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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 
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PENDAHULUAN 

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 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 
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perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong 
pertumbuhannya secara lebih cepat. 

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. 

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. 

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 
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 
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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 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”. 

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 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? 

 
LANDASAN TEORI 

Definisi bank 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Perubahan Undang-Undang 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). 

 
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 
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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). 

 
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. 
 
Fungsi Bank Syariah 

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. 

 

Definisi Pembiayaan 

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. 

 
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. 
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Menurut PSAK Nomor 105 Paragraf 37 pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha 
antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) 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. 

 
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. 

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. 

 
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 
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). 

 
Definisi Profitabilitas 

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). 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
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ROA (Return on Assets) menunjukan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia 

untuk mendapatkan return atau keuntungan. Semakin besar ROA (Return on Assets), semakin 
menunjukan kinerja perusahaan semakin baik karena return atau tingkat pengembalian semakin besar. 

 
Kerangka Pemikiran 

 

 
 

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 

 
Hipotesis 1: 

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. 

Hipotesis 2: 

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. 

Hipotesis 3: 

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. 

Pembiayaan 
Mudharabah 

Pembiayaan 
Musyarakah 

Pembiayaan 
Murabahah 

Profitabilitas 
(Return on Assets) 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Sumber: Data yang diolah 

H1 

H3 

H2 
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METODOLOGI PENELITIAN 

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. 
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 variabel-variabel yang di 

teliti, yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah. 
 

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. 

 
Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Menurut Sekaran & Bougie (2011:444) metode analisis regresi bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh dua 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 + 𝛃𝟏𝐌𝐔𝐃𝐇𝐀𝐢𝐭 +  𝛃𝟐𝐌𝐔𝐒𝐘𝐀𝐢𝐭 + 𝛃𝟑𝐌𝐔𝐑𝐀𝐢𝐭 +  ɛ𝐢𝐭 

 
Keterangan: 

Yit  : Profitabilitas (ROA/Return on Assets). 
α0  : Konstanta. 
β1MUDHAit : Pembiayaan Mudharabah. 
β2MUSYAit : Pembiayaan Musyarakah. 
β3MURAit : Pembiayaan Murabahah. 
ɛit  : Estimate Error. 
i  : Cross Section Identifiers. 
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t  : Time Series Identifiers. 
 
HASIL DAN 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: 
 

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 
 

Hasil Persamaan Regresi Data Panel 

 

ϒit = -0.057840 + 0.012791 MUDHAit  ̶  5.79E-10 MUSYAit  ̶  3.46E-10 MURAit + ɛit 
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Uji Normalitas 

 

Tabel 4.3 
Hasil Uji Normalitas 

 

Jarque-Bera Probability Kesimpulan 

5.507092 0.063702 Data terdistribusi normal 
Sumber: Data diolah Eviews 9.5 

 

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. 

 
Uji Multikolinearitas 

 

Tabel 4.4  
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 

 

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. 

 
Uji Heteroskedastisitas 

 

Tabel 4.5  
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 
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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. 
 

Uji Autokorelasi 

 

Tabel 4.6  
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 

 

Nilai Durbin-Watson 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. 

 
Uji Hipotesis 

Uji Parsial (Uji Statistik t) 
 

Tabel 4.7  
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 

 

Koefisien regresi dan signifikansinya. Terlihat bahwa variabel pembiayaan mudharabah 
(MUDHA) dan variabel pembiayaan musyarakah (MUSYA) terbukti berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas (ROA/Return on Assets), sedangkan  pembiayaan murabahah (MURA) tidak terbukti 
berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA/Return on Assets). 
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Uji Simultan (Uji Statistik F) 

 

Tabel 4.8  
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 
 

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. 

 
Uji Koefisien Determinasi (Goodness of Fit/Uji Statistik R2) 

 
Tabel 4.9  

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 
Prob(F-statistic) 0.035681   

Sumber: Data diolah Eviews 9.5 
 
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. 

 
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 
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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. 
 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. 
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

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 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) 

Analisis Pengaruh..., Atika Septiani, Ak.-IBS, 2017



 
 
 

 

13 
 

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. 

 
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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