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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. 
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PENDAHULUAN  

  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. 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, yang dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan perbankan syariah. 

Berdasarkan data publikasi statistik yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
data rata-rata total aset dan Return On Asset (ROA) Bank Umum  Syariah dan pada tahun                    
2015 – 2017 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 
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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. “ 

Salah satu komponen dari aktiva produktif bank syariah adalah penyaluran pembiayaan kepada 
masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan bank melalui pembiayaan memiliki empat pola atau 
skim penyaluran pembiayaan yaitu 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.  

Pada trend pembiayaan mudharabah dari tahun 2015 – 2017 dapat dikatakan 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. 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 2017. Berdasarkan trend  
penyaluran pembiayaan murabahah dari tahun 2015 – 2017 terjadi peningkatan setiap tahunnya, 
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 2017 yaitu 
sebesar Rp114.494 Miliar. 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian untuk menguji pengaruh pembiayaan bank 
syariah terhadap profitabilitas. Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa 
peneliti menunjukkan hasil yang beragam (research gap). Hasil penelitian Qodriani (2014) dengan 
sampel BUS di Indonesia menyimpulkan bahwa pembiayaan 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.  

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  

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 di Indonesia periode tahun 2015 - 2017“. 
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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 dan perbedaan dalam hasil 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? 
 

LANDASAN TEORI 
 
Definisi Bank Syariah 
 

Menurut Undang – Undang No 21 tahun 2009, “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.”  

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 berdasarkan atas fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.  
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 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. 

 
4. Fungsi Sosial  

 
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 
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dengan bank konvensional yang hanya berfokus kepada fungsi bisnis, maqasid syariah 
mewujudkan fungsi bisnis yang tetap mengedepankan fungsi sosial. 

 
Prinsip-Prinsip Bank Syariah 
 

 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.” 
Dalam penelitian ini terdapat tiga prinsip yang akan dibahas yaitu prinsip mudharabah, musyarakah 
dan murabahah.  
 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. 
 Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Dewan Syariah 
Nasional setelah menimbangbahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah 
antara 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. 
 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. 
 
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 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. 
 
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. 
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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Gambar 2.1 
Model Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 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. 

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. 

Hipotesis 3 

Ho:  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas 
(ROA) pada Bank Umum Syariah periode tahun 2015 – 2017. 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA) 
pada Bank Umum Syariah periode tahun 2015 – 2017. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

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.” 

 

Pembiayaan Musyarakah 

(X2) 

 

Variabel Independen 

Pembiayaan Musyarakah 
(X3) 

Profitabilitas (Y) 

 Variabel Dependen 

Pembiayaan Mudharabah 
(X1) 

 
H1 

H2 

H3 
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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) 

 Sampel menurut Sugiyono (2006, 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 
yang dimiliki oleh populasi tersebut. 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 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: 
 

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015– 
2017. 

2. Bank Umum Syariah yang mengeluarkan laporan keuangan  berturut-turut mulai tahun 
2015–2017 dan telah dipublikasikan melalui website bank terkait. 

3. Bank Umum Syariah yang memenuhi kelengkapan data berdasarkan variabel yang akan 
diteliti memiliki pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah. 
 

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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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. 

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). 
 

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.”  
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 
 

HASIL DAN PENELITIAN 
 

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. 

 
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 
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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. 

Tabel 4.2 
Daftar Sampel Bank 

 

 

 

 

 
 

 
Hasil Persamaan Regresi Data Panel 
 

Analisis regresi berganda data panel digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-
variabel independen terhadap variabel dependen yang ditunjukkan dengan hubungan positif atau 
hubungan negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 
independen mengalami kenaikan atau penurunan. Berikut ini merupakan persamaan regresi 
berganda data panel yang telah di olah dengan menggunakan Fixed Effect Model pada software 
Eviews 9 di peroleh hasil persamaan  regresi berganda data panel sebagai berikut: 

 
ROA = 0.040702 - 0.005555 MUDHARABAH  +  0.008812 MUSYARAKAH +  

          0.012088 MURABAHAH 
 

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. 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).  

 
Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 
 

         

         Sumber: Data diolah Eviews 9 

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. 
 

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. 

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 

Jarque-Bera Probability Kesimpulan 

3,682210 0.158642 Data terdistribusi normal 
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Tabel 4.4 

Hasil 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 
      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. 
 

Uji Heterokedastisitas  

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi 
persamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji 
heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji White. Uji White menggunakan pengujian 
dengan cara meregresi residual kuadrat dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan 
perkalian variabel bebas.  

Tabel 4.5 
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. 
 

Uji Autokolerasi 

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). 
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Tabel 4.6 
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. 

Uji Hipotesis 

Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Uji parsial (uji statistis t) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen secara 
parsial mempengaruhi variabel dependen. Pengujian parsial dalam penelitian ini dilakukan untuk 
mengambil keputusan atas ketiga hipotesis yang telah di duga sehingga dapat menjawab dan 
memberikan kesimpulan atas ketiga perumusan masalah dalam penelitian. 

 Tabel 4.7 
      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). 

 
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 mudharabah 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 
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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 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. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan  
 
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 sehingga terjadi kredit 
macet. 
 

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 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. 

 

3. 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. 
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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 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.  

 
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, 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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