat nilai Durbin-Watson. Jika nilai Durbin-Watson berada di antara 1.55 dan
2.46 maka tidak ada autokorelasi.

Tabel 4.11
Hasil Uji Autokorelasi
R-squared

0.276347

Mean dependent var

0.007701

Adjusted R-squared

0.192848

S.D. dependent var

0.006605

S.E. of regression

0.005934

Sum squared resid

0.000915

F-statistic

3.309602

Durbin-Watson stat.

1.728296

Prob(F-statistic)

0.035681

Sumber: Data diolah Eviews 9.5

Berdasarkan hasil tabel 4.11 di atas, menunjukkan bahwa nilai DurbinWatson stat. sebesar 1.728296 yang berada di antara 1.55 dan 2.46 yaitu daerah
keputusan bahwa tidak ada autokorelasi pada model regresi, maka dapat
disimpulkan bahwa untuk model penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi.

4.6

Uji Hipotesis

4.6.1

Uji Parsial (Uji Statistik t)
Uji parsial (uji statistis t) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel

independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Pengujian parsial
dalam penelitian ini dilakukan untuk mengambil keputusan atas ketiga hipotesis
yang telah di duga sehingga dapat menjawab dan memberikan kesimpulan atas
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ketiga perumusan masalah dalam penelitian. Dasar pengambilan keputusan adalah
sebagai berikut:
Jika probability > α0.05 maka H0 di terima.
Jika probability ≤ α0.05 maka H0 di tolak.

Tabel 4.12
Hasil Uji Parsial
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

MUDHA

0.012791

0.005920

2.160604

0.0401

MUSYA

-5.79E-10

2.73E-10

-2.123773

0.0434

MURA

-3.46E-10

2.32E-10

-1.487517

0.1489

C

-0.057840

0.033203

-1.742014

0.0933

Sumber: Data diolah Eviews 9.5

Berdasarkan hasil tabel 4.12 di atas, dapat diketahui arah dari koefisien
regresi dan signifikansinya. Terlihat bahwa variabel pembiayaan mudharabah
(MUDHA) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas
(ROA/Return on Assets) dan variabel pembiayaan musyarakah (MUSYA) terbukti
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA/Return on Assets),
sedangkan pembiayaan murabahah (MURA) terbukti berpengaruh negatif dan
tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA/Return on Assets). Berikut ini
dijelaskan hasil dari uji t untuk masing-masing variabel:
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Hipotesis 1:
H0:

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan mudharabah
terhadap profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada Bank Umum Syariah
yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2012-2016.

Ha:

Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan mudharabah
terhadap profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada Bank Umum Syariah
yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2012-2016.
Hasil uji hipotesis pertama ingin membuktikan bahwa pembiayaan

mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah
dalam sampel. Berdasarkan hasil tabel 4.12 di atas, diketahui bahwa nilai koefisien
regresi variabel pembiayaan mudharabah (MUDHA) sebesar 0.012791 yang
menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan positif
terhadap ROA (Return on Assets). Hasil yang positif ini menunjukkan bahwa
peningkatan pembiayaan mudharabah akan meningkatkan profitabilitas Bank
Umum Syariah dalam sampel yang diproksikan dengan ROA (Return on Assets).
Jika pembiayaan mudharabah meningkat maka ROA (Return on Assets) bank akan
meningkat.
Selain itu, nilai probability variabel pembiayaan mudharabah adalah
sebesar 0.0401, dimana nilai tersebut lebih kecil dari α0.05 sehingga dapat dikatakan
bahwa variabel pembiayaan mudharabah terbukti berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas (ROA/Return on Assets). Untuk koefisien regresi sebesar 0.012791
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berarti setiap kenaikan pembiayaan mudharabah sebesar satu persen akan
meningkatkan ROA (Return on Assets) sebesar 12.791%.
Hasil analisis regresi menunjukkan hasil yang sejalan dengan hipotesis,
bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
pada Bank Umum Syariah dalam sampel dan periode pengamatan. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa H0 di tolak dan Ha di terima.

Hipotesis 2:
H0:

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan musyarakah
terhadap profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada Bank Umum Syariah
yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2012-2016.

Ha:

Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan musyarakah
terhadap profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada Bank Umum Syariah
yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2012-2016.
Hasil uji hipotesis kedua ingin membuktikan bahwa pembiayaan

musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah
dalam sampel. Berdasarkan hasil tabel 4.12 di atas, diketahui bahwa nilai koefisien
regresi variabel pembiayaan musyarakah (MUSYA) sebesar -5.79E-10 yang
menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap ROA
(Return on Assets). Hasil yang negatif ini menunjukkan bahwa peningkatan
pembiayaan musyarakah akan menurunkan profitabilitas Bank Umum Syariah
dalam sampel yang diproksikan dengan ROA (Return on Assets). Jika pembiayaan
musyarakah meningkat maka ROA (Return on Assets) bank akan menurun.
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Selain itu, nilai probability variabel pembiayaan musyarakah adalah sebesar
0.0434, dimana nilai tersebut lebih kecil dari α0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa
variabel pembiayaan musyarakah terbukti berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas (ROA/Return on Assets). Untuk koefisien regresi sebesar -5.79E-10
berarti setiap kenaikan pembiayaan musyarakah sebesar satu persen akan
menurunkan ROA (Return on Assets) sebesar 5.79E-10%.
Hasil analisis regresi menunjukkan hasil yang sejalan dengan hipotesis,
bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
pada Bank Umum Syariah dalam sampel dan periode pengamatan. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa H0 di tolak dan Ha di terima.

Hipotesis 3:
H0:

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah
terhadap profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada Bank Umum Syariah
yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2012-2016.

Ha:

Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah
terhadap profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada Bank Umum Syariah
yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2012-2016.
Hasil uji hipotesis ketiga

ingin membuktikan bahwa pembiayaan

murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah
dalam sampel. Berdasarkan hasil tabel 4.12 di atas, diketahui bahwa nilai koefisien
regresi variabel pembiayaan murabahah (MURA) sebesar -3.46E-10 yang
menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap ROA
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(Return on Assets). Hasil negatif ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan
murabahah akan menurunkan profitabilitas Bank Umum Syariah dalam sampel
yang diproksikan dengan ROA (Return on Assets). Jika pembiayaan murabahah
meningkat maka ROA (Return on Assets) bank akan menurun.
Selain itu, nilai probability variabel pembiayaan murabahah adalah sebesar
0.1489, dimana nilai tersebut lebih besar dari α0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa
variabel pembiayaan murabahah terbukti tidak signifikan terhadap profitabilitas
(ROA/Return on Assets). Untuk koefisien regresi, mengingat nilai probabilitasnya
melebihi α0.05 maka pengaruh pembiayaan murabahah tidak berarti.
Hasil analisis regresi menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan
hipotesis, bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas pada Bank Umum Syariah dalam sampel dan periode pengamatan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 di terima dan Ha di tolak.

4.6.2

Uji Simultan (Uji Statistik F)
Uji simultan digunakan untuk menguji apakah variabel independen

(pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah)
secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen
(profitabilitas yang diproksikan dengan ROA/Return on Assets). Pengujian ini
bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau
bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Dasar
pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
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Jika F-Statistic ≤ α0.05 maka H0 di terima, yang artinya bahwa secara bersamasama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
Jika F-Statistic > α0.05 maka H0 di tolak, yang artinya bahwa secara bersamasama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.13
Hasil Uji Simultan
R-squared

0.276347

Mean dependent var

0.007701

Adjusted R-squared

0.192848

S.D. dependent var

0.006605

S.E. of regression

0.005934

Sum squared resid

0.000915

F-statistic

3.309602

Durbin-Watson stat

1.728296

Prob(F-statistic)

0.035681

Sumber: Data diolah Eviews 9.5

Berdasarkan hasil tabel 4.13 di atas, menunjukkan bahwa nilai F-statistic
sebesar 3.309602 dimana nilai tersebut lebih besar dari α0.05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa H0 di tolak, yang dapat diartikan bahwa secara bersama-sama
variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (Goodness of Fit/Uji Statistik R2)
Uji koefisien determinasi yaitu koefisien yang menjelaskan berapa besar
proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabelvariabel independen secara bersama-sama. Koefisien determinasi menyediakan
informasi mengenai kemampuan model regresi untuk menjelaskan hubungan antara
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variabel independen dan variabel dependen, dimana R2 merupakan ukuran statistik
untuk mengetahui ketepatan fungsi model regresi dalam menaksir nilai aktual data
(Sekaran & Bougie, 2011:349). Nilai R2 akan selalu berada di antara 0 dan 1.
Semakin mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen
untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai
R2 mendekati 0, berarti kemampuan variabel independen untuk menjelaskan
pengaruhnya kepada variabel dependen sangat terbatas.
kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi R2 adalah bias
terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan dalam model. Setiap
penambahan satu variabel independen, R2 pasti meningkat, tidak peduli apakah
variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau
tidak. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk nilai adjusted R2 pada
saat mengevaluasi model regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted R2 dapat
naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model
(Gujarati, 2010:196). Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada nilai adjusted R2
untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi
variabel dependen.

Tabel 4.14
Hasil Uji Koefisien Determinasi
R-squared

0.276347

Mean dependent var

0.007701

Adjusted R-squared

0.192848

S.D. dependent var

0.006605

S.E. of regression

0.005934

Sum squared resid

0.000915

F-statistic

3.309602

Durbin-Watson stat

1.728296
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0.035681

Prob(F-statistic)
Sumber: Data diolah Eviews 9.5

Berdasarkan hasil tabel 4.14 di atas, menunjukkan bahwa nilai adjusted R2
yang di peroleh dari hasil pengujian regresi adalah sebesar 0.192848 atau 19.284%.
Artinya seluruh variabel independen yang terdiri dari pembiayaan mudharabah,
pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah mampu menjelaskan variasi
dari variabel dependen yaitu profitabilitas (ROA/Return on Assets) sebesar
19.284%, sedangkan sisanya 80.716% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang
tidak terdapat dalam model regresi yang di analisis pada penelitian ini.

4.7

Pembahasan Hasil Pengujian Statistik

4.7.1

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas
Pembiayaan mudharabah adalah suatu akad kerjasama kemitraan antara

penyedia dana usaha (shahibul maal) dengan pengelolaan dana (mudharib) untuk
memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (nisbah) yang
disepakati bersama pada awal (Harahap, Wiroso, & Yusuf, 2010:423). Berdasarkan
hasil pengujian hipotesis (uji parsial), menunjukkan hasil bahwa nilai
probability0.0401 lebih kecil dari α0.05 dengan nilai t-statistic sebesar 2.160604,
sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha di terima yang artinya pembiayaan
mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum
Syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya
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Satriawan & Zainul Arifin (2012); Nur Amalia (2016); dan Amri Dziki Fadholi
(2015).

4.7.2

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas
Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik

modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan
(Harahap, Wiroso, & Yusuf, 2010:475). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji
parsial), menunjukkan hasil bahwa nilai probability0.0434 lebih kecil dari α0.05
dengan nilai t-statistic sebesar -2.123773, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha di
terima yang artinya pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Aulia Fuad Rahman & Ridha Rochmanika (2012);
Imron Mawardi (2015); Nur Amalia (2016); dan Indriani Laela Qodriasari (2014).

4.7.3 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas
Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan
harga perolehan dan keuntungan (margin) yang

disepakati oleh penjual dan

pembeli (Harahap, Wiroso, & Yusuf, 2010:163). Berdasarkan hasil pengujian
hipotesis (uji parsial), menunjukkan hasil bahwa nilai probability0.1489 lebih besar
dari α0.05 dengan nilai t-statistic -1.487517, sehingga dapat disimpulkan Ha tidak
dapat di terima, yang artinya pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
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4.8

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari pengaruh pembiayaan

mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap
profitabilitas Bank Umum Syariah, dapat diketahui bahwa pembiayaan
mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum
Syariah. Sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, serta pembiayaan murabahah
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum
Syariah.
Variabel pembiayaan mudharabah terbukti memberikan hubungan yang
positif dan signifikan terhadap ROA (Return on Assets), pengaruh ini menjelaskan
bahwa semakin tinggi jumlah dana yang disalurkan dalam pembiayaan
mudharabah yang di himpun oleh Bank Umum Syariah maka semakin besar pula
ROA (Return on Assets) yang akan di peroleh Bank Umum Syariah tersebut.
Pembiayaan mudharabah memang seharusnya dapat meningkatkan profitabilitas
Bank Umum Syariah. Pengaruh positifnya pembiayaan mudharabah ini
mengindikasikan bahwa pembiayaan mudharabah yang disalurkan telah maksimal,
sehingga ROA (Return on Assets) yang didapatkan dari pembiayaan mudharabah
akan meningkat. Oleh karena itu, diharapkan Bank Umum Syariah mampu
membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduk muslim untuk
menginvestasikan dananya pada Bank Umum Syariah agar perkembangan
perbankan syariah semakin pesat.
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Variabel pembiayaan musyarakah terbukti memberikan hubungan yang
negatif dan signifikan terhadap ROA (Return on Assets), pengaruh ini menjelaskan
bahwa semakin tinggi jumlah dana yang disalurkan dalam pembiayaan musyarakah
yang di himpun oleh Bank Umum Syariah maka semakin kecil pula ROA (Return
on Assets) yang akan di peroleh Bank Umum Syariah tersebut. Pembiayaan
musyarakah seharusnya diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas Bank Umum
Syariah. Pengaruh negatifnya pembiayaan musyarakah ini mengindikasikan bahwa
pembiayaan musyarakah yang disalurkan masih belum maksimal, sehingga ROA
(Return on Assets) yang didapatkan dari pembiayaan musyarakah akan menurun.
Oleh karena itu, diharapkan Bank Umum Syariah mampu memaksimalkan
penyaluran pembiayaan musyarakah agar ROA (Return on Assets) yang dihasilkan
dari pembiayaan musyarakah dapat meningkat.
Variabel pembiayaan murabahah terbukti memberikan hubungan yang
negatif dan tidak signifikan terhadap ROA (Return on Assets), pengaruh ini
menjelaskan bahwa berapapun kenaikan atau penurunan jumlah dana yang
disalurkan dalam pembiayaan murabahah yang di himpun oleh Bank Umum
Syariah maka tidak akan memberikan pengaruh terhadap ROA (Return on Assets)
yang akan di peroleh Bank Umum Syariah tersebut.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh

pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah
terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dalam
sampel pada periode tahun 2012-2016. Berdasarkan hasil pengujian empiris, maka
disimpulkan bahwa:
1.

Secara persial, pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (Return on Assets)
pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia, dimana nilai
probability lebih kecil dari α. Hasil koefisien regresi yang positif ini
menunjukkan

bahwa

peningkatan

pembiayaan

mudharabah

akan

meningkatkan profitabilitas (ROA/Return on Assets) Bank Umum Syariah
dalam sampel. Jika pembiayaan mudharabah meningkat maka ROA
(Return on Assets) bank akan meningkat.
2.

Secara parsial, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (Return on Assets)
pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia, dimana nilai
probability lebih kecil dari α. Hasil koefisien regresi yang negatif ini
menunjukkan

bahwa

peningkatan

pembiayaan

musyarakah

akan

menurunkan profitabilitas (ROA/Return on Assets) Bank Umum Syariah
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dalam sampel. Jika pembiayaan musyarakah meningkat maka ROA (Return
on Assets) bank akan menurun.
3.

Secara parsial, pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (Return on
Assets) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia, dimana
nilai probability lebih besar dari α. Hasil koefisien regresi yang negatif ini
menunjukkan

bahwa

peningkatan

pembiayaan

murabahah

akan

menurunkan profitabilitas (ROA/Return on Assets) Bank Umum Syariah
dalam sampel. Jika pembiayaan murabahah meningkat maka ROA (Return
on

Assets)

menurun.

Untuk

koefisien

regresi,

mengingat

nilai

probabilitasnya melebihi α maka pengaruh pembiayaan murabahah tidak
berarti.
4.

Secara simultan, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan
pembiayaan murabahah secara bersama-sama berpengaruh terhadap
profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada Bank Umum Syariah yang
terdaftar di Bank Indonesia, dimana nilai F-statistic lebih besar dari α.

5.

Adjusted R2, seluruh variabel independen yang terdiri dari pembiayaan
mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah
mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu profitabilitas
(ROA/Return on Assets) sebesar 19.284%, sedangkan sisanya 80.716%
dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam model
regresi yang di analisis pada penelitian ini.

Indonesia Banking School
Analisis Pengaruh..., Atika Septiani, Ak.-IBS, 2017

110

5.2

Saran
Berdasarkan hasil pengujian empiris, maka saran yang diberikan yaitu:

1.

Bagi Bank Umum Syariah
Bank Umum Syariah diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan
tentang produk-produk dalam perbankan syariah kepada masyarakat,
sehingga pembiayaan seperti pembiayaan mudharabah, pembiayaan
musyarakah,

dan

pembiayaan

murabahah

mampu

meningkatkan

pembiayaan yang disalurkan. Seperti yang telah dijabarkan dalam penelitian
ini bahwa variabel pembiayaan mudharabah terbukti memberikan pengaruh
yang positif dan signifikan maka Bank Umum Syariah sebaiknya lebih
meningkatkan dana yang dihimpunnya. Hal ini dikarenakan apabila
pembiayaan mudharabah semakin tinggi maka profitabilitas Bank Umum
Syariah akan semakin tinggi pula.
2.

Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambahkan variabel penelitian
lainnya di luar pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan
pembiayaan murabahah yang dapat memberikan pengaruh positif dan
signifikan terhadap profitabilitas. Diharapkan pula mampu menambahnya
objek agar lebih bervariasi dan dengan periode tahun pengamatan yang lebih
lama serta tahun pengamatan yang berbeda.
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5.3

Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan hasil pengujian empiris yang dilakukan, penulis menyadari

penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan adanya
keterbatasan dalam penulisan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:
1.

Variabel yang digunakan sebagai variabel independen hanya pembiayaan
mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah serta
variabel dependen yaitu profitabilitas Bank Umum Syariah.

2.

Rasio profitabilitas yang digunakan hanya rasio ROA (Return on Assets).

3.

Objek dalam penelitian yang hanya menggunakan Bank Umum Syariah
yang terdaftar di Bank Indonesia, sehingga kurang bervarisi.

4.

Waktu penelitian yang relatif singkat, hanya periode 2012-2016 atau hanya
selama 5 (lima) tahun.
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DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
Data di olah untuk penelitian
Bank
Tahun ROA MUDHA
Bank Negara Indonesia Syariah 2012
0.0148
5.46
Bank Negara Indonesia Syariah 2013
0.0137
5.85
Bank Negara Indonesia Syariah 2014
0.0127
6.01
Bank Negara Indonesia Syariah 2015
0.0143
6.10
Bank Negara Indonesia Syariah 2016
0.0144
6.07
Bank Muamalat Indonesia
2012
0.0154
6.30
Bank Muamalat Indonesia
2013
0.0137
6.35
Bank Muamalat Indonesia
2014
0.0017
6.24
Bank Muamalat Indonesia
2015
0.002
6.02
Bank Muamalat Indonesia
2016
0.0022
5.90
Bank Syariah Mandiri
2012
0.0225
6.62
Bank Syariah Mandiri
2013
0.0153
6.57
Bank Syariah Mandiri
2014 -0.0004
6.48
Bank Syariah Mandiri
2015
0.0056
6.45
Bank Syariah Mandiri
2016
0.0059
6.49
Bank Central Asia Syariah
2012
0.008
5.10
Bank Central Asia Syariah
2013
0.01
5.31
Bank Central Asia Syariah
2014
0.008
5.27
Bank Central Asia Syariah
2015
0.01
5.30
Bank Central Asia Syariah
2016
0.011
5.53
Bank Rakyat Indonesia Syariah 2012
0.0119
5.93
Bank Rakyat Indonesia Syariah 2013
0.0115
5.97
Bank Rakyat Indonesia Syariah 2014
0.0008
5.94
Bank Rakyat Indonesia Syariah 2015
0.0077
6.04
Bank Rakyat Indonesia Syariah 2016
0.0095
6.10
Bank Panin Dubai Syariah
2012
0.0329
5.71
Bank Panin Dubai Syariah
2013
0.0103
5.82
Bank Panin Dubai Syariah
2014
0.0199
5.93
Bank Panin Dubai Syariah
2015
0.0114
6.01
Bank Panin Dubai Syariah
2016
0.0037
5.77

MUSYA
966,531.00
1,059,082.00
1,405,003.00
2,100,125.00
2,907,463.00
12,819,798.19
18,673,772.59
19,549,525.04
20,192,427.34
20,125,269.22
6,049,076.99
7,048,707.03
7,330,831.58
10,277,268.19
13,001,057.66
339,617.37
532,542.26
810,923.61
1,132,524.32
1,287,826.78
1,737,831.00
3,033,517.00
4,005,308.00
4,962,346.00
5,185,890.00
229,960.63
690,827.37
3,252,749.43
4,074,372.83
4,655,729.87

MURA
4,734,352.00
7,969,128.00
11,292,122.00
13,218,300.00
14,821,164.00
16,140,183.60
19,566,857.12
20,172,146.34
17,314,492.25
16,866,086.32
27,549,264.48
33,207,375.75
33,714,638.09
34,807,005.20
36,198,341.93
435,053.72
597,422.27
948,034.17
1,428,091.99
1,495,010.42
6,966,407.00
8,849,045.00
9,858,575.00
9,780,350.00
10,500,533.00
770,027.23
1,231,834.88
617,336.78
526,897.95
1,020,472.97
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LAMPIRAN 2
Statistik Deskriptif
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LAMPIRAN 3
Uji Normalitas
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LAMPIRAN 4
Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.323717
1.080210
1.641863

Prob. F(3,26)
Prob. Chi-Square(3)
Prob. Chi-Square(3)

0.8082
0.7819
0.6499

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 08/13/17 Time: 18:24
Sample: 1 30
Included observations: 30
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
MUDHA^2
MUSYA^2
MURA^2

-6.34E-05
3.08E-06
-8.41E-20
-2.52E-20

0.000145
4.39E-06
1.06E-19
5.04E-20

-0.435849
0.702483
-0.794249
-0.500509

0.6665
0.4886
0.4342
0.6209

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.036007
-0.075223
7.03E-05
1.28E-07
246.4694
0.323717
0.808161

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

3.31E-05
6.78E-05
-16.16462
-15.97780
-16.10486
2.167273
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Hasil Uji Autokorelasi
Dependent Variable: ROA
Method: Panel EGLS (Cros s -s ection random effects )
Date: 07/25/17 Tim e: 20:04
Sam ple: 2012 2016
Periods included: 5
Cros s -s ections included: 6
Total panel (balanced) obs ervations : 30
Swam y and Arora es tim ator of com ponent variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statis tic

MUDHA
MUSYA
MURA
C

0.012791
-5.79E-10
-3.46E-10
-0.057840

0.005920
2.73E-10
2.32E-10
0.033203

2.160604
-2.123773
-1.487517
-1.742014

Effects Specification
Cros s -s ection random
Idios yncratic random

S.D.
0.002467
0.005741

Prob.
0.0401
0.0434
0.1489
0.0933
Rho
0.1559
0.8441

Weighted Statis tics
R-s quared
Adjus ted R-s quared
S.E. of regres s ion
F-s tatis tic
Prob(F-s tatis tic)

0.276347
0.192848
0.005934
3.309602
0.035681

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum s quared res id
Durbin-Wats on s tat

0.007701
0.006605
0.000915
1.728296

Unweighted Statis tics
R-s quared
Sum s quared res id

0.284281
0.001004

Mean dependent var
Durbin-Wats on s tat

0.010680
1.576242
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LAMPIRAN 5
Analisis Regresi Data Panel

Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

3.032616
13.174438

d.f.

Prob.

(4,22)
4

0.0392
0.0105

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 08/10/17 Time: 21:56
Sample: 2012 2017
Periods included: 6
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 30
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

MUDHA
MUSYA
MURA
C

0.012244
-0.012292
-2.62E-09
0.017710

0.003952
0.002889
5.64E-09
0.015407

3.098600
-4.255059
-0.464542
1.149435

0.0046
0.0002
0.6461
0.2608

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.432197
0.366681
0.005534
0.000796
115.4826
6.596840
0.001833

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.010680
0.006954
-7.432170
-7.245344
-7.372403
1.841992
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Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Haus m an Tes t
Equation: Untitled
Tes t cros s -s ection random effects
Tes t Sum m ary

Chi-Sq. Statis tic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

4.775989

3

0.1890

Random

Var(Diff.)

Prob.

0.012791
-0.000000
-0.000000

0.000044
0.000000
0.000000

0.9781
0.1855
0.6249

Prob.

Cros s -s ection random

Cros s -s ection random effects tes t com paris ons :
Variable

Fixed

MUDHA
MUSYA
MURA

0.012609
-0.000000
-0.000000

Cros s -s ection random effects tes t equation:
Dependent Variable: ROA
Method: Panel Leas t Squares
Date: 08/07/17 Tim e: 18:15
Sam ple: 2012 2016
Periods included: 5
Cros s -s ections included: 6
Total panel (balanced) obs ervations : 30
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statis tic

C
MUDHA
MUSYA
MURA

-0.047448
0.012609
-1.47E-09
-6.76E-10

0.049883
0.008875
7.25E-10
7.14E-10

-0.951186
1.420704
-2.025365
-0.946604

0.3523
0.1701
0.0557
0.3546

Effects Specification
Cros s -s ection fixed (dum m y variables )
R-s quared
Adjus ted R-s quared
S.E. of regres s ion
Sum s quared res id
Log likelihood
F-s tatis tic
Prob(F-s tatis tic)

0.506489
0.318485
0.005741
0.000692
117.5860
2.694029
0.032806

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Wats on s tat

0.010680
0.006954
-7.239066
-6.818707
-7.104590
2.449725
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Team of “Seminar &Pelatihan Stock Simulation 2012”

2008 – 2010

Member of Paskibra SMA Negeri 109 Jakarta

2007

Team of PENSI SMP Negeri 211 Jakarta

2006

Member of PMDK SMP Negeri 211 Jakarta

2006

Team of OSIS SMP Negeri 211 Jakarta

2005 – 2007

Member of Paduan Suara SMP Negeri 211 Jakarta

Certificate
2015

TOEFL (Paper Based Test) by English Language Institute
GMU

2015

Trainning Ridam Jaya

2015

Trainning Basic Treasury & Valas

2015

Trainning Credit Analyst

2015

Trainning Trade Finance

2015

Training Mini Banking Simulation

2013

Costumer Service & Selling Skill
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2011

Trainning Basic Activist Program (BATPRO)

2011

Member of “Pekan Orientasi Mahasiswa (POM) 2011”

Working Experiences
2016

Internship Program at Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang
Depok

2013

Internship Program at Bank Indonesia KPw Surabaya
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