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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan 

mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap 

Profitabilitas bank Umum Syariah di Indonesia. Objek penelitian ini adalah Bank 

Umum Syariah yang terdaftar di  Otoritas Jasa Keuangan periode tahun 2015 – 

2017. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan total 5 (lima) 

Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisi regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pembiayaan mudharabah (X1) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

(ROA/Return On Asset) dengan nilai koefisien regresi variabel pembiayaan 

mudharabah sebesar -0.005555 dengan tingkat signifikansi (P)<0,05 yaitu 0.0006. 

Pembiayaan musyarakah (X2) berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

(ROA/Return On Asset) dengan nilai koefisien regresi variabel pembiayaan 

mudharabah sebesar -0.008812 dengan tingkat signifikansi (P)<0,05 yaitu 0.0075. 

Pembiayaan murabahah (X3) berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

(ROA/Return On Asset) dengan nilai  koefisien regresi variabel pembiayaan 

mudharabah sebesar 0.012088  dengan tingkat signifikansi (P)<0,05 yaitu 0.0284. 

Kata Kunci : Profitabilitas (ROA/Return On Assets), Pembiayaan  

Mudharabah,Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research to determine and analyze the effect of mudharaba 

financing, musyaraka financing and murabaha financing of the profitability 

(ROA/Return on Assets) on Sharia Banking of Indonesia. The object of this research 

is Sharia Bank registered in Financial Services Authority of Indonesia period 2015 

– 2017. This research use purposive sampling technique. The analysis technique 

use in this research is multiple linear regression analysis. The results showed that 

mudharabah financing (X1) has a negative impact on profitability, which state that 

the regression coefficient of mudharabah financing variables of -0.005555 and a 

significance level (P) <0.05, which is 0.0006. Musyarakah financing (X2) has a 

positive effect on profitability (ROA / Return on Asset) with the value of the 

regression coefficient of musyarakah financing variable of -0.008812 with a 

significance level (P) <0.05 that is 0.0075. Murabahah financing (X3) has a positive 

effect on profitability (ROA / Return on Asset) with the value of the mudharabah 

financing variable regression coefficient of 0.012088 with a significance level (P) 

<0.05 which is 0.0284. 

 

Key Words : Profitability (ROS/ Return On Assets), Mudharabaha Financing, 

Musyarakah Financing dan Murabaha Financing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya sistem perbankan nasional 

mengenal sistem ganda (dual banking system), yaitu bank melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Bank 

Syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip 

syariah yang didasarkan pada Al Quran dan Hadits (Dahlan:2005). Sesuai 

dengan Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud 

dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit 

dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka 

pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan 

hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat 

lagi. Menurut Antonio (2014:26) dalam undang – undang tersebut diatur 

dengan rinci landasan hukum serta jenis – jenis usaha yang dapat dioperasikan 

dan diimplementasikan oleh bank syariah. Peluang tersebut ternyata disambut 

antusias oleh masyarakat perbankan. Hal tersebut dapat dilihat dari pesatnya 

pertumbuhan perbankan syariah. 
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Tabel 1.1  

Jaringan Kantor Perbankan Syariah Tahun 2015 - 2017                           

 (Islamic Banking Network) 
     

 Indikator  
Desember 

2015 2016 2017 

 Bank Umum Syariah         

 

-    Jumlah Bank  

                  

12  13 

               

13  

 

-    Jumlah Kantor   1.990  1869 

          

1.825  

 Unit Usaha Syariah         

 

-   

 Jumlah Bank Umum  

Konvensional  

yang memiliki UUS   

                  

22  21 21 

 

-    Jumlah Kantor   

                

311  332 344 

 Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah         

 

-    Jumlah Bank   

                

163  166 167 

 

-    Jumlah Kantor   

                

446  453 441 

 Total Kantor   

            

2.910  

            

2.654  

            

2.811  
       Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017 

 

Dari data statistik yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

per posisi Desember 2016 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah 

Bank Umum Syariah, meskipun hanya mengalami penambahan 1 (satu) bank 

pada tahun 2016. Secara jumlah kantor Bank Umum Syariah terjadi penurunan 

yang di tahun  2016 menurun sebanyak sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) 

kantor di tahun 2016, dan meningkat kembali pada tahun  2017 sebanyak 157 

(seratus lima puluh tujuh) kantor. Namun peningkatan jumlah kantor tersebut 

tidak diimbangi dengan perkembangan aset Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia. Berdasarkan data publikasi statistik yang di keluarkan oleh Otoritas 
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Jasa Keuangan (OJK) berikut data rata-rata total aset dan Return On Asset 

(ROA) Bank Umum  Syariah dan pada tahun 2015 – 2017: 

Tabel 1.2 

Perkembangan Aset Bank Umum Syariah (dalam miliar) 

 

Tahun Des-15 Des-16 Des-17 

ROA 0,49% 0,63% 0,63% 

Rata - Rata Total Aset 201.348 225.804 267.570 

                     Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017 

 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pertumbuhan aset Bank 

Umum Syariah (BUS) selalu menunjukkan peningkatan di tahun 2015 – 2017 

yang diikuti dengan meningkatnya salah satu rasio profitabilitas yaitu rasio 

Return On Asset (ROA) yang menunjukan efektifitas terciptanya laba. 

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat 

untuk mengukur kinerja suatu perusahaan (Sugiyarso, 2006:10). Pada tahun 

2015 total aset BUS sebesar Rp201.961 Miliar dengan posisi Return On Asset 

(ROA) sebesar 0,49%, pada tahun 2016 total aset meningkat menjadi 

Rp225.804 Miliar dengan Return On Asset (ROA) sebesar 0,63% , dan pada 

akhir tahun 2017 total aset  meningkat menjadi Rp267.570 Miliar dengan posisi 

Return On Asset (ROA) sebesar 0,63%. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi 

Bank Umum Syariah mengalami kemajuan setiap tahunnya. Menurut Munawir 

(2016:269),  

“Return On Assets (ROA) merefleksikan seberapa banyak 

perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan 

yang ditanamkan pada perusahaan”, sehingga semakin tinggi nilai 

ROA yang didapatkan dari hal ini menunjukkan semakin baik 

profitabilitas perusahaan karena setiap aktiva yang ada dapat 

menghasilkan laba. “ 
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Laba merupakan garis bawah atau hasil kinerja akhir yang menunjukkan 

dampak bersih dari kebijakan dan aktivitas bank dalam satu tahun keuangan. 

Tren dalam stabilitas dan pertumbuhan laba adalah indikator kinerja terbaik 

bagi sebuah bank baik dimasa lalu maupun masa depan, Hennie dan Zamir 

(2011:112). 

Salah satu komponen dari aktiva produktif bank syariah adalah penyaluran 

pembiayaan kepada masyarakat. Dana yang telah dihimpun oleh Bank dari 

masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui 

pembiayaan. Dana himpunan dari masyarakat yang sering disebut juga Dana 

Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari giro, deposito dan tabungan baik dengan 

pola atau skim prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah. Pembiayaan 

merupakan suatu produk utama pada kegiatan usaha bank syariah yang mampu 

menghasilkan profit. Namun, seiring dengan meningkatan pembiayaan bank 

syariah, beriringan pula meningkatkan risiko pembiayaan karena produk 

pembiayaan termasuk dalam produk natural uncertainty contracts. Menurut 

Nurhayati dan Wasilah (2008 : 71) natural certainty contract adalah  

“suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian 

keuntungan dan pendapatannya baik dalam segi jumlah dan waktu 

penyerahannya.” 

 

Hal yang dimaksud memiliki kepastian adalah masing-masing pihak yang 

terlibat dalam kontrak dapat melakukan prediksi terhadap jumlah maupun 

waktu pembayarannya. Dengan demikian, sifat transaksinya pasti dan dapat 

ditentukan besarannya. Penyaluran dana yang dilakukan bank melalui 

pembiayaan memiliki empat pola atau skim penyaluran pembiayaan yaitu 
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prinsip jual beli (murabahah), prinsip bagi hasil (mudharabah dan 

musyarakah), prinsip sewa (ijarah), istishna’ dan akad pendukung lainnya. 

Diantara skim pembiayaan tersebut terdapat tiga pola pembiayaan yang paling 

diminati yaitu pembiayaan menggunakan akad mudharabah, musyarakah dan 

murabahah. Berikut merupakan perkembangan penyaluran pembiayaan 

mudharabah, musyarakah dan murabahah Bank Umum Syariah pada tahun 

2015 – 2017: 

Grafik 1.1 

Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah (dalam miliar) 

 

                         Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017 

Pada trend pembiayaan mudharabah dari tahun 2015 – 2017 dapat dilihat 

bahwa penyaluran  pembiayaan mudharabah semakin menurun, hal ini 

tercermin pada besar penyaluran pembiayaan pada tahun 2015 sebesar Rp7.994 

Miliar, dan menurun  menjadi sebesar Rp7.577 Miliar pada tahun 2016 dan 

pada akhir tahun 2017 kembali turun menjadi Rp6.959 Miliar. Beberapa 

peneliti telah melakukan penelitian terhadap pengaruh pembiayaan 

mudharabah terhadap profitabilitas, menurut hasil penelitian Qodriani (2014) 

dengan sampel BUS di Indonesia menyimpulkan bahwa pembiayaan 
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mudharabah memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

profitabilitas. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Ela Chalifah (2014) yang 

mengambil sampel pada salah satu bank syariah terbesar di Indonesia 

menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif 

yang signifikan terhadap profitabilitas, berbeda dengan hasil penelitian dari 

Nadia Arini (2015) dengan sampel BUS Indonesia menyatakan bahwa 

pembiayaan mudharabah tidak meningkatkan kemampuan Bank Syariah 

dalam meningkatkan labanya. 

Grafik 1.2 

Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah (dalam miliar) 

 
                        Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017 

 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan yang 

stabil pada pembiayaan musyarakah, walaupun porsi pembiayaan musyarakah 

(bagi hasil) masih berada jauh di bawah pembiayaan murabahah (jual beli). 

Jumlah penyaluran pembiayaan musyarakah pada sampai dengan akhir tahun 

2015 adalah sebesar Rp47.357 Miliar, meningkat menjadi Rp54.052 Miliar 

pada akhir tahun 2016, dan terus meningkat hingga Rp60.456 Miliar pada akhir 
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2017. Menurut beberapa hasil penelitian sebelumnya terdapat hasil yang 

beragam (research gap). Hasil penelitian Elsa Kurniasari (2015) dimana 

pendapatan musyarakah mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap profitabilitas. Hal ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian yang 

Muhammad Busthomi Emha (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan 

musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih Bank, 

sedangkan penelitian Aulia Fuad Rohman dan Ridha Rochmanika (2011) 

menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah (bagi hasil) berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA.  

Grafik 1.3 

Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah (dalam miliar) 

 

                         Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017 
 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa secara total pembiayaan 

murabahah sangat mendominasi jika dibandingkan dengan pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah. Berdasarkan trend  penyaluran pembiayaan 

murabahah dari tahun 2015 – 2017 terjadi peningkatan setiap tahunnya, pada 

tahun 2015 pembiayaan tercatat sebesar Rp93.642 Miliar, dan meningkat 
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menjadi Rp110.159  Miliar pada akhir tahun 2016, kemudian mengalami 

peningkatan yang pada akhir tahun 2017 yaitu sebesar Rp114.494 Miliar. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada penelitian  Amalia Nur 

(2016) dengan sampel Bank Muamalat Indonesia menyatakan bahwa 

pertumbuhan pembiayaan murabahah  berpengaruh terhadap pertumbuhan 

profitabilitas Bank. Hasil yang berbeda didapatkan dari penelitian Diyah Santi 

Hariyani (2011) dengan sampel salah satu bank syariah milik pemerintah 

menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ROA bank, begitupun dengan hasil penelitian dari Atika Septiani 

(2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, hal 

yang sama juga dinyatakan oleh Arieanne Kencana Mahardika Edison (2016) 

bahwa pemmbiayaan murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan kajian teoritis yang telah                             

dibahas sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Pembiyaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan 

Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum 

Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015 – 2017“. 
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1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Karena begitu kompleksnya permasalahan atau ruang lingkup 

pembahasan, maka untuk mempermudah dan menjadikan penulis lebih terarah 

perlu adanya pembatasan-pembatasan masalah, antara lain : 

1. Penelitian difokuskan kepada variabel – variabel yang mempengaruhi 

profitabilitas (ROA) sebagai variabel dependen, sedangkan pembiayaan 

mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah 

sebagai variable independen. 

2. Objek penelitian merupakan Bank Umum Syariah yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan dan menerbitkan laporan keuangan tahunan 

periode tahun 2015 – 2017.  

 

1.3 Identifikasi Masalah  

Pada penelitian kali ini diindikasikan bahwa terdapat beberapa faktor 

internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat profitabilitas bank (ROA). 

Berdasarkan studi yang telah dilakukan terdapat beberapa masalah yang 

ditemukan pada penerapan akad murabahah, musyarakah dan mudharabah 

pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara 

lain: 

1. Pembiayaan mudharabah mudah mengalami atau rentan terhadap 

penyimpangan, karena sering kali pihak mudharib tidak melengkapi diri 

dengan akuntanbilitas yang memadai dengan laporan keuangan yang 

auditable.  
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2. Mudharabah menuntut prasyarat kejujuran dan keterbukaan, dikarenakan 

pihak shohibul maal seakan-akan tidak mempunyai hak intervensi 

sedikitpun dalam proyek bisnis yang sedang dijalankan oleh pihak 

mudharib. 

3. Bank mematok bagi hasil (nisbah) yang relatif cukup besar bagi Bank dan 

lebih kecil bagi nasabah pada pembiayaan mudharabah sehingga porsi 

yang harus dibayarkan nasabah menjadi lebih mahal apabila di 

ekivalenkan dengan bunga bank konvensional. 

4. Produk murabahah relatif mudah dijual, dan sekaligus mengandung 

resiko kecil di mata bank. Namun, yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaannya adalah kepatuhan terhadap aspek syariah dimana akad 

murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank. 

5. Risiko yang terdapat pada akad musyarakah terutama pada penerapannya 

tergolong tinggi, seperti side streaming; nasabah tidak menggunakan dana 

tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam kontrak. 

6. Pembagian nisbah pada pembiayaan musyarakah berdasar pada 

keuntungan yang didapatkan oleh nasabah, kesulitan lain pada penerapan 

pembiayaan bagi hasil ini adalah nasabah tidak memberikan informasi 

yang sebenarnya kepada Bank mengenai keuntungan yang diterima oleh 

nasabah. 
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1.4    Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memperjelas penelitian, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap 

Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan periode 2015 – 2017? 

2. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas 

(ROA) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 

periode 2015 – 2017? 

3. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas 

(ROA) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 

periode 2015 – 2017? 

 

1.5    Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukan di atas, tujuan 

penelitian yang dilakukan penulis adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap 

Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan periode 2015 – 2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap 

Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan periode 2015 – 2017. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap 

Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan periode 2015 – 2017. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

a) Manfaat bagi Perbankan 

Penelitian ini diharapkan dapat bagi perbankan, penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi referensi bagi bank-bank di Indonesia, khususnya bank 

syariah dalam usaha meningkatkan profitabilitas dengan mempelajari 

karakteristik dari akad mudharabah, musyarakah dan murabahah. 

b) Manfaat bagi Penulis 

Secara praktis untuk memenuhi syarat akhir dalam memperoleh gelar 

sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Banking 

School. Selain itu dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan 

kepada penulis dalam memahami karakteristik pembiayaan disalurkan 

oleh bank syariah khususnya pada pembiayaan mudharabah, musyarakah 

dan murabahah dan pengaruhnya terhadap profitabilitas bank syariah. 

c) Manfaat bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya 

dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pembiayaan Bank 

Syariah dan Profitabilitas (ROA) Bank Syariah. 
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1.7   Sistematika Penulisan Skripsi 

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penulisan penelitian 

ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai 

materi-materi yang dibahas di setiap babnya. Sistematika penulisan ini 

adalah: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan 

pertumbuhan profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia 

tahun 2015 – 2017 yang di pengaruhi oleh pembiayaan mudharabah, 

pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah serta 

perbedaan beberapa hasil penelitian yang mendasari dilakukannya 

penelitian ini, berikutnya terdapat ruang lingkup masalah, 

identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB 2: Landasan Teori 

Bab ini berisi mengenai landasan teori penunjang penelitian antara 

lain teori penawaran uang, pengertian, fungsi, serta prinsip-prinsip 

bank syariah, sumber pendanaan, pengertian profitabilitas, return on 

asset, dan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis, konsep yang 

mendasari penelitian ini, serta hipotesis yang diajukan dalam 

penlitian. 
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 BAB 3:   Metodelogi Penelitian 

  Bab ini berisi akan diuraikan mengenai gambaran umum metode 

penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penulisan skripsi 

ini. Selain itu objek penelitian yang akan diteliti adalah Bank 

Umum Syariah yang telah menerbitkan laporan keuangan periode 

tahun 2015 - 2017, populasi dan sampel penelitian berjumlah 13 

(tiga belas) Bank Umum Syariah dan operasionalisasi variabel 

serta metode analisis yang digunakan untuk memberikan jawaban 

atas permasalah yang digunakan. 

BAB IV:  Analisis dan Pembahasan 

Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum objek 

penelitian, analisis hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil 

penelitian yang dikaitkan dengan teori yang berlaku. 

BAB V:   Kesimpulan, Saran dan Keterbatasan 

Bab ini merupakan bagian penting yang menjelaskan kesimpulan 

dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-

saran yang direkomendasikan kepada pihak tertentu dan juga 

mengungkapkan keterbatasan penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Tinjauan Pustaka 

Teori Penawaran Uang 

Penawaran uang merupakan jumlah uang yang tersedia dalam suatu 

perekonomian atau jumlah uang yang beredar (JUB) di masyarakat. Konsep 

penawaran uang terkait dengan kebijakan moneter yaitu kebijakan yang 

bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Dengan demikian 

penawaran uang dikendalikan sepenuhnya oleh bank sentral. Perubahan 

jumlah uang yang beredar secara garis besar dipengaruhi oleh uang inti dan 

pelipat uang (multiplier). Besarnya uang inti sangat tergantung pada 

kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh bank sentral. Pelipat uang, selain 

dipengaruhi oleh perilaku bank sentral juga ditentukan oleh perilaku agen-

agen ekonomi lainnya seperti bank umum dan masyarakat domestik. 

Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan 

konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran), dari 

nasabah pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah yang membutuhkan 

dana. Hal digolongkan sebagai bentuk penawaran uang. 

Menurut Tom Cronje and Apriani Atahau (2017:379) mengemukakan 

bahwa : 

“Sharia banks do not use interest as a means to generate income. 

Activities of sharia Bank and conducted trough fund collection 

and fund distribution by applying yield sharing and trading 

principles.” 
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Dana ini yang nantinya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan yang  dimanfaatkan untuk kegiatan  investasi, operasional 

maupun konsumtif. Apabila nasabah perseorangan/perusahaan 

membutuhkan dana, maka Bank dapat memberikan pembiayaan, semakin 

tinggi permintaan yang ada, maka pembiayaan yang diberikan Bank juga 

semakin tinggi sehingga hal tersebut menjadi stimulus untuk meningkatkan 

profitabilitas Bank. 

Selanjutnya Kasmir (2008:96) mengemukakan bahwa : 

“pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil.  

 

 

2.1.2  Definisi Bank Syariah 

Menurut Widya Ningsih (2007:4) bank adalah  

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.” 

 

Istilah Syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti “Jalan 

menuju sumber kehidupan”, yang secara hukum Islam diartikan 

sebagai hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk 

hamba-Nya sebagaimana yang terkandung didalam Al-Qur’an 

dan diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk 
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sunnah (hadis). Sedangkan menurut Undang – Undang No 21 

tahun 2009 tentang perbankan syariah  

“Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksankan kegiatan usaha.”  

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa Bank Syariah itu sendiri adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut 

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut 

BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya 

disebut BPRS. BUS merupakan bank syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, 

sedangkan BPRS merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  Pada 

prinsipnya semua kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah 

harus sesuai dengan prinsip syariah hukum islam berdasaran atas 

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 

dalam penetapan fatwa dibidang syariah.  

 

2.1.3   Fungsi Bank Syariah 

Pada dasarnya bank syariah merupakan bank yang menjalankan 

aktivitas usahanya dengan menggunakan landasan prinsip-prinsip syariah 

yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Perkreditan 
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Rakyat Syariah), dan UUS (Unit Usaha Syariah), adapun fungsi bank 

syariah menurut UU No. 21 tahun 2008 adalah : 

1. Penghimpun Dana 

 

Sama seperti halnya bank umum, bank syariah memiliki fungsi utama 

sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Bedanya, jika pada bank 

konvensional penabung mendapatkan balas jasa berupa bunga, di bank 

syariah penabung akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil. 

 

2. Penyalur Dana  

 

Fungsi utama bank syariah yang kedua adalah sebagai penyalur dana. 

Dana yang telah dihimpun dari nasabah, nantinya akan disalurkan 

kembali kepada nasabah lainnya dengan sistem bagi hasil. 

 

3. Memberikan Pelayanan Jasa Bank 

 

Fungsi bank syariah yang ketiga adalah sebagai pemberi layanan jasa 

perbankan.  Dalam hal ini, bank syariah berfungsi sebagai pemberi 

layanan jasa seperti jasa transfer, pemindah bukuan, jasa tarikan tunai, 

dan jasa – jasa perbankan lainnya. 

 

Lebih rinci Wiroso (2009;82-87) membagi fungsi bank syariah ke dalam 

empat fungsi utama yaitu: 

a) Fungsi Manajer Investasi 

 

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana (shahibul 

maal) dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah, karena 

besar-kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana , 

sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank 

syariah dalam mengelola dana. 

 

b) Fungsi Investor 

 

Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi-hasil atau prinsip jual-

beli, bank syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). 

Oleh karena itu, sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana 

dilakukan hendaknya dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah 

ditetapkan dan tidak melanggar syariah, serta ditanamkan pada sektor-

sektor produktif dan memiliki resiko yang minim. 
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c) Fungsi Jasa Perbankan 

 

Dalam operasionalnya, bank syariah juga memiliki fungsi jasa perbankan 

berupa layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan lainya yang 

tidak melanggar prinsip syariah. 

 

d) Fungsi Sosial 

 

Dalam konsep perbankan syariah mewajibkan bank syariah 

memberikan layanan sosial melalui dana qard, zakat, dan dana 

sumbangan lainya yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Kerangka 

Dasar Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Syariah 

(KDPPLKS) yang dikeluarkan IAI, bahwa salah satu unsur laporan 

keuangan bank syaria adalah komponen laporan keuangan yang 

mencerminkan kegiatan syariah , berupa Laporan Sumber dan 

Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana 

Kebajikan. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank-bank 

syariah untuk dapat memainkan dan memberikan kontribusi bagi 

perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi ini juga merupakan 

yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, dalam bank 

syariah fungsi sosial tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi lainya dan 

merupakan identitas khas bank syariah.  

Hal ini disebut maqasid syariah dimana tujuan syariah tersebut 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. 

Sehingga, berbeda dengan bank konvensional yang hanya berfokus 

kepada fungsi bisnis, maqasid syariah mewujudkan funsi bisnis yang 

tetap mengedepankan fungsi sosial. Maqashid syariah tidak saja menjadi 

faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk 

ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan 

rekayasa sosio-economy) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, 

tetapi juga lebih dari itu, maqashid syariah dapat memberikan dimensi 

filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam 

yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah 

kontemporer.Tanpa maqashid syariah,  produk keuangan dan perbankan, 

regulasi, fatwa, kebijakan fiscal dan moneter, akan kehilangan substansi 

syariahnya. Tanpa maqashid syariah, fikih muamalah yang 

dikembangkan dan  regulasi perbankan dan keuangan yang hendak 

dirumuskan  akan kaku dan statis, akibatnya lembaga perbankan dan 

keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang. Tanpa pemahaman 

maqashid syariah, maka pengawas dari regulator gampang menyalahkan 

yang benar ketika mengaudit bank-bank syariah. Tanpa maqashid 

syariah, maka regulator (pengawas) akan gampang menolak produk 

inovatif yang sudah sesuai syariah. Tanpa pemahaman maqashid syariah 

maka regulasi dan ketentuan  tentang PSAK syariah  akan rancu, kaku 

dan dan mengalami kesalahan fatal. 
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2.1.4 Prinsip – Prinsip Bank Syariah    

Menurut Tom Cronje dan Apriani Atahau (2017:379) 

“Sharia banks use mudharabah principles and/or musyarakah 

principles for investment or financing; murabahah, salam and/or 

istishna principles for trading; ijarah and/or ijarah 

muntahiyahbittamlik principles for leasing; and other principles 

that are Sharia appropriate. 

 

Menurut Undang – Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang 

perbankan syariah  

“prinsip syariah adalah prinsip hukup islam dalam kegiatan 

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga 

yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang 

syariah.” 

 

 Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/2000, 

Dewan Syariah Nasional setelah menimbang: 

a. Bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana 

dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli; 

b. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan 

dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank 

syari’ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang 

memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan 

harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan 

harga yang lebih sebagai harga; 

c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa 

tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari’ah. 

 

Menurut Wiroso (2005:5) dalam penghimpunan dana, bank syariah 

menggunakan 2 (dua) prinsip, yaitu : 

a) Prinsip wadiah yad dhamanah yang diaplikasikan pada giro wadiah dan 

tabungan wadiah. 

b) Prinsip mudharabah mutlaqah yang diaplikasikan pada produk 

deposito mudharabah dan tabungan mudharabah. 

 

Dalam penghimpunan dana pembedaan atas prinsip sangat diperlukan oleh 

bank syariah karena sangat berkaitan dengan pembagian hasil  usaha yang 
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akan dilakukan oleh bank syariah dengan pemilik dana.  Pembagian hasil 

usaha, yang lazim disebut dengan bagi hasil hanya dilakukan atas 

penghimpunan dana menggunakan prinsip mudharabah. Sedangkan 

penghimpunan dan dengan prinsip wadiah, tidak ada pembagian hasil usaha 

(bagi hasil) karena dalam prinsip wadiah dana yang dihimpun hanya 

merupakan titipan. Pemilik dana wadiah  hanya memperoleh imbalan 

berupa bonus, jika memang bank memberikannya, ada tidaknya bonus 

merupakan kebijakan bank. Sesuai dengan fungsi bank sebagai manajer 

investasi selanjutnya menurut Wiroso (2005:6)  

“bank syariah menginvestasikan dana tersebut dengan pola-pola 

yang dibenarkan bank syariah.” 

 

Secara garis besar penyaluran dana oleh bank syariah dilakukan dengan 

tiga pola penyaluran, yaitu : 

1) Prinsip Bagi Hasil (sharing profit) 

Merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha 

antara penyedia dana dengan pengelola dana. Menurut Rivei et al 

(1012:100), prinsip bagi hasil meliputi pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah. 

a) Prinsip Mudharabah 

 Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-

MUI/IV/2000 Dewan Syariah Nasional setelah menimbang: 

a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan 

dana lembaga keuangan syari’ah (LKS), pihak LKS dapat 

menyalirkan dananya kepada pihak lan dengan cara 

mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua 

pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) 
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menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (‘amil, 

mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan 

keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak; 

b. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari’ah 

Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang 

mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 

 

Berdasarkan PSAK 105, 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 usaha dibagi di antara mereka sesuai 

kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh 

pengelola dana. Menurut Rivai (2012 :299)  

“pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara 

seorang partner yang memberikan uang kepada partner 

lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak 

bank (shahibul maal) berkewajiban memberikan dana 

100% kepada nasabah (mudharib) dan mudharib hanya 

mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak 

shahibul maal.” 

  

Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal 

kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik 

modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu 

disebabkan oleh pihak pengelola. Mudharabah terbagi menjadi 2 (dua) 

jenis yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. 

1. Mudharabah Mutlaqah 

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik 

modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) yang 
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cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis 

usaha, waktu dan daerah bisnis.  

2. Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah Muqayyadah adalah kelebihan dari mudharabah 

mutlaqah. Mudharib dibatasi dengan adanya batasan jenis usaha, 

waktu atau tempat usaha yang dilakukan. Pembatasan ini dapat 

mencerminkan bahwa kecenderungan umum dari shahibul maal 

dalam memasuki jenis dunia usaha. Adapun dari sisi pembiayaan, 

mudharabah biasanya diterapkan untuk bidang-bidang berikut: 

a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan 

jasa. 

b. Investasi khusus disebut juga mudharabah muqayyadah, yaitu 

sumber investasi yang khusus dengan penyaluran yang khusus 

pula dengan syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal. 

b) Prinsip Musyarakah 

 Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 08/DSN-

MUI/IV/2000 Dewan Syariah Nasional setelah menimbang: 

a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 

dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain 

melalui pembiayaan musyarakah anatara lain melalui 

pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad 

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, 

di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana 

dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung 

bersama sesuai dengan kesepakatan;  

b. bahwa pembiayaan musyarakah yang mewakili keunggulan 

dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan 

maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga 

keuangan syariah (LKS); 
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c. bahwa cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-perinsip 

syari’ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang 

musyarakah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 

 

Musyarakah adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha 

bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing 

pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. 

Berdasarkan PSAK 106, Musyarakah adalah kerjasama antara kedua 

pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing–masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dibagi sesuai 

dengan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi 

kontribusi dana. Adapun jenis – jenis musyarakah adalah : 

1. Musyarakah Amalak 

Musyarakah Amalak adalah dua orang atau lebih yang memiliki 

barang tanpa adanya akad. Musyarakah Amalak ada 2 macam 

yaitu: 

a. Musyarakah Ikhtiary 

Musyarakah Ikhtiary berarti kepemilikan atas sesatu usaha 

berdasarkan keinginan sendiri. 

 

 

b. Musyarakah Jabar 

Musyarakah Jabar adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi 

milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka, seperti 

harta warisan yang diterima dari orang yang wafat. 
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2. Musyarakah Uqud 

Musyarakah Uqud merupakan bantuk transaksi yang terjadi 

antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan 

keuntungannya. Musyarakah Uqud dibagi menjadi 5 yaitu: 

a. Musyarakah Inan 

Musyarakah Inan yaitu akad kerjasama antara dua orang atau 

lebih dalam penyertaan modal untuk membuka suatu usaha, 

dengan keuntungan yang akan dibagi menurut kesepakatan. 

Apabila mengalami kerugian, maka kerugiannya akan 

ditanggung bersama sesuai dengan modal masing-masing. 

Jenis inilah yang sekarang banyak diterapkan oleh pelaku 

ekonomi, karena di sini tidak disyaratkan adanya kesamaan 

dari pihak-pihak yang saling bekerjasama. 

b. Musyarakah Mufawadhah 

Musyarakah Mufawadhah adalah persekutuan antara dua 

orang sebagai gabungan bentuk persekutuan yang telah 

disebutkan di atas. Musyarakah mufawadhah merupakan 

kontrak kerjasama/ persekutuan antara dua orang atau lebih. 

Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dan 

berpartisipasi dalam kerja (Antonio, 2001: 92). 

c. Musyarakah Wujuh 

Musyarakah Wujuh yaitu akad kerjasama antara dua pihak 

atau lebih untuk membeli sesuatu secara berhutang. Mereka 
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membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan 

menjual barang secara tunai. Disebut musyarakah wujuh 

karena musyarakah ini didasarkan pada ketokohan, kedudukan 

atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Mereka berbagi 

dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada 

penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. 

d. Musyarakah Abdan 

Musyarakah Abdan adalah akad kerjasama antara dua orang 

atau lebih yang mengandalkan tenaga atau keahlian orang-

orang yang melakukan akad secara bersama-sama. Kemudian 

keuntungan dibagi di antara keduanya dengan menetapkan 

persyaratan tertentu. 

e. Musyarakah Mudharabah  

Musyarakah Mudharabah disebut juga Qiradh. Apabila pihak 

dengan harta melebur untuk melakukan suatu persekutuan/ 

kerjasama. Dengan kata lain, ada seseorang yang memberikan 

hartanya kepada pihak lain yang dipergunakan untuk 

berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh 

akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan 

kesepakatan. 

2)   Prinsip Wadiah (titipan) 

Kata wadiah berasal dari wada’a yang artinya  menitipkan sesuatu 

kepada seseorang. Akad penitipan barang/uang antara pihak yang 
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memiliki  barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan 

tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan 

barang/uang tersebut. Landasan syariah dari wadiah adalah sebagai 

berikut : 

1. Al-Qur’an 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak  menerimanya” 

(Qs. An-Nisa 4:58) 

 

Allah SWT berfirman,  

“ ...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

maka  hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanahnya (titipannya) dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Tuhannya...“ (Qs. Al Baqarah 2:283).  

 

2. As-Sunnah 

Rasulullah Saw bersabda, “Tunaikanlah amanah (titipan) kepada 

yang berhak menerima dan jangan membalas khianat kepada orang 

yang telah mengkhianatimu” (HR Abu Daud dan Tirmidzi menurut 

hadist ini hasan sedangkan Imam Hakim mengkategorikannya 

shahih). 

  Menurut Nurhayati dan Wasilah (2008:230)  

“wadiah merupakan simpanan (deposit) barang atau dana 

kepada pihak lain yang bukan pemiliknya, untuk tujuan 

keamanan. Wadiah adalah akad penitiipan dari pihak yang 

mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima 

titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil, pihak 

penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang 

titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin 

pengembalian barang titipan.” 
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 Adapun jenis-jenis akad wadiah adalah sebagai beikut : 

1. Wadiah yadh amanah (titipan murni) 

Yaitu dimana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang 

titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk 

mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat si 

pemilik menghendakinya. Hasil dari pemanfaatan barang tidak 

wajib dibagi hasilkan dengan pemberi titipan, namun penerima 

titipan boleh saja memberikan bonus dan sifatnya tidak boleh 

diperjanjikan sebelumnya kepada pemberi titipan. 

2. Wadiah Amanah  

Yaitu dimana uang/barang yang dititipkan hanya boleh disimpan 

dan tidak boleh dimanfaatkan. Penerima titipan tidak 

bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi 

pada barang titipan selama ini dan bukan akibat dari kelalaian 

atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan 

tersebut.   

3. Prinsip Jual Beli (Ba’i) 

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya 

perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of 

property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan 

menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli 

dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu 
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penyerahan barang sepertiantara lain pembiayaan murabahah, 

salam dan istishna. 

a) Murabahah 

Menurut PSAK 102 yang dimaksudkan dengan pembiayaan 

murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah 

pihak penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli 

dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 

tambahannya. Murabahah merupakan transaksi penjualan 

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan 

(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang 

membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa adalah 

penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa 

harga pokok barang dan berapa besar keuntungan yang 

diinginkan Bank. Menurut Wiroso (2005:37) terdapat 2 (dua) 

jenis murabahah yaitu: 

1.  Murabahah  tanpa pesanan  

 

Dalam murabahah jenis ini, ada atau tidaknya pembeli 

barang ini bank syariah tetap harus menyediakan barang 

dagangannya. Penyediaan barang ini tidak terpengaruh 

atau terkait langsung dengan ada atau tidaknya pembeli.  

 

2. Murabahah dengan pesanan (murabaha to the purchase 

order) 

 

Dalam murabahah ini, bank syariah baru akan melakukan 

transaksi murabahah atau jual beli apabila terdapat nasabah 

yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru 
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dilakukan pada saat ada pesanan. Karena bersifat mengikat, 

maka pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya.  

 

Selanjutnya menurut Nurhayati dan Wasilah (2008:163)  

 

“jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual 

mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan 

kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut 

menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai 

akad.” 

 

b) Salam 

Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual 

beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika 

transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran di muka 

sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian 

hari.  

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 

05/DSN-MUI/IV/2000, Dewan Syariah Nasional setelah 

menimbang: 

a. bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan 

pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat 

tertentu, disebut dengan salam, kini telah dapat 

melibatkan pihak perbankan. 

b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan 

ajaran Islam, DSN memandang pelu menetapkan 

fatwa tentang salam untuk dijadikan pedoman oleh 

lembaga keuangan syari’ah. 

 

PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli 

barang pesanan (muslim fiih) dengan pengiriman di kemudian 

hari oleh penjual (muslam illaihi) dengan pelunasannya 

dilakukan oleh pembeli (al muslam) pada saat akad disepakati 
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sesuai dengan syarat – syarat tertentu. Jenis akad salam yang 

lain adalah salam paralel, artinya melaksanakan dua transaksi 

salam yaitu antara pemesan dan penjual serta antara penjual 

dan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya. Hal ini 

terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan 

memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang 

pesanan tersebut. Menurut Nurhayati dan Wasilah (2008:182)  

“salam paralel diperbolehkan asalkan akad salam 

kedua  tidak tergantung pada akad pertama yaitu akad 

antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada 

akad antara pembeli dan penjual, jika saling 

tergantung atau menjadi syarat tidak diperbolehkan. 

Selain itu, akad antara penjual dan pemasok terpisah 

dari akad antara pembeli dan penjual.”  

 

Berikut adalah landasan hukum untuk akad salam : 

(Al-Baqarah ayat 282) 

ى فَاْكتُبُوهُ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا تَ   َدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسم ًّ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-

Baqarah : 282) 

 

(Dalam hadis rasul bersabda) 

Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 

datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan 

buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau 

bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya 

ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa 

tertentu." Muttafaq Alaihi 
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Adapun Rukun dan Syarat Salam antara lain adalah : 

a. Pembeli (musalam); 

b. Penjual (musala ilaih); 

c. Ucapan (sighah); 

d. Barang yang dipesan (muslam fiqh)  

Adapun barang yang dipesan harus memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

1) Dinyatakan jelas jenisnya 

2) Jelas sifat-sifatnya. 

3) Jelas ukuranny. 

4) Jelas batas waktunya. 

5) Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas. 

Menurut DSN MUI (2006:33) beberapa syarat jual beli salam 

antara lain adalah : 

a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya 

dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. 

b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang 

lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan 

harga. 

c. Jika penjual menyerahkan barang lebih cepat dari dari 

waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah 

barang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka ia tidak 

boleh menuntut tambahan harga. 
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d. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang 

lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya maka ia tidak 

boleh menuntut pengurangan harga (diskon). 

e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu 

penyerahan, atau kualitanya menjadi rendah dan pembeli 

tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: 

1. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya; 

2. Menunggu sampai barang tersedia 

4. Istishna’ 

Akad istishna’ adalah akad jual beli dalam bentuk 

pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan 

persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual 

menurut fatwa DSN MUI (2008:37).  

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 06/DSN-

MUI/IV/2000, Dewan Syariah Nasional setelah 

menimbang: 

a. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh 

sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk 

membuatkannya, dan hal seperti itu dapat dilakukan 

melalui jual beli istishna’, yaitu akad jual beli dalam 

bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan 

kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara 

pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, 

shani’) 

b. Bahwa transaksi istishna’ pada saat ini telah 

dipraktekkan oleh lembaga keuangan syari’ah; 

c. Bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syari’ah 

Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa 

tentang istishna’ untuk menjadi pedoman. 
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Dalam PSAK 104 paragraf 8 dijelaskan bahwa barang 

pesanan harus memenuhi kriteria : 

a. memerlukan proses pembuatan setelah  akad disepakati; 

b. sesuai dengan spesifikasi pemesan (customized), bukan 

produk massal; dan 

c. harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi 

jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. 

 

Pada istishna’ paralel, penjual membuat akad istishna’ kedua 

dengan subkontraktor untuk membantunya memenuhi akad 

istishna’ pertama (antara penjual dan pemesan). Pihak yang 

bertanggung jawab pada pemesan tetap terletak pada penjual 

tidak dapat dialihkan kepada subkontraktor karena akad terjadi 

antara penjual dengan pemesan, bukan pemesan dengan 

subkontraktor, sehingga penjual tetap bertanggung jawab atas 

hasil kerja subkontraktor. Adapun landasan hukum istishna’ 

adalah  : 

با  َم الرِّ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ  َوأََحلَّ َّللاَّ

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.                                   

(Qs. Al   Baqarah: 275)” 

 

Dalam akad istishna’, spesifikasi aset yang dipesan harus 

jelas. Begitu akad telah disepakati maka akan mengikat para 

pihak yang bersepakat dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, 

kecuali memenuhi kondisi: 

a) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikan, atau 
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b) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang 

dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. 

Akad berakhir apabila kewajiban kedua belah pihak telah 

terpenuhi atau kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan 

akad. Perbedaan Salam dengan Istishna’ adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 

Perbedaan Akad Salam dan Istishna’ 

 

Subjek Salam Istishna’ Aturan dan 

Keterangan 

Pokok 

Kontrak 

Muslam 

fihi 

Mashnu’ Barang ditangguhkan, 

dengan spesifikasi 

Harga Dibayar 

saat 

kontrak 

Boleh saat 

kontrak, 

boleh 

diangsur 

boleh 

kemudian 

hari 

Cara penyelesaian 

pembayaran merupakan 

perbedaan utama antara 

salam dan istishna’ 

Sifat 

Kontrak  

Mengikat 

secara 

asli 

(thabi’i) 

Mengikat 

secara ikutan 

(thabi’i)  

Sementara mengikat 

semua pihak sejak 

semula, sementara 

istishna’ dianggap 

mengikat berdasarkan 

pandangan para fuqaha 

demi kemashlahatan, 

serta tidak bertentangan 

dengan aturan syariah  

Kontrak 

Paralel 

Salam 

Paralel 

Istishna’ 

Paralel 

Baik salam paralel 

maupun istishna’ 

paralel sah asalkan 

kedua kontrak secara 

hukum adalah berpisah 
   Sumber : Dari Teori Ke Praktik (Gema Insani) 2016 
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2.1.5 Sumber Dana Bank  

Sebagai lembaga keuangan, bank harus dapat mengumpulkan dana 

untuk kegiatan operasionalnya. Pengertian sumber dana bank menurut 

Kasmir (2008 : 45) adalah ”usaha bank dalam menghimpun dana dari 

masyarakat, sedangkan menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002 : 151)  

” dana bank adalah semua utang dan modal yang tercatat pada 

neraca bank sisi pasiva yang dapat dipergunakan sebagai modal 

operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran/penempatan 

dana.”   

 

 

Sumber dana bank tersebut terbagi ada 3(tiga) yakni : 

1. Dana Pihak Kesatu 

Dana pihak kesatu berasal dari modal itu sendiri atau dana pihak I, 

yakni suatu dana dari modal bank sendiri yang asal usulnya dari 

pemegang saham. Menurut Lukman Dendawijaya (2009 : 47)   

“ dana dari bank sendiri adalah dana yang berasal dari pemilik bank 

atau pemegang saham, baik para pemegang saham pendiri (yang 

pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak 

pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu 

kemudian, termasuk para pemegang saham publik (jika misalnya 

bank tersebut sudah go public atau merupakan suatu badan usaha 

terbuka).” 

 

Dana modal sendiri terdiri atas beberapa bagian (pos), yaitu sebagai 

berikut:  

d. Modal disetor  

Modal disetor adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang 

saham pada saat bank didirikan. Pada umumnya, sebagai dari setoran 

pertama modal pemilik bank (pemegang saham) dipergunakan bank 
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untuk penyediaan sarana perkantoran seperti tanah atau gedung, 

peralatan kantor, dan promosi untuk menarik minat masyarakat.  

b.  Agio saham  

Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh 

pemegang saham baru dibandingkan dengan nominal saham.  

c. Cadangan-cadangan  

Cadangan-cadangan adalah sebagian laba bank yang disisihkan dalam 

bentuk   cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk 

menutup kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari.  

d. Laba ditahan  

Laba ditahan adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan 

oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk tidak 

dibagikan sebagai dividen, tetapi dimasukkan kembali dalam modal 

kerja untuk operasional bank (Lukman Dendawijaya, 2009: 47) . 

2. Dana Dari Pihak Luar Atau Dana Dari Pihak Kedua 

Dana Pihak kedua merupakan suatu dana pinjaman dari lembaga  

keuangan baik itu berbentuk bank ataupun non bank. Yang termasuk 

dana pihak kedua adalah: 

a) Pinjaman Bank Indonesia, merupakan pinjaman yang diperoleh 

karena bank mengalami kesulitan likuiditas dan atau pinjaman karena 

bank ditunjuk sebagai penyalur/penerus pinjaman bantuan luar negeri. 

b) Interbank Call Money, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

menutup kewajiban kliring atau dapat juga untuk memenuhi saldo 
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Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia.Jangka waktu 

pinjaman relatif sangat singkat (overnight call money) dengan 

menggunakan instrument sertifikat deposito, promes, dan Surat 

Berharga Pasar Uang (SBPU). 

c) Repurchase Agreement, adalah penjualan surat berharga sesuai 

dengan waktu yang diperjanjikan dengan harga yang ditetapkan 

dimuka. 

d) Fasilitas Diskonto, adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank 

Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-

bank atas dasar diskonto. 

e) Pinjaman dari bank (antarbank) dan yaitu pinjaman yang lazimnya 

berbentuk pinjaman jangka menengah dan panjang, offshore loan dan 

pinjaman ini sebelumnya harus mendapat persetujuan dengan Bank 

Indonesia karena berkaitan dengan kebijakan moneter. 

f) Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), pinjaman ini 

lazimnya berupa surat berharga yang dapat diperjual belikan seperti 

sertifikat bank dan atau deposit on call dengan jangka waktu pendek 

dan dapat di perpanjang lagi. 

g) Obligasi (bonds) dan saham, bank-bank dapat memperoleh dana 

melalui pasar modal dengan cara emisi, baik dalam bentuk obligasi 

maupun saham. 
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3. Dana Dari Masyarakat  Atau Dana Pihak Dari Ketiga 

Dana pihak ketiga merupakan dana-dana yang diperoleh dari 

masyarakat yang disimpan ke dalam bank ialah suatu sumber dana 

terbesar  yang dapat  diandalkan bank. Dalam UU Perbankan RI No. 10 

tahun 1998 tentang perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh 

masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana 

dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kuncoro dan Suhardjono 

(2002 : 75) mengatakan bahwa  

” pada umumnya penempatan dana yang paling 

menguntungkan adalah dalam bentuk kredit, namun demikian 

risiko yang dihadapi oleh bank dalam penempatan dana 

tersebut juga besar.”  

 

Oleh karena itu bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

memberikan kredit kepada nasabahnya. Dana pihak ketiga terbagi 

menjadi 3 (tiga) tiga jenis yaitu giro, deposito dan tabungan. 

1. Giro (demand deposits)  

Merupakan suatu simpanan pihak ketiga kepada bank yang pada 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cara 

mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau juga 

dengan cara pemindahbukuan “bilyet giro”. 

2. Deposito (time deposits)  

Deposito atau disebut juga simpanan berjangka pihak ketiga pada 

bank yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan di dalam jangka 

waktu tertentu saja yang menurut perjanjian antara pihak ketiga 
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kepada bank yang bersangkutan. Jangka waktu tertentu tersebut 

misalnya ialah dalam 1, 3, 6, 12 bulan. Untuk simpanan uang bentuk 

deposito ini biasanya bank akan membayar bunga yang pada 

umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan jenis simpanan lain 

pada pemilik uang dikarenakan bank tersebut merasa dapat 

menggunakan uang itu dalam usahanya tanpa adanya khawatir setiap 

saat akan diambil oleh pemiliknya. Dengan jangka waktu tertentu 

tersebut sehingga dana itu dapat mengendap di bank, oleh sebab 

itu bank memiliki waktu yang cukup lama untuk dapat menggunakan 

dana deposito yang berguna pemberian kredit atau juga investasi lain 

dalam jangka pendek yang dapat menghasilkan. Kepastian dana itu 

juga dapat dipergunakan oleh bank dikarenakan terdapat jangka 

waktu tertentu yang dapat menyakinkan bahwa dana tersebut tidak 

akan ditarik kecuali pada saat jatuh tempo. 

3. Tabungan (saving)  

Merupakan suatu simpanan pihak ketiga pada bank yang pada 

penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menurut syarat-syarat 

tertentu. 

 

2.1.6 Profitabilitas 

Menurut Manurung (2004: 209) profitabilitas menunjukan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, sama halnya 

dengan pendapat Hasibuan (2004: 104) bahwa profitabilitas adalah sebagai 
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kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Selain itu, menurut Riyadi 

(2006: 155) rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) 

dengan modal inti atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki 

bank pada periode tertentu.  

Rasio profitabilitas menunjukan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Pada umumnya perusahaan berpendapat bahwa masalah 

profitabilitas merupakan masalah yang lebih penting dibandingkan dengan 

hanya masalah laba, karena laba besar saja bukan ukuran bahwa perusahaan 

sudah bekerja dengan efisien. Rasio profitabilitas disebut juga dengan rasio 

efisiensi, rasio ini digunakan sebagai alat ukur efisiensi pengunaan aktiva 

perusahaan untuk mencapai laba. Selain itu, profitabilitas juga digunakan 

untuk mengaitkan dengan penjualan yang berhasil diciptakan. Ada 

perusahaan yang mengambil keuntungan relatif cukup tinggi dan ada pula 

perusahaan yang mengambil keuntungan relatif cukup rendah.  

Van Horne dan Wachowicz (2005:222) mengemukakan rasio 

profitabilitas terdiri atas dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan 

profitabilitas  dalam  kaitannya dengan penjualan dan rasio yang 

menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Profitabilitas 

dalam hubungnya dengan penjualan terdiri atas margin laba kotor (gross 

profit margin) dan margin laba bersih (net profit margin). Profitabilitas 

dalam hubungannya dengan investasi terdiri atas tingkat pengembalian atas 

aktiva (return on total assets) dan tingkat  pengembalian atas ekuitas (return 

on equity). 
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2.1.7 Return On Asset   

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Return On 

Asset (ROA) merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen 

dalam mengelolah investasinya, di samping itu hasil pengembalian 

investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin rendah (kecil) rasio ini 

semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini 

digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi 

perusahaan. Menurut Sudana (2011:22) mengemukakan bahwa  

“Return On Assets (ROA) menunjukan kemampuan perusahaan 

dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk 

menghasilkan laba setelah pajak”. 

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Return On Assets (ROA) 

merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang 

digunakan dalam perusahaan. ROA menunjukan kemampuan perusahaan 

dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba 

setelah pajak, rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi 

efektifitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh 

aktiva perusahaan. Semakin besar ROA berarti semakin banyak efisien 

penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain jumlah aktiva yang 

sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar dan sebaliknya.  

ROA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 
Return on Asset (ROA) = Earning After Taxes 

         Total Asset 
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2.2 Penelitian Sebelumnya 

Beberapa peneliti telah melakukan Penelitian yang terkait dengan 

Pengaruh Pembiyaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan 

Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA). Hasil dari beberapa 

peneliti akan dijadikan referensi untuk perbandingan dalam penelitian ini. 

Menurut hasil penelitian Diyah Santi Hariyani mengenai Analisa 

Kontribusi Pembiayaan Musyarakah, Murabahah dan Ijarah  terhadap 

Profitabilitas (ROE) Pada Bank BNI Syariah 2012 - 2014. Variabel 

independen dari penelitian ini adalah Pembiayaan Musyarakah dan 

Pembiayaan Murabahah pada BNI Syariah. Variabel dependen dari 

penelitian ini adalah ROE (Return On Equity). Alat analisis yang digunakan 

adalah tes multiple regeresi. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa 

pembiayaan musyarakah dan ijarah berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas (ROE) Bank BNI Syariah dan secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas (ROE).  

Menurut hasil penelitian Aulia Fuad Rohman & Ridha Rohmanika 

mengenai Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Non 

Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia. Variabel independen dari penelitian ini adalah Pembiayaan Jual 

Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Non Performing Financing (NPF) Bank 

Umum Syariah. Variabel dependen dari penelitian ini adalah ROA (Return 

On Asset). Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan jual 
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beli dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap ROA, 

sedangkan rasio NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 

Menurut hasil penelitian Rr. Nadia Arini Haq mengenai Pengaruh 

Pembiayaan dan Efiseinsi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 

2010 – 2013. Variabel independen dari penelitian ini adalah Pembiayaan 

Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah pada 

Bank Umum Syariah 2010 – 2013. Variabel dependen dari penelitian ini 

adalah profitabilitas. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya 

pertumbuhan pembiayaan murabahah mendorong peningkatan 

profitabilitas Bank Syariah. Semakin banyak Bank Syariah yang 

menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan murabahah maka akan 

semakin meningkatkan keuntungan yang didapat oleh Bank Syariah itu 

sendiri. Pertumbuhan pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan 

musyarakah tidak meningkatkan kemampuan Bank Syariah dalam 

meningkatkan labanya, bahkan sebaliknya tingginya pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah relatif menurunkan laba Bank Syariah, 

sedangkan besar kecilnya pembiayaan bermasalah yang diderita oleh Bank 

Syariah tidak akan mempengaruhi kemampuan Bank Syariah dalam 

menghasilkan laba. Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah relatif 

dapat terjaga tingkat pengembaliannya, sehingga kemampuan Bank Syariah 

menghasilkan laba tidak terganggu oleh rasio non performing financing 

yang senantiasa berfluktuasi. Disisi lain efisiensi Bank Syariah dalam 
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menjalankan operasionalnya sangat berpengaruh terhadap keuntungan 

perusahaan. Semakin efisien Bank Syariah dalam menjalankan 

operasionalisasi rutinnya, maka akan semakin meningkatkan keuntungan 

Bank Syariah. 

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan Arieanne Kencana 

Mahardika Edison mengenai Analisis Pengaruh Akad Pembiayaan 

Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia 2014 – 2016. 

Variabel independen dari penelitian ini adalah Pembiayaan Mudharabah, 

Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum 

Syariah 2014 – 2016. Variabel dependen dari penelitian ini adalah 

profitabilitas. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah 

berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), sedangkan 

pembiayaan musyarakah dan murabahah pengaruh negatif signifikan 

terhadap Profitabilitas (ROA). 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Busthomi Emha 

mengenai Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan 

Ijarah terhadap Kemampu Labaan Bank Muamalat Indonesia. Variabel 

independen dari penelitian ini adalah Pembiayaan Mudharabah, 

Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Ijarah  pada Bank Muamalat 

Indonesia periode 2006 - 2013. Variabel dependen dari penelitian ini adalah 

tingkat laba bersih. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa hasil analisis 
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hubungan variabel mudharabah, musyarakah dan ijarah secara bersama-

sama (simultan) maupun sendiri-sendiri (parsial) pembiayaan musyarakah, 

mudharabah dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih 

Bank Muamalat. Selain itu, variabel pembiayaan Mudharabah memiliki 

berpengaruh yang paling dominan terhadap tingkat laba bersih pada PT 

Bank Muamalat Indonesia.  

Menurut hasil penelitian Elsa Kurniasari, Yuliartati dan Dwi Cahyono 

tentang Pengaruh Pendapatan mudharabah, musyarakah dan murabahah 

terhadap profitabilitas Bank Syariah 2013 – 2015. Variabel independen dari 

penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah 

dan pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah 2013 - 2015. 

Variabel dependen dari penelitian ini adalah profitabilitas. Alat analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan analisa 

pendapatan mudharabah (X1) mempunyai pengaruh positif  dan signifikan 

terhadap profitabilitas, sedangkan pada analisa pendapatan musyarakah 

(X2) mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

profitabilitas. 

Menurut hasil penelitian Ela Chalifah tentang Pengaruh Pendapatan 

Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah 

Mandiri periode 2006 – 2014. Variabel independen dari penelitian ini adalah 

pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah Bank Syariah 

Mandiri periode 2006 – 2014. Variabel dependen dari penelitian ini adalah 

profitabilitas. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
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berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data uji signifikansi secara parsial 

(Uji-t) diperoleh bahwa variabel pendapatan Mudharabah (X1) mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (ROA), 

sedangkan berdasarkan hasil pengolahan data uji signifikansi secara parsial 

(Uji-t) diperoleh bahwa variabel pendapatan Musyarakah (X2) mempunyai 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen (ROA). 

Menurut hasil penelitian Indriani Laela Qodriasari mengenai Analisis 

Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, 

Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia 

Periode Tahun 2011-2013. Variabel independen dari penelitian ini adalah 

pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan 

murabahah dan sewa ijarah pada Bank Umum Syariah 2011 - 2013. 

Variabel dependen dari penelitian ini adalah profitabilitas. Alat analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh bahwa pendapatan pembiayaan mudharabah, 

musyarakah, murabahah, dan ijarah memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap profitabilitas bank umum syariah, yang mengindikasikan bahwa 

pembiayaan tersebut tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya diantaranya yaitu 

pertama, pada tahun 2011-2013 terdapat kenaikan NPF di bank syariah 

karena meningkatnya kredit macet dan karena sedikitnya data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu hanya dari tahun 2011-2013. 
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Menurut hasil penelitian Atika Septiani mengenai Analisis Pengaruh 

Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan 

Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang Terdaftar di 

Bank Indonesia. Variabel independen penelitian ini adalah pembiayaan 

Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Murabahah pada 

Bank Umum Syariah 2010 - 2013. Variabel dependen dari penelitian ini 

adalah profitabilitas. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda. Secara parsial, pembiayaan mudharabah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA 

(Return On Assets). Sedangkan secara parsial, pembiayaan musyarakah 

berpengaruh dan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Secara simultan, pembiayaan 

mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). 

Menurut hasil penelitian Nur Amalia tentang Struktur Pembiayaan 

dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan 

Bank  Syariah Mandiri. Variabel independen penelitian ini adalah 

pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan istishna’ 

pada Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri Syariah 2011 

– 2013. Variabel dependen dari penelitian ini adalah pertumbuhan laba 

bersih. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Pembiayaan murabahah dan pembiayaan bagi hasil secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih, sedangkan 
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pertumbuhan pinjaman qardh secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba bersih. Hasil pengujian secara simultan 

Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Pertumbuhan Pembiayaan Bagi 

Hasil, Pertumbuhan Pinjaman Qardh secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap Pertumbuhan Laba Bersih. 

Menurut hasil penelitian Uus Ahmad Husaeni tentang Pengaruh 

Variabel Murabaḥah di Bank Umum Islam. Variabel dependen dari 

penelitian ini adalah pembiayaan murabahah.  Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing 

(NPF), dan Return on Assets (ROA). Dari penelitian tersebut didapatkan 

hasil bahwa Dana Pihak Ketiga Variabel (DPK) secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pembiayaan variabel murabaḥah,  variable 

Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pembiayaan variabel murabaḥah, variable Financing to 

Deposit Ratio (FDR) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pembiayaan variabel murābaḥah, variable Non Performing 

Financing (NPF) secara parsial negatif dan tidak signifikan terhadap 

pembiayaan variabel murābaḥa, variabel Return on Assets (ROA) secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.  

 Menurut hasil penelitian Taudlikhul Afkar tentang Analisis Pengaruh 

Pendanaan Mudharabah Dan Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas 

Perbankan Islam Di Indonesia tahun 2010 – 2014. Variabel dependen dari 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu  

penelitian ini adalah profitabilitas. Variabel independen dari penelitian ini 

adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan qardh. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas Perbankan Syariah. Sedangkan 

pembiayaan qardh memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

Perbankan Syariah di Indonesia.  

 Berikut disajikan ringkasan penelitian terdahulu yang tampak pada 

tabel 2.1 sebagai berikut : 

 

 

No Nama Peneliti 

dan Judul 

Metode Penelitian 

Variabel 

Hasil Penelitian 

1. Diyah Santi 

Hariyani (2014) 

 

“Analisa Kontribusi 

Pembiayaan 

Musyarakah, 

Murabahah dan 

Ijarah  terhadap 

Profitabilitas (ROE) 

Pada Bank BNI 

Syariah 2012 – 

2014” 

 

Jurnal Ekonomi 18 

(1), 115 - 129 

 

Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

 

Variabel 

Dependen: 

Y:  ROE (Return 

On Equity) 

 

Variabel 

Independen: 

X1: Pembiayaan 

Musyarakah X2: 

Pembiayaan 

Murabahah  

X3: Pembiayaan 

Ijarah 

 

Model Analisis: 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

 

Alat Analisis: 

SPSS 

1. Pembiayaan 

musyarakah dan 

ijarah berpengaruh 

positif terhadap 

profitabilitas (ROE) 

Bank BNI Syariah. 

 

2. Pembiayaan 

musyarakah, 

murabahah dan 

ijarah secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas (ROE) 

secara bersamaan. 
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2. Aulia Fuad Rohman 

& Ridha 

Rohmanika (2012) 

 

“Pengaruh 

Pembiayaan Jual 

Beli, Pembiayaan 

Bagi Hasil dan Non 

Performing 

Financing terhadap 

Profitabilitas Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia.” 

 

Jurnal 

IQTISHODUNA, 

2012 

Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

 

Variabel 

Dependen: 

Y:  Profitabilitas 

 

Variabel 

Independen: 

X1: Pembiayaan 

Jual Beli 

X2: Pembiayaan 

Bagi Hasil 

X3: Non 

Performing 

Financing (NPF) 

 

Model Analisis: 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

 

Alat Analisis: 

SPSS 

1. Pembiayaan jual beli 

dan pembiayaan 

bagi hasil 

berpengaruh negatif 

terhadap ROA. 

 

2. Rasio NPF 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap ROA 

3. Rr. Nadia Arini Haq 

(2015) 

 

“Pengaruh 

Pembiayaan dan 

Efiseinsi Terhadap 

Profitabilitas Bank 

Umum Syariah 

2010 – 2013” 

 

Journal Perbanas 

Institute,  

Vol 01, No 01 

(2015) 

Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

 

Variabel 

Dependen: 

Y:  Profitabilitas 

 

Variabel 

Independen: 

X1: Pembiayaan 

Mudaharabah 

X2: Pembiayaan 

Musyarakah 

X3: Pembiayaan 

Murabahah 

 

Model Analisis: 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

 

Alat Analisis: 

SPSS 

1. Tingginya 

pertumbuhan 

pembiayaan 

murabahah 

mendorong 

peningkatan 

profitabilitas Bank 

Syariah. Semakin 

banyak Bank 

Syariah 

menyalurkan dana 

dalam bentuk 

pembiayaan 

murabahah maka 

akan semakin 

meningkatkan 

keuntungan yang 

didapat oleh Bank 

Syariah itu sendiri. 

 

2. Pertumbuhan 

pembiayaan bagi 

hasil seperti 
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mudharabah dan 

musyarakah tidak 

meningkatkan 

kemampuan Bank 

Syariah dalam 

meningkatkan 

labanya. Bahkan 

sebaliknya, 

tingginya 

pembiayaan 

mudharabah dan 

musyarakah relatif 

menurunkan laba 

Bank Syariah.  

 

3. Besar kecilnya 

pembiayaan 

bermasalah yang 

diderita oleh Bank 

Syariah tidak akan 

mempengaruhi 

kemampuan Bank 

Syariah dalam 

menghasilkan laba. 

Pembiayaan yang 

disalurkan oleh 

Bank Syariah relatif 

dapat terjaga tingkat 

pengembaliannya, 

sehingga 

kemampuan Bank 

Syariah 

menghasilkan laba 

tidak terganggu 

oleh rasio non 

performing 

financing yang 

senantiasa 

berfluktuasi. 

4. Efisiensi Bank 

Syariah dalam 

menjalankan 

operasionalnya 

sangat berpengaruh 

terhadap 

keuntungan 
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perusahaan. 

Semakin efisien 

Bank Syariah dalam 

menjalankan 

operasionalisasi 

rutinnya, maka akan 

semakin 

meningkatkan 

keuntungan Bank 

Syariah.   

 

4. Arianne Kencana 

Mahardika Edison 

(2016) 

 

“Analisis Pengaruh 

Akad Pembiayaan 

Terhadap 

Profitabilitas Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia 2014 – 

2016” 

 

Jurnal STIE IBS,  

S121704 ARI a, 

2016 

Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

 

Variabel 

Dependen: 

Y:  Profitabilitas 

 

Variabel 

Independen: 

X1: Pembiayaan 

Mudaharabah 

X2: Pembiayaan 

Musyarakah 

X3: Pembiayaan 

Murabahah 

 

Model Analisis: 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

 

Alat Analisis: 

SPSS 

1. Variabel 

Pembiayaan 

Mudharabah 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Profitabilitas 

(ROA). 

 

2. Variabel 

Pembiayaan 

Musyarakah 

pengaruh negatif 

signifikan terhadap 

Profitabilitas 

(ROA). 

 

3. Variabel 

Pembiayaan 

Murabahah 

pengaruh negatif 

signifikan terhadap 

Profitabilitas 

(ROA) 

5. Muhammad 

Busthomi Emha 

(2014) 

 

“Analisis Pengaruh 

Pembiayaan 

Mudharabah, 

Musyarakah dan 

Ijarah terhadap 

Kemampu Labaan 

Bank Muamalat 

Indonesia “ 

Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

 

Variabel 

Dependen: 

Y:  Tingkat laba 

Bersih 

 

Variabel 

Independen: 

X1: Pembiayaan 

Mudharabah 

1. Secara bersama-

sama (simultan) 

pembiayaan 

musyarakah, 

mudharabah dan 

ijarah berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat laba bersih 

Bank Muamalat. 

 

2. Secara sendiri-

sendiri (parsial) 
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Jurnal Ilmiah, Vol 3 

No 1 

X2: Pembiayaan 

Musyarakah 

X3: Pembiayaan 

Ijarah 

 

Model Analisis: 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

 

Alat Analisis: 

Eviews 7.0 

pembiayaan 

musyarakah, 

mudharabah dan 

ijarah berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat laba bersih 

Bank Muamalat. 

 

3. Variabel 

pembiayaan 

Mudharabah 

mempunyai 

pengaruh paling 

dominan terhadap 

tingkat laba bank 

Muamalat. 

6 Elsa Kurniasari,  

Yulinartati,  

Dwi Cahyono 

(2015) 

 

“Pengaruh 

Pendapatan 

Mudharabah, 

Musyarakah dan 

Murabahah 

Terhadap 

Profitabilitas.” 

 

Jurnal Ilmiah,  2015 

Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

 

Variabel 

Dependen: 

Y:  Profitabilitas 

(ROA) 

 

Variabel 

Independen: 

X1: Pembiayaan 

Mudharabah 

X2: Pembiayaan 

Musyarakah 

X3: Pembiayaan 

Murabahah 

 

Model Analisis: 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

 

Alat Analisis: 

SPSS 

1. Berdasarkan analisa 

pendapatan 

Mudharabah (X1) 

mempunyai 

pengaruh positif  

dan signifikan 

terhadap 

Profitabilitas 

dengan koefisien 

regresi sebesar 

0,116. 

 

2. Berdasarkan analisa 

pendapatan 

Musyarakah (X2) 

mempunyai 

pengaruh positif 

namun tidak 

signifikan terhadap 

Profitabilitas 

dengan koefisien 

regresi sebesar 

0,014. 

 

3. Berdasarkan analisa 

pendapatan 

Murabahah (X3) 

mempunyai 

pengaruh positif 

dan signifikan 
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terhadap 

Profitabilitas 

dengan koefisien 

regresi sebesar 

0,008. 

 

7. Ela Chalifah (2014)  

 

“Pengaruh 

Pendapatan 

Mudharabah dan 

Musyarakah 

Terhadap 

Profitabilitas (ROA) 

Bank Syariah 

Mandiri Periode 

2006-2014” 

 

Jurnal Ekonomi 

Syariah 

EQUILIBRIUM 

Vol 3, No 1 (2015):  

 

Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

 

Variabel 

Dependen: 

Y:  Profitabilitas 

(ROA) 

 

Variabel 

Independen: 

X1: Pembiayaan 

Mudharabah 

X2: Pembiayaan 

Musyarakah 

 

Model Analisis: 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

 

Alat Analisis: 

SPSS 

1. Berdasarkan hasil 

pengolahan data uji 

signifikansi secara 

parsial (Uji-t) 

diperoleh bahwa 

variabel pendapatan 

Mudharabah (X1) 

mempunyai 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap variabel 

dependen (ROA). 

 

2. Berdasarkan hasil 

pengolahan data uji 

signifikansi secara 

parsial (Uji-t) 

diperoleh bahwa 

variabel pendapatan 

Musyarakah (X2) 

mempunyai 

pengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap variabel 

dependen (ROA). 

8 Indriani Laela 

Qodriasari 

(2014) 

 

“Analisis Pengaruh 

Pendapatan 

Pembiayaan 

Mudharabah, 

Musyarakah, 

Murabahah, Dan 

Sewa Ijarah 

Terhadap 

Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

 

Variabel 

Dependen: 

Y:  Profitabilitas 

(ROA) 

 

Variabel 

Independen: 

X1: Pembiayaan 

Mudharabah 

X2: Pembiayaan 

Musyarakah 

1. Pendapatan 

pembiayaan 

mudharabah, 

musyarakah, 

murabahah, dan 

ijarah memiliki 

pengaruh negatif 

signifikan terhadap 

profitabilitas bank 

umum syariah, 

yang 

mengindikasikan 

bahwa pembiayaan 

tersebut tidak 
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Profitabilitas Bank 

Umum Syariah Di 

Indonesia 

Periode Tahun 

2011-2013” 

 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta, Naskah 

Publikasi, 2014 

X3: Pembiayaan 

Musyarakah 

X4: Pembiayaan 

Musyarakah 

 

Model Analisis: 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

 

Alat Analisis: 

Eviews 7 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas Bank 

Umum Syariah.  

 

2. Hal ini disebabkan 

beberapa faktor, 

diantaranya 

diantaranya yaitu 

pertama, pada 

tahun 2011-2013 

terdapat kenaikan 

NPF di bank 

syariah karena 

meningkatnya 

kredit macet dan 

karena sedikitnya 

data yang 

digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 

hanya dari tahun 

2011-2013 . 

9 Atika Septiani 

(2017) 

 

“Analisis Pengaruh 

Pembiayaan 

Mudharabah, 

Musyarakah dan 

Pembiayaan 

Murabahah 

terhadap 

Profitabilitas Bank 

Umum Syariah 

yangg terdaftar di 

Bank Indonesia” 

 

Jurnal STIE IBS,  

S 121712 ATI a, 

2017 

Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

 

Variabel 

Dependen: 

Y:  Profitabilitas 

(ROA) 

 

Variabel 

Independen: 

X1: Pembiayaan 

Mudharabah 

X2: Pembiayaan 

Musyarakah 

X3: Pembiayaan 

Murabahah 

Model Analisis: 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

 

Alat Analisis: 

Eviews 9.5 

1. Secara parsial, 

pembiayaan 

mudharabah 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

profitabilitas yang 

diproksikan 

dengan ROA. 

 

2. Secara parsial, 

pembiayaan 

musyarakah 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap 

profitabilitas yang 

diproksikan 

dengan ROA. 

 

3. Secara parsial, 

pembiayaan 

murabahah 

berpengaruh 
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negatif dan 

signifikan terhadap 

profitabilitas yang 

diproksikan 

dengan ROA. 

 

4. Secara simultan, 

pembiayaan 

mudharabah, 

musyarakah dan 

murabahah secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas 

(ROA). 

10 Nur Amalia (2016) 

 

“Struktur 

Pembiayaan dan 

Pengaruhnya 

Terhadap 

Profitabilitas Bank 

Muamalat Indonesia 

dan Bank  Syariah 

Mandiri “ 

 

Jurnal Ilmu & Riset 

Akuntansi, Vol 05, 

No 05,2016. 

Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

 

Variabel 

Dependen: 

Y:  Profitabilitas 

(ROA) 

 

Variabel 

Independen: 

X1: Pembiayaan 

Mudharabah 

X2: Pembiayaan 

Musyarakah 

X3: Pembiayaan 

Murabahah 

X4: Pembiayaan 

Istishna’ 

X5: Pembiayaan 

Ijarah  

 

Model Analisis: 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

 

Alat Analisis: 

SPSS 

1. Dari hasil 

penelitian 

pembiayaan 

Mudharabah 

secara parsial 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas. 

 

2. Pertumbuhan 

Pembiayaan  

Musyarakah secara 

parsial tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas. 

 

3. Pertumbuhan 

Pembiayaan 

Murabahah 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas. 

 

4. Kenaikan atau 

penurunan 

pembiayaan 

Istishna’ tidak 

berpengaruh 

terhadap 
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profotabilitas 

Bank. 

 

5. Pertumbuhan 

Pembiayaan Ijarah 

tidak berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas. 

 

11 Uus Ahmad 

Husaeni (2016) 

 

“Pengaruh Variabel 

Murābaḥah di Bank 

Umum Islam.” 

 

International 

Journal of 

Nusantara Islam, 

Vol.04 No.02-2016; 

(1-16) 

Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

 

Variabel 

Dependen: 

Y:  Pembiayaan 

Murabahah 

 

Variabel 

Independen: 

X1: Dana Pihak 

Ketiga (CAR) 

X2: Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR) 

X3: Financing to 

Deposit Ratio 

(FDR) 

X4: Non 

Performing 

Financing (NPF) 

X5: Return on 

Assets (ROA) 

 

Model Analisis: 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

 

Alat Analisis: 

Eviews 

1. Variabel DPK 

secara parsial 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap  

pembiayaan 

variabel 

murabahah. 

 

2. Variable Financing 

to Deposit Ratio 

(FDR) secara 

parsial berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

pembiayaan 

variabel 

murabahah. 

 

3. Variable Financing 

to Deposit Ratio 

(FDR) secara 

parsial berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

pembiayaan 

variabel 

murabahah. 

 

4. Variable Non 

Performing 

Financing (NPF) 

secara parsial 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

pembiayaan 
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variabel 

murabahah. 

 

5. Variabel Return on 

Assets (ROA) 

secara parsial 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

pembiayaan 

murabahah variabel 

murabahah. 

 

12 Taudlikhul Afkar 

(2017) 

 

“Analisis Pengaruh 

Pembiayaan 

Murabahah dan 

Pembiayaan Qardh 

pada Profitabilitas 

Bank Syariah di 

Indonesia” 

 

Asian Journal of 

Innovation and 

Entrepreneurship, 

Vol.2, No. 3  

Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

 

Variabel 

Dependen: 

Y:  Profitabilitas 

 

Variabel 

Independen: 

X1: Pembiayaan 

Murabahah 

X2: Pembiayaan 

Qardh 

 

Model Analisis: 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

 

Alat Analisis: 

Eviews 

1. Variabel 

pembiayaan 

mudharabah tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas 

Perbankan Syariah  

 

2. Variabel 

pembiayaan qardh 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas 

Perbankan Syariah 

di Indonesia. 

           Sumber : Data yang diolah 

 

2.3   Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian diatas dan hasil dari penelitian sebelumnya, maka 

yang menjadi variable independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan 

mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah, 

sedangkan yang menjadi variable dependen pada penelitian ini adalah 
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profitabilitas yang diproksikan dengan rasio return on asset (ROA), sehingga 

menghasilkan model kerangka pemikiran di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan pengaruh variabel bebas pertama 

(X1) yaitu pembiayaan mudharabah dan pengaruhnya terhadap variabel 

terikat yaitu profitabilitas (ROA), variabel bebas kedua (X2) yaitu 

pembiayaan musyarakah dan pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu 

profitabilitas (ROA) dan variabel bebas ketiga (X3) yaitu pembiayaan 

murabahah dan pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu profitabilitas 

(ROA) Bank Umum Syariah. 

2.3.1 Perumusan Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Menurut Sugiyono (2007) rumusan masalah merupakan 

pertanyaan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan 

Pembiayaan Musyarakah 

(X2) 

 

Variabel Independen 

Pembiayaan Murabahah 

(X3) 

Profitabilitas (Y) 

 Variabel Dependen 

Pembiayaan Mudharabah 

(X1) 

 
H1 

H2 

H3 

Gambar 2.1 

Model Kerangka Pemikiran 
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(komparasi) atau variabel mandiri (deskripsi). Pembiayaan mudharabah 

merupakan suatu akad kerjasama kemitraan antara penyedia usaha 

(shahibul maal) dengan pengelola dana atau manajemen usaha 

(mudharib) untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil 

usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (nisbah) yang 

disepakati pada awal (Harahap, Wiroso, Yusuf, 2010:243). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh 

besar terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Hipotesis 1 :  

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan 

mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum 

Syariah periode tahun 2015 – 2017. 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan mudharabah 

terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah periode 

tahun 2015 – 2017. 

Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama dimana dua atau lebih 

pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-

masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. 

Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan 

modalnya (Ascarya 2011 : 51). Musyarakah adalah kerjasama antara 

kedua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing–masing 

pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dibagi sesuai 
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dengan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi 

dana, sehingga dapat disimpulkan bahwa musyarakah memiliki 

pengaruh besar terhadap profitabilitas. 

     Hipotesis 2 

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan 

musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum 

Syariah periode tahun 2015 – 2017. 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan musyarakah 

terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah periode 

tahun 2015 – 2017. 

Menurut PSAK 102 yang dimaksudkan dengan pembiayaan 

murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah pihak penjual harus 

memberitahukan harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat 

keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah merupakan transaksi 

penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan 

(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa murabahah memiliki pengaruh besar terhadap 

profitabilitas. 

Hipotesis 3 

  Ho:  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan 

murabahah terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah 

periode tahun 2015 – 2017. 
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Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah 

terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah periode 

tahun 2015 – 2017. 
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BAB III 

METODEOLOGI PENELITIAN 

3.1     Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan pada Bank 

Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudharabah, 

Musyarakah dan Murabahah terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum 

Syariah. Objek yang digunakan adalah  Bank Umum Syariah yang terdafatar 

pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 

2017 dengan tingkat persentase profitabilitas yang sesuai dengan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomer POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang 

penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 

10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

dari data statistik perbankan syariah yang meliputi pembiayaan Mudharabah, 

Musyarakah, Murabahah dan Profitabilitas (Return On Asset) Bank Umum 

Syariah di Indonesia.  Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
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data bulanan yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015 – 

2017. Adapun beberapa data sekunder diperoleh dari: 

1) Studi pustaka 

Yaitu dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi dan mengkaji 

berbagai literatur pustaka seperti jurnal, masalah, dan sumber-sumber lain 

yang berkaitan dengan penelitian. Data-data tersebut adalah data dari 

laporan-laporan keuangan, statistik perbankan syariah, serta data yang 

menyangkut pembiayaan akad murabahah, mudharabah dan musyarakah. 

2) Dokumentasi  

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk menyediakan 

dokumen– dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari 

pencatatan sumber informasi khusus. Penghimpunan data yang 

berhubungan dengan pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, 

pembiayaan murabahah dan profitabilitas (ROA) merupakan data dari  

Otoritas Jasa Keuangan yaitu laporan tahunan yang menjadi sampel yang 

diperoleh dari website www.ojk.go.id. 

 

3.3  Populasi dan Sampel 

 3.3.1  Populasi 

Menurut Sugiyono (2006,117) populasi adalah  

“wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
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yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.”  

Sedangkan menurut Burhan (2000:40)  

“Populasi merupakan keseluruhan (universum) dari 

objek peneltian yang dapat berupa manusia, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap 

hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat 

menjadi sumber data penelitian. 

 

  Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua Bank 

Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan periode 

2015 – 2017. Terdapat 13 (tiga belas) Bank Umum Syariah (BUS) 

antara lain : 

Tabel 3.1  

Bank Umum Syariah di Indonesia 2015 - 2017                           

 (Islamic Banking) 
 

No Nama Bank Umum Syariah Tanggal 

Berdiri 

Kategori 

BUKU 

1 PT Bank Muamalat Indonesia 01-05-1992 II 

2 PT Bank Syariah Mandiri 01-11-1999 III 

3 PT Bank Mega Syariah 25 -07-2004 II 

4 PT Bank BRISyariah 17-11-2008 II 

5 PT Bank BNI Syariah 19-06-2010 II 

6 PT Bank Syariah Bukopin 09-11-2008 I 

7 PT Bank BCA Syariah 05-04-2010 II 

8 PT Bank Panin Dubai Syariah 02-12-2009 II 

9 PT Bank Victoria Syariah 01-04-2010 I 

10 PT Bank Maybank Syariah Indonesia 01-10-2010 I 

11 PT Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Syariah 

14-07- 2014 II 

12 PT Bank Jabar Banten Syariah 06-05-2010 I 

13 PT Bank Aceh Syariah 19-09-2016 II 
    Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2017) 

3.3.2 Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2006, 118) sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 
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Dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa sampel 

merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Atau sampel juga bisa disebut sebagai bagian kecil dari 

anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat 

mewakili populasinya. Sampel digunakan jika populasi yang di teliti 

besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi. 

Kendala tersebut dapat terjadi karena adanya keterbatasan biaya, 

tenaga dan waktu yang di miliki peneliti. Sampel yang akan 

digunakan dari populasi haruslah benar-benar dapat mewakili 

populasi yang diteliti. Pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu 

dimana metode ini menetapkan bahwa setiap elemen tidak 

mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian 

harus memenuhi syarat atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan 

sebagai sampel penelitian. Menurut Sugiyono (2015:85) 

“Teknik purposive sampling dilakukan dengan 

memilih sampel dan tujuan tertentu secara subyektif 

peneliti sesuai kriteria-kriteria yang ditetapkan dan 

harus dipenuhi oleh sampel.” 

Adapun kriteria penentuan sampel pada penelitian berikut ini adalah 

sebagai berikut : 
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No Keterangan Jumlah 

1 Bank Umum Syariah yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 

2015 – 2017. 

13 

2 Bank Umum Syariah yang mengeluarkan 

laporan keuangan  berturut-turut mulai 

tahun 2015 – 2017 dan telah dipublikasikan 

melalui website bank terkait.  

5 

 

3 Bank Umum Syariah yang memenuhi 

kelengkapan data berdasarkan variabel 

yang akan diteliti memiliki pembiayaan 

mudharabah, musyarakah dan murabahah. 

10 

4 Bank Umum Syariah yang memenuhi 

kelengkapan berdasarkan variabel dan 

periode tahun pengamatan (periode 

triwulanan tahun 2015 – 2017)  

5 

5 Total sampel penelitian  60 

 

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel penelitian, dapat 

disimpulkan terdapat 5 (lima) bank yang memenuhi kriteria sebagai 

sampel penelitian. Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria 

sebagai sampel antara lain : 

1. PT Bank Syariah Mandiri  

2. PT Bank BNI Syariah 

3. PT Bank BRISyariah  

4. PT Bank BCA Syariah  

5. PT Bank Syariah Bukopin 
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3.4     Desain Penelitian 

Dalam melakukan penelitian perlu dilakukan suatu perencanaan 

penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. 

Menurut Narbuko dan Achmadi (2007:3) mengemukakan bahwa 

“penelitian adalah suatu kegiatan obyektif dalam usaha 

mengemukakan dan mengembangkan serta menguji ilmu 

pengetahuan, berdasarkan atas prinsip-prinsip, teori-teori yang 

disusun secara sistematis melalui proses yang intensif dalam 

pengembangan generalisasi.” 

Menurut Jonathan Sarwono (2006:79), yang disebut dengan desain 

penelitian adalah :  

“Desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang 

menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses 

penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah 

diharapkan”. 

 

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan uji hipotesis (hypothesis testing) 

dengan melakukan pengujian terhadap seluruh variabel yang akan diteliti, 

bagaimanakah pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan 

musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data 

sekunder yaitu mengolah data kuantitatif yang berupa laporan keuangan 

tahunan Bank Umum Syariah periode 2014 – 2016 yang diperoleh dari 

Otoritas Jasa Keuangan, kemudian hasil analisis tersebut ditarik 

kesimpulan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berjenis 

deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan data angka hasil analisis 

dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kemudian ditarik 
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kesimpulan berupa kata-kata berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan 

dan memvalidasi temuan penelitian. 

 

3.5 Variabel dan Operasional Variabel 

 Menurut Sugiono (2011:61), variabel penelitian  

“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.” 

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel yang terdiri variabel 

dependen/variabel terikat dan dari variabel independen/variabel bebas. 

3.5.1   Variabel Dependen 

Menurut Sugiono (2011:61) variabel dependen/variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya   variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel dependen/variabel terikat adalah Profitabilitas/Return On 

Assets (Y). Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur 

profitabilitas bank karena lebih mengutamakan nilai profitabilitas 

suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar 

dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, 

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan 

semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset 

(Dendawijaya, 2009: 118). Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. ROA diperoleh 
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dari perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total 

aset dalam suatu periode yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah 

selama periode 2014–2016. Perhitungan ROA berdasarkan Surat 

Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 

tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum 

berdasarkan prinsip syariah dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

 

3.5.2 Variabel Independen 

Menurut Sugiono (2011:61), 

“Variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat).” 

 

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel 

independen/variabel bebas adalah Pembiayaan Mudharabah (X1), 

Pembiayaan Musyarakah (X2) dan Pembiayaan Murabahah (X3). 

1. Pembiayaan Mudharabah (X1) 

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan dalam bentuk 

kerja sama suatu usaha antara bank (shahibul maal) yang 

menyediakan seluruh modal dengan nasabah (mudharib) yang 

bertindak selaku pengelola dana dengan membagikan keuntungan 

usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, 

sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika 

ROA = Laba Sebelum Pajak  x 100 % 

Total Asset 
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nasabah melakukan yang disengaja atau menyalahi perjanjian (DSN 

MUI: 2006). Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha 

yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah, shahibul 

maal tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek, 

namun tetap mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan 

pengawasan. Rumus untuk menghitung penyaluran pembiayaan 

mudharabah adalah sebagai berikut (Sammad dan Hassan)  : 

2. Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan pembiayaan 

dalam bentuk kerja sama antara Bank (shahibul maal) dengan 

nasabah (mudharib) untuk suatu usaha tertentu sesuai dengan 

syari’ah yang masing masing pihak memberikan porsi dana dengan 

ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan 

kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi 

dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014:3). Para 

pihak tidak diperbolehkan untuk meminjam, meminjamkan, 

menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada 

pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan.  Rumus dari pembiayaan 

musyarakah adalah sebagai berikut menurut Sammad dan Hassan 

(2000) : 

 

 

 

Pembiayaan Musyarakah = Jumlah Pembiayaan Musyarakah  x 100 % 

                     Total Pembiayaan 
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3. Pembiayaan Murabahah  

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan 

Syariah Nasional) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

murabahah adalah (2003:311) adalah menjual suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. Murabahah 

terlaksana antara antara penjual dan pembeli berdasarkan harga 

barang, harga asli pembelian penjual, diketahui oleh pembeli dan 

keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli. Menurut 

Harahap, Wiroso & Yusuf (2010) rumus untuk menghitung 

pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut : 

    

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Definisi Operasionalisasi Variabel 

 
No Variabel Definisi Variabel  Formulasi Skala 

Pengukuran 

1 Return On 

Assets 

(ROA) 

Alat untuk mengukur 

kinerja perbankan dalam 

memperoleh laba 

(keuntungan) secara 

keseluruhan  

Laba Sebelum 

Pajak  x 100 % 

Total Asset 

 

Rasio 

2 Pembiayaan 

Mudharabah 

pembiayaan dalam bentuk 

kerja sama suatu usaha 

antara bank (shahibul 

maal) yang menyediakan 

seluruh modal dengan 

nasabah (mudharib) yang 

bertindak selaku pengelola 

dana dengan membagikan 

keuntungan usaha sesuai 

Pem. 

Mudharabah  x 

100% 

Total Pembiayaan 

 

Rasio 

Pembiayaan Musyarakah = Jumlah Pembiayaan Musyarakah  x 100 % 

                     Total Pembiayaan 
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dengan kesepakatan yang 

dituangkan dalam akad, 

sedangkan kerugian 

ditanggung sepenuhnya 

oleh Bank. 

3 Pembiayaan 

Musyarakah 

Pembiayaan dalam bentuk 

kerja sama antara Bank 

(shahibul maal) dengan 

nasabah (mudharib) untuk 

suatu usaha tertentu sesuai 

dengan syari’ah yang 

masing masing pihak 

memberikan porsi dana 

dengan ketentuan bahwa 

keuntungan akan dibagi 

sesuai dengan 

kesepakatan, sedangkan 

kerugian ditanggung sesuai 

dengan porsi dana masing-

masing. 

Pem. Musyarakah  

x 100% 

Total Pembiayaan 

 

Rasio 

4 Pembiayaan 

Murabahah 

Pembiayaan suatu barang 

dengan akad jual beli yang 

menegaskan harga belinya 

kepada pembeli dan 

pembeli membayarnya 

dengan harga yang lebih 

sebagai keuntungan yang 

disepakati. 

Pem. Murabahah 

x 100% 

Total Pembiayaan 

Rasio 

     Data : Diolah Penulis (2017) 

3.6     Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.6.1      Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif yang dinyatakan dengan angka dan perhitungannya 

menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program 

Eviews 9, sedangkan analisa data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu pengujian analisis regresi berganda dan uji hipotesis. 

Menurut Hasan (2008)  

“regresi merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan 

untuk mengukur ada tidaknya korelasi antarvariabel.” 
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Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimanakah pengaruh 

dari pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan 

pembiayaan murabahah sebagai variabel independen terhadap 

profitabilitas (Return On Assets) sebagai variabel dependen dan 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen. Dalam Analisis regresi linier berganda terdapat hubungan 

secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X1, 

X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y).   

3.6.2  Metode Analisis Data 

Untuk melihat besarnya pengaruh penyaluran pembiayaan 

mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah 

terhadap profitabilitas Bank (Return On Asset), maka digunakan 

metode analisis data panel. Menurut Winarno (2011:25) 

“Data panel 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”  

 

Menurut (Winarno, 2011:262) dalam analisis regresi data penel 

terdapat tiga macam pendekatan yang dapat digunakan, yaitu  

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 
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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. 

Menurut Hasan (2008) 

“analisis linier berganda adalah di mana variabel 

terikatnya (Y) dihubungkan atau dijelaskan lebih dari 

satu variabel, mungkin dua, tiga, dan seterusnya variabel 

bebas (X1, X2, X3, ..., Xn) namun masih menunjukkan 

diagram hubungan yang linear. Penambahan variabel 

bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan 
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karakteristik hubungan yang ada walaupun masih saja 

ada variabel yang terabaikan.” 

 

Adapun persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini adalah : 

                                          ROA = 𝜷𝟎 + 𝜷 𝟏𝑴𝑼𝑫𝑯 it+  𝜷 𝟐𝑴𝑼𝑺𝒀it +  𝜷 𝟏𝑴𝑼𝑹𝑨 it + eit 

 

Y               =   rasio profitabilitas (return on asset)  

𝛽0              =   konstanta  

b1-b3   =   koefisien regresi keseluruhan 

𝛽 1𝑀𝑈𝐷𝐻         =   Pembiayaan Mudharabah  

𝛽 1𝑀𝑈𝑆𝑌   =   Pembiayaan Musyarakah 

𝛽 1𝑀𝑈𝑅𝐴   =   Pembiayaan Murabahah 

e   =    Variable gangguan 

i   =    Bank 

t   =    Waktu 

Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan 

statistik deskriptif, pemilihan model data panel, dan pengujian 

hipotesis. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-

masing variabel independen berhubungan positif atau negatif 

dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.. 

Data-data sekunder yang terkait dengan variabel penelitian 

selanjutnya akan dikumpulan dan di olah menggunakan program 

Microsoft Excel dan software Eviews 9 (Economic Views). 

3.6.3  Uji Asumsi Klasik 

 

Uji asumsi klasik digunakan untuk menunjukkan serangkaian 
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asumsi-asumsi dasar yang dibutuhhkan untuk menjaga agar 

Ordinary Least Square (OLS) menghasilkan estimator yang “paling 

baik” pada model-model regresi dan 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 antara lain: 

a. Uji Normalitas 

Menurut Imam Ghozali (2013: 110) tujuan dari uji 

normalitas adalah sebagai berikut:  

“Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak.” 

 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki 

distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak 

dilakukan pengujian secara statistik. Uji normalitas diperlukan 

karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya 

dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak 

valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan.                               

Menurut Ghozali (2011:163) dasar pengambilan keputusan 

normal atau tidaknya objek tersebut adalah sebsgai berikut : 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak 
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mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka  model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas data. 

 

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 

b.   Uji Multikolinieritas 

 

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). Menurut Sarwoko (2005:107) multikolinieritas 

sempurna (perfet multicollinierity) adalah suatu pelonggaran 

terhadap asumsi bahwa tidak ada hubungan sempurna antar 

variabel independen dalam sebuah persamaan regresi. 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 
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(Ghozali, 2013:105). Multikolinieritas tidak sempurna adalah 

suatu hubungan linier yang kuat antar variabel-variabel 

independen. Semakin kuat hubungan antara kedua atau lebih 

variabel–variabel independen, maka akan semakin terlihat jelas 

multikolinieritasnya. Menurut  Gujarati (2010:251) ada 

beberapa cara untuk mendeteksi keberadaan Multikolinearitas 

dalam model regresi Ordinary Least Square/OLS, yaitu: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Mendeteksi Tolerance Value atau Variance Inflation Factor 

(VIF). Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan: 

a) Jika nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada Multikolinearitas antar 

variabel independen dalam model regresi. 

Pengaruh Pembiyaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah..., Hanum Novega Sari, Ak.-Ibs, 2018



81 
 

Indonesia Banking School 
 

b) Jika nilai tolerance < 0.10 dan nilai VIF > 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada Multikolinearitas antar variabel 

independen dalam model regresi. 

c. Uji Autokorelasi 

 

Autokorelasi sering disebut dengan korelasi serial (serial 

correlation) yang terjadi pada serangkaian data runtut waktu. 

Menurut Ghozali (2011:110) uji autokorelasi bertujuan menguji 

apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dikatakan 

ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang 

bebas autokorelasi. 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. 

2.47 – 2.90 : Tanpa kesimpulan. 

> 2.91 : Ada Autokorelasi 
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d. Uji Heteroskedastisitas 

 

Menurut Ghozali (2013:139)uji heteroskedastisitas yaitu 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

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). Apabila asumsi (1) tidak terpenuhi, yang terpengaruh 

hanyalah slope estimator  dan  ini  tidak  membawa  konsekuensi  

serius  dalam  analisis  ekonometris. Sedangkan apabila asumsi 

(2) dan (3) dilanggar, maka akan membawa dampak serius bagi 

prediksi dengan model yang di bangun. Salah satu metode yang 

dapat digunakan adalah uji Glejser. Apabila nilai signifikansi 

(Sig.) > 0,05 maka tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas. 

 

3.6.4    Uji Hipotesis 

 

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran berdasarkan 

data sampel penelitian. Hipotesis merupakan keterkaitan antara 

variabel-variabel Ditinjau dalam hubungannya dengan variabel, uji 
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hipotesis dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari 

variabel- varibel independen dan variabel dependen. Beberapa 

langkah yang digunakan untuk melakukan pengujian ini antara lain: 

1. Uji Parsial (Uji Statistik t) 

 

Uji parsial (Uji statistik t) dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar variabel independen secara individual atau secara 

parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria 

pengujian hipotesis uji T menurut Rusman, (2011: 80) sebagai 

berikut apabila t hitung > t tabel dengan dk = n-2 dan 0.05, maka 

H0 ditolak, sebaliknya H1 diterima. Menurut Ghozali (2013:98), 

apabila nilai signifikansi lebih kecil dari derajat kepercayaan 

maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa 

suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel 

dependen. 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 Otoritas Jasa Keuangan 

periode tahun 2015-2017. 

Ha: β1 < 0, pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada Bank Umum 

Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 
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tahun 2015-2017. 

 Hipotesis 2 

 

H0: β2 ≥ 0, pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada Bank 

Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 

periode tahun 2015-2017. 

Ha: β2 < 0, pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada Bank Umum 

Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 

tahun 2015-2017. 

 Hipotesis 3 

 

H0: β3 ≥ 0, pembiayaan murabahah tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada Bank 

Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 

periode tahun 2015-2017. 

Ha: β3 < 0, pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada Bank Umum 

Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 

tahun 2015-2017. 

2. Uji Simultan (Uji Statistik F)  

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen 

(pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan 

pembiayaan murabahah) secara bersama-sama berpengaruh secara 
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signifikan terhadap variabel dependen (ROA/Return on Assets). 

Pengujian F dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara. Cara pertama 

dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. 

Pengujian ini menggunakan uji F yaitu dengan membandingkan F 

hitung dengan F tabel. Untuk cara kedua dapat didapatkan dengan 

cara membandingkan nilai signifikansi atau probabilitas dari hasil 

perhitungan data yang telah diolah dengan menggunakan Eviews, 

apabila nilai signifikansi tersebut lebih besar atau lebih kecil dari 

standar nilai statistik, yaitu 0,05. Dasar pengambilan keputusan 

dalam Uji F berdasarkan nilai F hitung dan F tabel dapat dilakukan 

dengan cara membandingkan nilai F hitung > F tabel maka variabel 

independent (bebas) secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen (terikat), sebaliknya jika F hitung < F tabel maka variabel 

independent (bebas) secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen (terikat). Sedangkan untuk dasar pengambilan 

keputusan dalam Uji F berdasarkan nilai signifikansi dari hasil 

output Eviews dapat dihitung dengan cara apabila nilai signifikansi 

< 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sebaliknya 

apabila nilai signifikansi > 0,05 maka variabel independen secara 

bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 
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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 variabel- variabel independen secara bersama-

sama. Koefisien determinasi menyediakan informasi mengenai 

kemampuan model regresi 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). Nilai koefisien determinasi dapat diperoleh 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Koefisien determinasi adalah berada diantara 0 dan 1. Nilai R2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Kriteria 

untuk menganalisis koefisien determinasi adalah : 

a. Jika Kd mendekati 0 (nol), berarti kemampuan variabel 

independen untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel 

dependen sangat terbatas (lemah). 

b. Jika Kd mendekati 1 (satu), berarti kemampuan variabel 

independen untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel 

dependen sangat kuat. 

Kd = r2 × 100% 
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Dari beberapa uji hipotesis di atas, yang akan digunakan untuk 

menguji kebenaran berdasarkan data pada sampel penelitian ini  

hanya uji t, karena peneliti hanya meneliti secara parsial. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pembiayaan 

mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap 

profitabilitas (ROA/Return on Assets) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar 

di Otoritas Jasa Keuangan. Berikut ini merupakan kriteria penentuan sampel 

secara purposive sampling pada penelitian berikut : 

Tabel 4.1 

Pemilihan Sampel 

 

Kriteria Sampel Jumlah 

Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) hingga tahun 2017 

13 

Bank Umum Syariah yang yang memiliki laporan publikasi 

triwulanan tidak lengkap berdasarkan periode tahun 

pengamatan (periode triwulanan tahun 2015 s/d 2017) 

(8) 

 

Jumlah Sampel = (5 x 4 ) x 3 th 60 
Sumber : Data diolah Penulis 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebanyak 5 (lima) Bank Umum Syariah dengan 

menggunakan periode triwulanan tahun 2015 – 2017. Sehingga jumlah sampel 

penelitian menjadi 60 (enam puluh).  Adapun sampel pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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Sumber : Data diolah Penulis 

 

Tabel 4.2 

Daftar Sampel Bank 

 

 

4.1.1  Profil Perusahaan PT Bank Syariah Mandiri 

Pada tahun 1999 setelah krisis ekonomi pemerintah mengambil 

tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-

bank di Indonesia.Pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat 

bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) 

menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 

31 Juli 1999.  Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu 

memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Per 

Desember 2017 Bank Syariah Mandiri memiliki 737 kantor layanan di 

seluruh Indonesia, dengan akses lebih dari 196.000 jaringan ATM. 

4.1.2  Profil Perusahaan PT Bank BNI Syariah 

PT Bank BNI Syariah bergerak di bidang usaha perbankan syariah 

sesuai dengan Anggaran Dasar BNI Syariah No. 160 tanggal 22 Maret 

2010. Bank ini semula bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara 

Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT BNI, Persero, Tbk. Sejak 

No Nama Bank Umum Syariah 

1 PT Bank Syariah Mandiri 

2 PT Bank BNI Syariah 

3 PT Bank BRISyariah 

4 PT Bank BCA Syariah 

5 PT Bank Syariah Bukopin 

Pengaruh Pembiyaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah..., Hanum Novega Sari, Ak.-Ibs, 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Negara_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Negara_Indonesia


90 
 

 
  Indonesia Banking School 

2010, Unit Usaha BNI Syariah berubah menjadi Bank Umum Syariah 

dengan nama PT Bank BNI Syariah. 

4.1.3 Profil Perusahaan PT Bank BRISyariah 

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 o.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 diubah menjadi kegiatan perbankan 

berdasarkan prinsip syariah Islam. 

Aktivitas PT. Bank 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. 

Bank 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. Bank BRISyariah.  

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar                                       

berdasarkan aset. PT. Bank BRIsyariah tumbuh dengan pesat baik dari 

sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan 

berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah 
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menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai 

ragam produk dan layanan perbankan.  

4.1.4  Profil Perusahaan PT Bank BCA Syariah 

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan 

usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi 

syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 

12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi 

beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. 

Komposisi kepemilikan saham PT Bank BCA Syariah adalah sebagai 

berikut : 

1. PT Bank Central Asia Tbk.: 99.9999% 

2. 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 

ditunjang 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, 
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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 58 jaringan cabang yang terdiri 

dari 11 Kantor Cabang (KC), 12 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 

Kantor Fungsional (KF) dan 32 Unit Layanan Syariah (ULS) yang 

tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, 

Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang 

dan Malang (data per Mei 2018).  

4.1.5   Profil Perusahaan PT Bank Bukopin Syariah 

PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai 

bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya 

konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan 

Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., 

proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 

2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya 

bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, 

Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 

merupakan bank umum yang memperolah Surat Keputusan Menteri 

Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 

tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan 

Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank 

Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi 
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berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr 

tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan 

Pemindahan Kantor Bank. Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses 

akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama 

PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan 

Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. 

DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta 

nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya 

kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan 

asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah 

memperolah izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi 

berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank 

Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 

tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional 

Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan 

Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai 

efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional 

Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil 

Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009.  

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data panel, yang 

diolah menggunakan software Eviews 9 guna untuk mempermudah 

pengolah data dalam mendapatkan hasil yang akurat. Interpretasi hasil 
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penelitian ini dijabarkan dalam beberapa sub bab sebagai berikut : 

4.2.1 Analisis 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, pembiayaan musyarakah dan 

pembiayaan murabahah.  

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 
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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 4.3 di bawah 

ini dijelaskan statistik deskriptif data dalam penelitian. Adapun variabel 

dependen yaitu ROA (Return on Assets), sedangkan variabel independen 

yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan 

pembiayaan murabahah. 

 

    Tabel 4.3 

Hasil Statistik Deskriptif 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah Eviews 9 

 ROA MUDHA MUSYA MURA 

Mean 0.008753 -2.677410 -1.245638 -0.504553 

Median 0.008050 -2.633750 -1.171750 -0.475100 

Maximum 0.016500 -2.211400 -0.542900 -0.194000 

Minimum 0.000200 -3.430100 -2.284100 -0.970800 

Std. Dev. 0.003603 0.214691 0.438494 0.207803 

Skewness 0.254936 -1.036470 -0.657132 -0.293761 

Kurtosis 2.503416 5.023930 2.590068 1.990990 

     

Jarque-Bera 1.266413 20.98343 4.738334 3.408211 

Probability 0.530887 0.000028 0.093559 0.181935 

     

Sum 0.525200 -160.6446 -74.73830 -30.27320 

Sum Sq. Dev. 0.000766 2.719443 11.34433 2.547740 

Observations 60 60 60 60 

Cross sections 5 5 5 5 
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Berdasarkan hasil tabel 4.3 di atas, menunjukan bahwa total 

keseluruhan observasi yang di olah oleh penulis adalah sebanyak 60 

(enam puluh) observasi yang terdiri dari 5 (lima) Bank Umum Syariah 

dan periode penelitian triwulanan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 

2017. 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 4.2 di atas nilai mean variabel ROA 

(Return on Assets) menunjukan nilai  0.008753 atau 0 .875% yang 

artinya nilai rata-rata ROA (Return on Assets) keseluruhan sebesar 

0. 875%. Sementara mean variabel pembiayaan mudharabah 

menunjukan nilai -2.677410.  Di kolom selanjutnya yakni variabel 

pembiayaan musyarakah menunjukkan nilai -1.245638. Sedangkan 

untuk nilai rata-rata variabel pembiayaan murabahah menunjukkan 

nilai -0.504553. 

2) Median, adalah nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah bila data 

diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berdasarkan tabel 

4.2 di atas nilai median variabel ROA (Return on Assets) 

menunjukkan nilai   0.008050 atau 0.805%, sementara median 

variabel pembiayaan mudharabah menunjukkan nilai -2.633750. Di 

kolom selanjutnya yakni variabel pembiayaan musyarakah 

menunjukkan nilai -1.171750. Sedangkan untuk nilai tengah 
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variabel pembiayaan murabahah menunjukkan nilai -0.475100. 

3) Maximum, adalah nilai terbesar dari kumpulan data atau suatu 

fungsi. Pada tabel 4.2 di atas nilai maximum variabel ROA (Return 

on Assets) menunjukkan nilai  0.016500 atau 1.65% yang 

merupakan nilai ROA (Return on Assets) dari PT. Bank BNI 

Syariah, Tbk pada bulan Maret tahun 2016. Sementara nilai 

maximum variabel pembiayaan mudharabah menunjukkan nilai -

2.211400 yang merupakan penyaluran pembiayaan mudharabah 

PT. Bank BCA Syariah pada bulan Desember tahun 2016. Di kolom 

selanjutnya yakni variabel pembiayaan musyarakah menunjukkan 

nilai -0.542900 yang merupakan penyaluran pembiayaan 

musyarakah PT. Bank Bukopin Syariah pada bulan Desember tahun 

2017. Sedangkan untuk nilai terbesar variabel pembiayaan 

murabahah menunjukkan nilai -0.194000 yang merupakan 

penyaluran pembiayaan murabahah PT Bank BNI Syariah, Tbk 

pada bulan Maret tahun 2015. 

4) Minimum, adalah nilai terendah dari kumpulan data atau suatu 

fungsi. Pada tabel 4.2 di atas nilai maximum variabel ROA (Return 

on Assets) menunjukkan nilai  -0.000200 atau -0.02% yang 

merupakan nilai ROA (Return on Assets) dari PT. Bank Bukopin 

Syariah pada bulan Desember tahun 2017. Sementara nilai 

minimum variabel pembiayaan mudharabah menunjukkan nilai -

3.430100 yang merupakan penyaluran pembiayaan mudharabah 

Pengaruh Pembiyaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah..., Hanum Novega Sari, Ak.-Ibs, 2018



98 
 

 
  Indonesia Banking School 

PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. pada bulan Desember tahun 2015. 

Di kolom selanjutnya yakni variabel pembiayaan musyarakah 

menunjukkan nilai -2.284100 yang merupakan penyaluran 

pembiayaan musyarakah PT. Bank BNI Syariah, Tbk. pada bulan 

Maret tahun 2015. Sedangkan untuk nilai minimum variabel 

pembiayaan murabahah menunjukkan nilai -0.970800 yang 

merupakan penyaluran pembiayaan murabahah PT Bank Bukopin 

Syariah pada bulan Desember tahun 2017. 

5) Std. Dev. (Standart Deviasi), adalah ukuran penyebaran data dalam 

model yang dimiliki oleh masing-masing variabel. Pada tabel 4.2 di 

atas nilai standart deviasi variabel ROA (Return on Assets) 

menujukkan nilai  0.003603 atau 0.036%. Sementara nilai standart 

deviasi variabel pembiayaan mudharabah menunjukkan nilai 

0.214691. Di kolom selanjutnya yakni variabel pembiayaan 

musyarakah menunjukkan nilai 0.438494, sedangkan untuk 

variabel pembiayaan murabahah menunjukkan nilai 0.207803. 

 

4.3   Penentuan Model Regresi Data Panel 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Dalam 

menetapkan model yang tepat untuk digunakan dalam analisis data panel, 

peneliti terlebih dahulu menentukan jenis regresi yang digunakan pada data 

panel penelitian yang bertujuan untuk memilih model estimasi regresi data 

panel. Terdapat tiga jenis pendekatan yang digunakan dalam 
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mengestimasikan regresi dengan data panel, yaitu pendekatan common 

effect, fixed  effect dan random effect. Untuk menentukan model yang tepat 

digunakan dalam penelitian ini, maka dilakukan uji Chow dan uji Hausman. 

4.3.1  Uji Chow 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah uji chow. Pengujian 

tersebut digunakan untuk menentukan model yang tepat antara Common 

Effect Model dan Fixed Effect Model dengan ketentuan : 

Ho: Menggunakan model common effect 

Ha: Menggunakan model fixed effect  

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.  

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow 

 

 

 

 

 
             Sumber: Data diolah Eviews 9 
 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji chow menunjukkan nilai Probabilty 

Cross-section Chi-square adalah 0,0000. Nilai probabilitas ini < α0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil 

uji Chow jatuh pada keputusan memilih Fixed Effect Model, maka perlu 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: PANEL    

Test cross-section fixed effects  

     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

          
Cross-section F 26.693361 (4,52) 0.0000 

Cross-section Chi-square 66.974075 4 0.0000 
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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. 

4.3.2   Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan apakah data yang digunakan 

menggunakan fixed effect atau random effect. dengan kriteria: 

Ho : Menggunakan model random effect  

Ha : Menggunakan model fixed effect  

Tabel 4.5 

 Hasil Uji Hausman 
     

Test Summary Chi-Sq. 

Statistic 

Chi-Sq. 

d.f. 

Prob.  

     
     

Cross-section random 9.211104 3 0.0266 

     
     

           Sumber: Data diolah Eviews 9 

Berdasarkan hasil tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa nilai Probability 

Cross-section Random sebesar 0,0266 sehingga nilai probabilitas nilai 

tersebut lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0.05 

atau 5% maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak atau model yang 

digunakan adalah Fixed Effect Model. 
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4.4   Uji Asumsi Klasik  

4.4.1 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. 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 4.6 

Hasil Uji Normalitas 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-0.002 0.000 0.002 0.004

Series: Standardized Residuals

Sample 2015Q1 2017Q4

Observations 60

Mean       8.67e-20

Median  -0.000230

Maximum  0.004642

Minimum -0.003285

Std. Dev.   0.001640

Skewness   0.576663

Kurtosis   3.377788

Jarque-Bera  3.682210

Probability  0.158642

 

           

                       Sumber: Data diolah Eviews 9 

  Kriteria:  

 Jika Prob. > 0,05 maka data berdistribusi normal 

 Jika Prob. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal  

 

Berdasarkan hasil tabel 4.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa 

data pada model penelitian telah terdistribusi normal. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan hasil probabilitas statistik uji Jarque-Bera 

sebesar 0.158642, dimana nilai tersebut lebih besar dari α0.05 atau 

5%, sehingga H0 di terima yang artinya data terdistribusi normal. 

4.4.2   Uji Multikolinieritas 

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 

Jarque-Bera Probability Kesimpulan 

3,682210 0.158642 Data terdistribusi normal 
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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). 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 MUDHA MUSYA MURA 

MUDHA  1.000000  0.532352 -0.768324 

MUSYA  0.532352  1.000000 -0.830051 

MURA -0.768324 -0.830051  1.000000 

 Sumber: Data diolah Eviews 9 

Berdasarkan hasil tabel 4.7 di atas, menunjukkan bahwa nilai 

koefisien korelasi antar variabel independen lebih kecil dari 0.85. 

Nilai koefisien korelasi variabel independen tertinggi mencapai 

0.830051 yaitu koefisien pembiayaan musyakarah dan pembiayaan 

murabahah. Sedangkan nilai koefisien korelasi variabel independen 

terendah mencapai 0.532352 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. 

4.4.3 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 
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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 probabilitas yang dihasilkan dari nilai Obs*R-squared lebih kecil 

dari α0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat 

heteroskedastisitas. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Heteroskedasticity Test: White  

          
F-statistic 1.473942     Prob. F(9,62) 0.1777 

Obs*R-squared 12.68994     Prob. Chi-Square(9) 0.1771 

Scaled explained SS 244.7441     Prob. Chi-Square(9) 0.0000 

          

          Sumber: Data diolah Eviews 9 

Berdasarkan hasil tabel 4.8 di atas, menunjukkan bahwa nilai 

probability dari Obs*R-squared sebesar 0.1771, dimana nilai tersebut 

lebih besar dari nilai α0.05, maka dapat disimpulkan bahwa untuk 

model penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4.4.4 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 
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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 melihat nilai Durbin-Watson. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi, dalam 

penelitian ini menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test). Apabila 

nilai d berada diantara 1.54 sampai dengan 2.46.maka tidak ada 

korelasi. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi 

 
R-squared 0.792766     Mean dependent var 0.007487 

Adjusted R-squared 0.764870     S.D. dependent var 0.006257 

S.E. of regression 0.001747     Sum squared resid 0.000953 

F-statistic 28.41780     Durbin-Watson stat 1.594296 

Prob(F-statistic) 0.000000   

     

      Sumber: Data diolah Eviews 9 

Berdasarkan hasil tabel 4.9 di atas, menunjukkan bahwa nilai Durbin- 

Watson stat. sebesar 1.594296. Nilai ini berada diantara 1.54 sampai 

dengan 2.46. Maka dari hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini 

model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi, sehingga dapat 

dilakukan pengujian hipotesis. 

4.5     Hasil Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda data panel digunakan untuk mengetahui 
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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 Fixed Effect Model pada software Eviews 9 

menunjukkan hasil sebagai berikut: 

 

      Tabel 4.10 

 Hasil Regresi Berganda Model Fixed Effect 

 

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/16/18   Time: 11:25   

Sample: 2015Q1 2017Q4   

Included observations: 12   

Cross-sections included: 5   

Total pool (balanced) observations: 60  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
ROA 0.040702 0.008773 4.639251 0.0000 

MUDHARABAH -0.005555 0.001514 -3.669684 0.0006 

MUSYARAKAH 0.008812 0.003169 2.780721 0.0075 

MURABAHAH 0.012088 0.005362 2.254496 0.0284 

          
 Effects Specification   

          
R-squared 0.792766     Mean dependent var 0.008753 

Adjusted R-squared 0.764870     S.D. dependent var 0.003603 

S.E. of regression 0.001747     Akaike info criterion 0.007487 

Sum squared resid 0.000159     Schwarz criterion 0.006257 
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Sumber: Data diolah Eviews 9 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil tabel 4.10 di atas, maka di peroleh hasil persamaan  regresi                  

berganda data panel sebagai berikut: 

ROA = 0.040702 - 0.005555 MUDHARABAH  +  0.008812   

MUSYARAKAH + 0.012088 MURABAHAH 

Sehingga, dengan persamaan regresi berganda data panel di atas di peroleh 

interpretasi sebagai berikut: 

1. Koefisien konstanta sebesar 0.0040702 memiliki arti jika variabel 

independen (pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan 

pembiayaan murabahah) bernilai konstan, maka nilai ROA (Return on 

Assets) maka rata-rata nilai ROA sebesar 0.0040702 satuan. 

2. Koefisien regresi pembiayaan mudharabah sebesar -0.005555. Hal ini 

menunjukkan bahwa ROA (Return on Assets) akan mengalami 

penurunan sebesar 0.005555 satuan untuk setiap peningkatan satu persen 

pembiayaan mudharabah, hal tersebut dengan asumsi variabel 

pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah adalah konstan. 

3. Koefisien regresi pembiayaan musyarakah sebesar 0.008812. Hal ini 

memiliki              arti bahwa ROA (Return on Assets) akan mengalami 

peningkatan sebesar 0.008812 satuan untuk setiap peningkatan satu 

persen pembiayaan musyarakah, dan asumsi variabel lain seperti 

Log likelihood 300.1369     Hannan-Quinn criter. 0.000953 

F-statistic 28.41780     Durbin-Watson stat 1.594296 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah adalah konstan. 

4. Koefisien regresi pembiayaan murabahah sebesar 0.012088. Hal ini 

memiliki arti bahwa ROA (Return on Assets) akan mengalami 

peningkatan sebesar 0.012088 satuan untuk setiap peningkatan satu 

persen pembiayaan murabahah, dan asumsi variabel lain seperti 

pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah adalah konstan. 

4.6  Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Uji koefisien determinasi yaitu koefisien yang menjelaskan berapa besar 

proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel- 

variabel independen secara bersama-sama. Koefisien determinasi 

menyediakan informasi mengenai kemampuan model regresi 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). 

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 
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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 4.11 

    Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 

 

 

 

 

 

            Sumber : Data diolah Eviews 9 

Berdasarkan hasil tabel 4.11 di atas, menunjukkan bahwa nilai adjusted 

R2 yang di peroleh dari hasil pengujian regresi adalah sebesar 0.7648  atau 

76,48%. 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 76,48%, sedangkan sisanya 23.52% dapat dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam model regresi yang di analisis pada 

penelitian ini. 

 

     
          

R-squared 0.792766     Mean dependent var 0.008753 

Adjusted R-squared 0.764870     S.D. dependent var 0.003603 

S.E. of regression 0.001747     Akaike info criterion 0.007487 

Sum squared resid 0.000159     Schwarz criterion 0.006257 

Log likelihood 300.1369     Hannan-Quinn criter. 0.000953 

F-statistic 28.41780     Durbin-Watson stat 1.594296 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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4.7 Teknik Pengujian Hipotesis 

4.7.1  Uji t (Parsial) 

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 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.   

     
     

C 0.040702 0.008773 4.639251 0.0000 

MUDHARABAH -0.005555 0.001514 -3.669684 0.0006 

MUSYARAKAH 0.008812 0.003169 2.780721 0.0075 

MURABAHAH 0.012088 0.005362 2.254496 0.0284 

     
Sumber: Data diolah Eviews 9     

 

Berdasarkan hasil tabel 4.12 di atas, dapat diketahui arah dari koefisien 

regresi dan signifikansinya. Terlihat bahwa variabel pembiayaan 

mudharabah, musyakarah dan murabahah berpengaruh 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: Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas  

       (ROA/Return  on  Assets) 

Ha : Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas  

        (ROA/Return  on Assets)  

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada tabel 4.12 di atas, variabel 

pembiayaan mudharabah memiliki probabilitas 0.0006. Nilai profitabilitas 

tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan α0.05 yang artinya menolak H0 dan 

menerima Ha. Hipotesis pertama ingin membuktikan bahwa pembiayaan 

mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dalam 

sampel. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan mudharabah sebesar -

0.005555 yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki 

pengaruh negatif terhadap ROA (Return on Assets). Sehingga dapat diambil 

kesimpulan pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap ROA, 

dapat dinyatakan H0 ditolak. 

Hipotesis 2: 

H0: Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas   

       (ROA/Return  on Assets) 

Ha: Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas  

        (ROA/Return  on Assets) 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada tabel 4.12 di atas, variabel 

pembiayaan musyarakah memiliki probabilitas 0.0075. Nilai profitabilitas 

tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan α0.05 yang artinya menolak H0 dan 
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menerima Ha. Hipotesis pertama ingin membuktikan bahwa pembiayaan 

musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dalam 

sampel. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan musyarakah sebesar 

0.008812 yang menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki 

pengaruh positif terhadap ROA (Return on Assets). Sehingga dapat diambil 

kesimpulan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap ROA, 

dapat dinyatakan H0 ditolak. 

Hipotesis 3: 

H0: Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas  

       (ROA/Return  on Assets) 

Ha: Pembiayaan murabahah  berpengaruh terhadap profitabilitas  

      (ROA/Return  on Assets) 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada tabel 4.12 di atas, variabel 

pembiayaan murabahah  memiliki probabilitas 0.0284. Nilai profitabilitas 

tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan α0.05 yang artinya menolak H0 dan 

menerima Ha. Hipotesis pertama ingin membuktikan bahwa pembiayaan 

murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dalam 

sampel. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan murabahah sebesar 

0.012088 yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki 

pengaruh positif terhadap ROA (Return on Assets). Sehingga dapat diambil 

kesimpulan pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap ROA, 

dapat dinyatakan H0 ditolak. 
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4.8 Pembahasan 

4.8.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) 

Hasil uji hipotesis pertama membuktikan bahwa nilai probability 

variabel pembiayaan mudharabah adalah sebesar 0.0006, dimana nilai 

tersebut lebih   kecil dari α0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

pembiayaan mudharabah terbukti berpengaruh terhadap profitabilitas 

(ROA/Return on Assets). Nilai koefisien regresi sebesar -0.005555 yang 

berarti setiap kenaikan pembiayaan mudharabah sebesar satu persen akan 

menurunkan ROA (Return on Assets) sebesar 0.555%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

(ROA/Return on Assets)  yang berarti semakin tinggi pembiayaan 

mudharabah maka akan menurunkan kemampuan Bank Umum Syariah 

dalam meningkatkan labanya, namun sebaliknya penurunan penyaluran 

pembiayaan mudharabah relatif meningkatkan profitabilitas Bank Umum 

Syariah.  

Beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut antara lain sebagai 

berikut :  

1. Pembiayaan mudharabah dianggap sebagai pembiayaan berisiko tinggi 

yang dimana sumber pembiayaan seluruhnya berasal dari Bank Umum 

Syariah yang menyebabkan kendala pada money circulation, yaitu 

sumber dana bank umum syariah yang sebagian besar berjangka pendek 

sedangkan disalurkan pada pembiayaan sektor rill yang rata-rata 
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berjangka panjang, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap 

profitabilitas yang diterima oleh bank menjadi tidak maksimal. 

2. Beberapa tahun belakangan ini pertumbuhan sektor riil agak tersendat, 

yang menyebabkan pembiayaan mudharabah tidak berhasil dan terjadi 

kredit macet yang terutama terjadi di sektor pertambangan, komoditas 

dan sektor lain yang terkait. Sehingga pendapatan Bank tidak mampu 

mengcover biaya-biaya yang telah dikeluarkan yang berimbas terhadap 

kinerja dan laba perbankan syariah.  

Hal ini juga ditunjukkan pada laporan keuangan PT Bank BCA Syariah 

periode bulan Maret 2017 penyaluran pembiayaan mudharabah sebesar 

Rp271.101 juta dan menurun pada periode bulan Juni 2017 menjadi 

Rp231.294 juta, sedangkan nilai profitabilitas (ROA/Return On Asset) pada 

PT Bank BCA Syariah pada periode bulan  Maret 2017 sebesar 0,99% dan 

meningkat menjadi 1,05% pada periode bulan Juni 2017. Selain itu, 

berdasarkan data Bank Umum Syariah secara keseluruhan didapatkan 

bahwa penyaluran pembiayaan mudharabah pada tahun 2015 sebesar 

Rp7.9794 Miliar, dan menurun  menjadi sebesar Rp7.577 Miliar pada tahun 

2016 dan pada akhir tahun 2017 kembali turun menjadi Rp6.959 Miliar, 

sedangkan dengan peningkatan ROA Bank Umum Syariah dimana pada 

tahun 2015 total aset BUS sebesar Rp201.961 Miliar dengan posisi Return 

On Asset (ROA) sebesar 0,49%, pada tahun 2016 total aset meningkat 

menjadi Rp225.804 Miliar dengan Return On Asset (ROA) sebesar 0,63% , 

dan pada akhir tahun 2017 total aset  meningkat menjadi Rp267.570 Miliar 
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0,64%. Sehingga pembiayaan mudharabah tidak meningkatkan 

kemampuan Bank Umum Syariah dalam meningkatkan labanya, sebaliknya 

peningkatan pembiayaan mudharabah relatif akan menurunkan 

profitabilitas Bank Umum Syariah.  

Hasil penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian RR. Nadia Arini 

Haq (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan pembiayaan bagi hasil 

seperti mudharabah tidak meningkatkan kemampuan Bank Umum Syariah 

dalam meningkatkan labanya, bahkan sebaliknya tingginya pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah menurunkan laba Bank Umum  Syariah.  

4.8.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) 

Hasil uji hipotesis kedua membuktikan bahwa bahwa nilai probability 

variabel pembiayaan mudharabah adalah sebesar 0.0075, dimana nilai 

tersebut lebih kecil dari α0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

pembiayaan musyarakah terbukti berpengaruh terhadap profitabilitas 

(ROA/Return on Assets). Untuk koefisien regresi sebesar 0.008812 berarti 

setiap kenaikan pembiayaan musyarakah sebesar satu persen akan 

meningkatkan ROA (Return on Assets) sebesar 0.881%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas (ROA/Return on Assets)  yang berarti semakin tinggi 

pembiayaan musyarakah maka juga akan meningkatkan kemampuan Bank 

Umum Syariah dalam meningkatkan labanya, namun sebaliknya penurunan 

penyaluran pembiayaan musyarakah relatif meningkatkan profitabilitas 
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Bank Umum Syariah. Beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut antara 

lain sebagai berikut :  

1. Secara umum penyaluran pembiayaan musyarakah meningkat setiap 

tahunnya dan masih tergolong bagus sehingga berhasil mengcover biaya 

yang dikeluarkan Bank dan tidak terlalu banyak kredit macet yang terjadi 

sehingga Bank masih mampu membukukan laba dengan baik. 

2. Nasabah dan Bank Umum Syariah yang sama-sama berkontribusi dalam 

porsi modal pada pembiayaan musyarakah yang membuat masing-

masing pihak lebih bertanggungjawab terhadap dana yang telah 

diinvestasikan. Sehingga nasabah sebisa mungkin menjaga usahanya 

agar terus berkembang dan tidak rugi, karena kerugian yang terjadi akan 

dibagi secara proporsional sesuai dengan prosentase modal yang 

diberikan. 

Hasil penelitian ini juga ditunjukkan pada laporan keuangan PT Bank 

BRI Syariah pada periode bulan Juni 2017 penyaluran pembiayaan 

musyarakah sebesar Rp5.233.585 juta dan meningkat menjadi Rp5.571.150 

juta pada periode bulan September 2017. Nilai profitabilitas (ROA/Return 

On Asset) PT Bank BRI Syariah pada periode bulan  Juni 2017 sebesar 

0,71% dan meningkat menjadi 0,82% pada di periode bulan September 

2017. Selain itu, berdasarkan data Bank Umum Syariah secara keseluruhan 

didapatkan bahwa penyaluran pembiayaan musyarakah dari tahun 2015 – 

2017 selalu mengalami peningkatan. Penyaluran pembiayaan musyarakah 

sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp47.357 Miliar, 
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meningkat menjadi Rp54.052 Miliar pada akhir tahun 2016, dan terus 

meningkat hingga Rp60.456 Miliar pada akhir 2017. Hal ini sejalan dengan 

peningkatan ROA Bank Umum Syariah dimana pada tahun 2015 total aset 

BUS sebesar Rp201.961 Miliar dengan posisi Return On Asset (ROA) 

sebesar 0,49%, pada tahun 2016 total aset meningkat menjadi Rp225.804 

Miliar dengan Return On Asset (ROA) sebesar 0,63% , dan pada akhir tahun 

2017 total aset  meningkat menjadi Rp267.570 Miliar 0,64%. Selain itu, 

hasil penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Diyah Santi Hariyani (2014) yang menyatakan pendapatan 

musyarakah mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). 

4.8.3 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA) 

Hasil uji hipotesis ketiga ditemukan bahwa koefisien regresi 

pembiayaan murabahah adalah sebesar 0.012088 dengan nilai probabilitas 

sebesar 0.0284 sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah 

memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Umum 

Syariah. Hasil yang positif ini menunjukkan bahwa peningkatan 

pembiayaan murabahah akan meningkatkan profitabilitas Bank Umum 

Syariah, sebaliknya apabila pembiayaan murabahah menurun maka ROA 

(Return on Assets) bank akan semakin menurun. Beberapa hal yang 

menyebabkan hal ini antara lain adalah : 

a. Masyarakat lebih memilih pembiayaan murabahah karena produk 

pembiayaan murabahah lebih mudah untuk diterapkan dan tidak rumit. 
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b. Pembiayaan murabahah yang berprinsip jual beli memberikan margin 

yang jelas dan angsuran yang tetap, sehingga hal ini dapat membantu 

nasabah menyesuaikan dengan kemampuan bayarnya. 

Hasil penelitian ini juga ditunjukkan pada laporan keuangan PT Bank 

BNI  Syariah periode bulan September 2015 penyaluran pembiayaan 

murabahah sebesar Rp12.682.223 juta dan mengalami meningkat menjadi 

Rp13.218.300 juta pada periode bulan Desember 2015. Untuk nilai 

profitabilitas (ROA/Return On Asset) pada PT Bank BNI Syariah pada 

periode bulan September 2015 sebesar 1,32% dan meningkat menjadi 

1,43% pada periode bulan Desember 2017, sehingga hasil yang didapatkan 

dari penelitian sesuai dengan kondisi PT Bank BNI Syariah dimana semakin 

tinggi penyaluran pembiayaan murabahah maka profitabilitas bank juga 

meningkat.  

Selain itu, berdasarkan data Bank Umum Syariah secara keseluruhan 

didapatkan bahwa terjadi peningkatan penyaluran pembiayaan murabahah 

dari tahun 2015 – 2017. Pada tahun 2015 pembiayaan tercatat sebesar 

Rp93.642 Miliar, dan meningkat menjadi Rp110.159  Miliar pada akhir 

tahun 2016, kemudian mengalami peningkatan yang pada akhir tahun 2016 

yaitu sebesar Rp114.494 Miliar. Hal ini sejalan dengan peningkatan ROA 

Bank Umum Syariah dimana pada tahun 2015 total aset BUS sebesar 

Rp201.961 Miliar dengan posisi Return On Asset (ROA) sebesar 0,49%, 

pada tahun 2016 total aset meningkat menjadi Rp225.804 Miliar dengan 

Return On Asset (ROA) sebesar 0,63%, dan pada akhir tahun 2017 total aset  
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meningkat menjadi Rp267.570 Miliar 0,64%.  

Hasil penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Elsa Kurniasari (2015) yang menyatakan pendapatan 

murabahah mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). 

4.9 Implikasi Manajerial 

  Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh Pembiayaan Mudharabah, 

Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas 

Bank Umum Syariah periode 2015 – 2017 diperoleh hasil bahwa pembiayaan 

mudharabah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ROA, sedangkan 

pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ROA, dan pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ROA.  

Variabel pembiayaan terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap ROA 

pada penelitian ini. Pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah 

dana yang disalurkan pada pembiayaan mudharabah yang dihimpun oleh Bank 

Umum Syariah, maka akan menurunkan profitabilitas bank. Hal ini disebabkan 

karena seluruh dana yang digunakan untuk pembiayaan mudharabah berasal 

dari Bank sedangkan nasabah hanya berfungsi sebagai pengelola dana, 

sehingga Bank menanggung resiko penuh ketika memberikan pembiayaan 

mudharabah kepada nasabah, terlebih ketika nasabah mengalami gagal bayar 

yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Sehingga bank tidak mampu 

mengcover biaya yang telah dikeluarkan oleh bank dengan pendapatan yang 

diterima bank. Hal inilah yang dapat menyebabkan semakin tingginya 
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pembiayaan mudharabah menyebabkan ROA Bank Umum Syariah menurun. 

Variabel pembiayaan musyarakah terbukti memiliki pengaruh yang positif 

terhadap ROA, pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah dana 

yang disalurkan pada pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah, semakin 

besar pula ROA yang akan diperolah Bank Umum Syariah tersebut. Pengaruh 

positif pembiayaan musyarakah ini mengindikasikan bahwa pembiayaan 

musyarakah telah tersalur dengan baik, sehingga ROA yang didapatkan juga 

bisa meningkat. Pembiayaan musyarakah dapat bersaing dalam hal pricing, 

mengingat ujrah bisa ditinjau setiap saat yang berdasar kesepakatan dengan 

nasabah. Oleh karena itu, diharapkan Bank Umum Syariah mampu membuat 

masyarakat Indonesia menginvestasikan dananya ke Bank Umum Syariah agar 

pertumbuhan perbankan syariah semakin meningkat. 

Variabel pembiayaan murabahah terbukti memberikan pengaruh positif 

dengan ROA, dimana semakin tinggi jumlah dana yang disalurkan dalam 

pembiayaan murabahah oleh Bank Umum Syariah, maka semakin tinggi pula 

ROA yang akan diperoleh Bank Umum Syariah tersebut. Hal ini disebabkan 

pembiayaan dengan akad murabahah sendiri memiliki sistem perhitungan 

yang mudah dipahami, sederhana, dan margin yang jelas sehingga masyarakat 

memiliki kecenderungan menggunakan pembiayaan dengan akad murabahah. 

Tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan murabahah dan penyaluran 

pembiayaan yang maksimal membuat pertumbuhan laba perbankan syariah 

menjadi semakin meningkat. 
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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 tahun 2015 -2017. 

Berdasarkan hasil pengujian empiris dapat disimpulkan bahwa : 

1.  Pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

(Return On Asset) yang berarti Beberapa faktor yang menyebabkan hal 

tersebut antara lain dikarenakan pembiayaan mudharabah yang termasuk 

pembiayaan berisiko tinggi memiliki beberapa kendala antara lain money 

circulation, yang disebabkan sumber dana  sebagian besar berjangka pendek 

sedangkan disalurkan pada pembiayaan sektor rill yang rata-rata berjangka 

panjang, nasabah cenderung tidak melaporkan keuntungan yang didapatkan 

secara jujur, dan banyaknya usaha nasabah uang memiliki risiko tinggi 

dengan keuntungan yang rendah. 

2. Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (Return 

On Asset) sehingga. Hal ini menunjukkan semakin tingginya pembiayaan 

musyarakah yang disalurkan akan meningkatkan profitabilitas (ROA) Bank 

Umum Syariah. Sebaliknya jika penyaluran pembiayaan musyarakah 

menurun, maka  profitabilitas (ROA) bank juga menurun. Beberapa faktor 

yang menyebabkan hal ini adalah banyaknya permintaan masyarakat yang 
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3. membutuhkan pembiayaan modal kerja yang lebih tepat bila penggunakan 

pembiayaan musyarakah, selain itu porsi modal pada pembiayaan 

musyarakah berasal dari nasabah dan Bank Umum Syariah yang sama-sama 

berkontribusi, sehingga masing-masing pihak lebih bertanggungjawab 

terhadap dana yang telah diinvestasikan. 

4. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas  (Return 

On Asset) Hal ini menunjukkan semakin tingginya pembiayaan murabahah 

yang disalurkan akan meningkatkan profitabilitas (ROA) Bank Umum 

Syariah. Sebaliknya jika penyaluran pembiayaan murabahah menurun, 

maka  profitabilitas (ROA) bank juga menurun. Hal ini disebabkan karena 

produk pembiayaan murabahah lebih mudah untuk diterapkan dan tidak 

rumit, serta memiliki margin yang jelas dengan angsuran yang tetap 

sehingga hal ini dapat memudahkan dan membantu nasabah menyesuaikan 

dengan kemampuan bayar nasabah. 

 5.2   Saran 

  Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka beberapa saran 

yang diberikan   untuk penelitian selanjutnya antara lain : 

1.  Bank Umum Syariah 

Bank Umum Syariah disarankan mampu memberikan edukasi 

terhadap masyarakat mengenai produk-produk Bank, agar masyarakat 

mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pembiayaan 

mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan musyarakah, 

yang diharapkan dapat membuat masyarakat semakin memahami 
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karakteristik pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sehingga 

diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada Bank Umum Syariah 

dan sekaligus dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan. Terlebih 

terhadap pembiayaan musyarakah dan murabahah terbukti memberikan 

pengaruh yang positif terhadap profitabilitas, sebagaimana yang telah 

dijabarkan dalam penelitian.  

Selain itu selalu Bank Umum Syariah agar selalu melakukan 

monitoring terhadap nasabah untuk memastikan supaya kondisi keuangan 

dan usaha nasabah bank dalam keadaan baik, sehingga dapat nasabah 

dapat menyelesaikan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah 

disepakati. 

2. Otoritas Jasa Keuangan 

Sebagai regulator, disarankan Otoritas Jasa Keuangan dapat 

melalukan pendampingan terhadap Bank Umum Syariah terkait 

penyaluran pembiayaan yang telah dilakukan oleh Bank Umum Syariah, 

supaya proses dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan. Sehingga proses penyaluran pembiayaan antara 

Bank Umum Syariah dengan nasabah dapat berjalan dengan lancar. 

3.  Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan dapat menambahkan objek penelitian 

agar dapat memberikan variasi baik dari segi sampel penelitian maupun 

periode pengamatan penelitian. Selain itu disarankan pula untuk 

menambah variabel penelitian lainnya diluar pembiayaan mudharabah, 
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pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah yang juga 

mempengaruhi profitabilitas Bank, seperti Non Performing Loan (NPF) 

dan perputaran kas yang sehingga mampu memberikan penjelasan yang 

lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

(Return On Asset) Bank Umum Syariah. 
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LAMPIRAN I 

 

DAFTAR BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR 

PADA OTORITAS JASA KEUANGAN 

Th. 2015 - 2017 

 

 
No Nama Bank Umum Syariah Tanggal 

Berdiri 

Kategori 

BUKU 

1 PT Bank Muamalat Indonesia 01-05-1992 II 

2 PT Bank Syariah Mandiri 01-11-1999 III 

3 PT Bank Mega Syariah 25 -07-2004 II 

4 PT Bank BRISyariah 17-11-2008 II 

5 PT Bank BNI Syariah 19-06-2010 II 

6 PT Bank Syariah Bukopin 09-11-2008 I 

7 PT Bank BCA Syariah 05-04-2010 II 

8 PT Bank Panin Dubai Syariah 02-12-2009 II 

9 PT Bank Victoria Syariah 01-04-2010 I 

10 PT Bank Maybank Syariah Indonesia 01-10-2010 I 

11 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 14-07- 2014 II 

12 PT Bank Jabar Banten Syariah 06-05-2010 I 

13 PT Bank Aceh Syariah 19-09-2016 II 
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LAMPIRAN II 

DATA PENELITIAN 

PT PERIODE ROA Mudharabah Musyarakah Murabahah 

_BSM 1_2015 0,0081 2,5707 1,5489 0,3410 

_BSM 2_2015 0,0055 2,6308 1,5815 0,3253 

_BSM 3_2015 0,0042 2,6991 1,5643 0,3237 

_BSM 4_2015 0,0056 3,4301 1,4810 0,3008 

_BSM 1_2016 0,0056 2,8405 1,4530 0,3457 

_BSM 2_2016 0,0062 2,6052 1,4785 0,3593 

_BSM 3_2016 0,0060 2,6922 1,4682 0,3539 

_BSM 4_2016 0,0059 2,7987 1,3604 0,3819 

_BSM 1_2017 0,0060 2,8294 1,3606 0,3792 

_BSM 2_2017 0,0059 2,7314 1,2587 0,4295 

_BSM 3_2017 0,0056 2,7208 1,2260 0,4452 

_BSM 4_2017 0,0059 2,9644 1,3275 0,3809 

_BCAS 1_2015 0,0071 -2,5885 0,7298 0,8145 

_BCAS 2_2015 0,0079 2,5244 0,8427 0,7147 

_BCAS 3_2015 0,0086 2,5503 0,8899 0,6709 

_BCAS 4_2015 0,0100 2,6322 0,8904 0,6585 

_BCAS 1_2016 0,0076 2,7473 0,9067 0,6310 

_BCAS 2_2016 0,0090 2,6825 0,9084 0,6378 

_BCAS 3_2016 0,0100 2,3646 0,9846 0,6303 

_BCAS 4_2016 0,0113 2,2114 0,8865 0,7374 

_BCAS 1_2017 0,0099 2,4345 0,8860 0,6931 

_BCAS 2_2017 0,0105 2,6948 0,7943 0,7328 

_BCAS 3_2017 0,0112 2,7085 0,6968 0,8320 

_BCAS 4_2017 0,0117 2,7770 0,6857 0,8347 

_BNIS 1_2015 0,0120 2,5971 2,2841 0,1940 

_BNIS 2_2015 0,0130 2,5295 2,2330 0,2069 

_BNIS 3_2015 0,0132 2,5240 2,1949 0,2126 

_BNIS 4_2015 0,0143 2,5780 2,0660 0,2264 

_BNIS 1_2016 0,0165 2,6334 1,9551 0,2400 

_BNIS 2_2016 0,0159 2,6356 1,9006 0,2499 

_BNIS 3_2016 0,0153 2,6800 1,8682 0,2523 

_BNIS 4_2016 0,0144 2,7728 1,8724 0,2436 

_BNIS 1_2017 0,0140 2,8846 1,8981 0,2303 

_BNIS 2_2017 0,0148 2,8919 1,7580 0,2586 

_BNIS 3_2017 0,0144 3,0456 1,7458 0,2511 

_BNIS 4_2017 0,0131 3,2068 1,5760 0,2841 

_BRIS 1_2015 0,0053 2,8503 1,1337 0,4775 

_BRIS 2_2015 0,0078 2,7474 1,2427 0,4349 

_BRIS 3_2015 0,0080 2,6988 1,1646 0,4770 
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_BRIS 4_2015 0,0077 2,6632 1,1600 0,4832 

_BRIS 1_2016 0,0099 2,6269 1,1648 0,4850 

_BRIS 2_2016 0,0103 2,5459 1,2087 0,4732 

_BRIS 3_2016 0,0098 2,5412 1,2137 0,4714 

_BRIS 4_2016 0,0095 2,5905 1,1848 0,4793 

_BRIS 1_2017 0,0065 2,6341 1,2169 0,4588 

_BRIS 2_2017 0,0071 2,7560 1,1787 0,4640 

_BRIS 3_2017 0,0082 2,8870 1,1234 0,4795 

_BRIS 4_2017 0,0051 2,9914 1,1229 0,4709 

_BBS 1_2015 0,0035 2,4535 1,0783 0,5554 

_BBS 2_2015 0,0049 2,3915 1,0529 0,5806 

_BBS 3_2015 0,0066 2,4371 1,0229 0,5923 

_BBS 4_2015 0,0079 2,3598 0,9382 0,6651 

_BBS 1_2016 0,0113 2,5041 0,8699 0,6946 

_BBS 2_2016 0,0100 2,4029 0,8573 0,7231 

_BBS 3_2016 0,0099 2,6303 0,7935 0,7430 

_BBS 4_2016 0,0076 2,6248 0,7859 0,7511 

_BBS 1_2017 0,0053 2,5318 0,7419 0,8113 

_BBS 2_2017 0,0039 2,5713 0,6797 0,8751 

_BBS 3_2017 0,0027 2,5817 0,6974 0,8522 

_BBS 4_2017 0,0002 3,2145 0,5429 0,9708 
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LAMPIRAN III 

HASIL UJI PENELITIAN 

1. Uji Statistik Deskriptif 
 

     
      ROA MUDHARABAH MUSYARAKAH MURABAHAH 

     
      Mean  0.008753 -2.677410 -1.245638 -0.504553 

 Median  0.008050 -2.633750 -1.171750 -0.475100 

 Maximum  0.016500 -2.211400 -0.542900 -0.194000 

 Minimum  0.000200 -3.430100 -2.284100 -0.970800 

 Std. Dev.  0.003603  0.214691  0.438494  0.207803 

 Skewness  0.254936 -1.036470 -0.657132 -0.293761 

 Kurtosis  2.503416  5.023930  2.590068  1.990990 

     

 Jarque-Bera  1.266413  20.98343  4.738334  3.408211 

 Probability  0.530887  0.000028  0.093559  0.181935 

     

 Sum  0.525200 -160.6446 -74.73830 -30.27320 

 Sum Sq. Dev.  0.000766  2.719443  11.34433  2.547740 

     

 Observations 60 60 60 60 

 Cross sections 5 5 5 5 

 

 

2.   Uji Chow 

 

 

 

  

 

 

 

3. Uji Hausman 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: PANEL    

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 9.211104 3 0.0266 

     
      

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: PANEL    

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 26.693361 (4,52) 0.0000 

Cross-section Chi-square 66.974075 4 0.0000 
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4. Data Analisis Regresi Berganda 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Uji Normalitas 

 

0
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-0.002 0.000 0.002 0.004

Series: Standardized Residuals

Sample 2015Q1 2017Q4

Observations 60

Mean       8.67e-20

Median  -0.000230

Maximum  0.004642

Minimum -0.003285

Std. Dev.   0.001640

Skewness   0.576663

Kurtosis   3.377788

Jarque-Bera  3.682210

Probability  0.158642

 

 

Kriteria:  

 Jika Prob. > 0,05 maka data berdistribusi normal 

 Jika Prob. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

 

 

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/16/18   Time: 11:25   

Sample: 2015Q1 2017Q4   

Included observations: 12   

Cross-sections included: 5   

Total pool (balanced) observations: 60  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     ROA 0.040702 0.008773 4.639251 0.0000 

MUDHARABAH -0.005555 0.001514 -3.669684 0.0006 

MUSYARAKAH 0.008812 0.003169 2.780721 0.0075 

MURABAHAH 0.012088 0.005362 2.254496 0.0284 

     
      Effects Specification   

     
     R-squared 0.792766     Mean dependent var 0.008753 

Adjusted R-squared 0.764870     S.D. dependent var 0.003603 

S.E. of regression 0.001747     Akaike info criterion 0.007487 

Sum squared resid 0.000159     Schwarz criterion 0.006257 

Log likelihood 300.1369     Hannan-Quinn criter. 0.000953 

F-statistic 28.41780     Durbin-Watson stat 1.594296 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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6. Uji Multikolinearitas 

 
 MUDHARABAH MUSYARAKAH MURABAHAH 

    
    MUDHARABAH  1.000000  0.532352 -0.768324 

MUSYARAKAH  0.532352  1.000000 -0.830051 

MURABAHAH -0.768324 -0.830051  1.000000 

 

 

7. Uji Heteroskedastisitas 

 

Heteroskedasticity Test: White 
 

     
     F-statistic 1.473942     Prob. F(9,62) 0.1777 

Obs*R-squared 12.68994     Prob. Chi-Square(9) 0.1771 

Scaled explained SS 244.7441     Prob. Chi-Square(9) 0.0000 

     
      

 

 

8. Uji Autokolerasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/16/18   Time: 11:25   

Sample: 2015Q1 2017Q4   

Included observations: 12   

Cross-sections included: 5   

Total pool (balanced) observations: 60  

     
          

R-squared 0.792766     Mean dependent var 0.008753 

Adjusted R-squared 0.764870     S.D. dependent var 0.003603 

S.E. of regression 0.001747     Akaike info criterion 0.007487 

Sum squared resid 0.000159     Schwarz criterion 0.006257 

Log likelihood 300.1369     Hannan-Quinn criter. 0.000953 

F-statistic 28.41780     Durbin-Watson stat 1.594296 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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