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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan akad jual beli
murabahah, akad bagi hasil mudhrabah, akad sewa ijarah terhadap profitabilitas
pada Bank Umum Syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Bank
Umum Syariah di Indonesia dari periode tahun 2014-2017. Setelah melewati
Purposive sampling, terdapat 13 Bank Umum Syariah yang memenuhi syarat.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh
dari Publikasi Laporan Keuangan Tahunan dari masing-masing Bank Umum
Syariah periode 2014-2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis regresi linear berganda, serta diolah menggunakan Eviews 7.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembiayaan akad jual beli murabahah
berpengaruh terhadap Profitabilitas, sedangkan pembiayaan akad bagi hasil
mudharabah dan akad sewa ijarah tidak tidak memiliki pengaruh terhadap
profitabilitas Bank Umum Syariah.
Kata Kunci: Bank Syariah, Profitabilitas, Return On Assets (ROA), murabahah,
mudhrabah, ijarah.
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ABSTRACT
This study aims to examine the relationship between adequacy of murabahah,
mudharabah, and ijarah financing on the profitability of sharia banks. The
population in this study is the overall sharia bank in Indonesia from the period
2014-2017. After passing the purposive sampling, there are 13 eligible Sharia
Commercial Banks. Data used in this research is secondary data obtained from
Yearly Publication every period of Sharia Commercial Bank. The method used in
this research is multiple linear regression analysis, and processed using Eviews 7.
The results of this study indicate the murabahah financing affect the Profitability,
while the mudharabah and ijarah financing does not affect the profitability of
sharia banks.
Keywords:

Profitability, Sharia Banks, Return on Asset, murabahah,
mudharabah, ijarah.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sampai pada abad ke-20 Indonesia telah memperkenalkan suatu sistem
perbankan yang pada prinsipnya menggunakan prinsip islam atau syariah yaitu
berdasarkan hadist dan al-qur’an. Industri perbankan syariah saat ini sedang
tumbuh dan berkembang. Hal tersebut menjadikan sebuah fenomena yang
menarik karena layaknya suatu industri yang baru, perkembangan arah dan
potensi nya masih terbentang luas (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Peranan
perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan
perbankan konvensional. Keberadaaan bank syariah diharapkan dapat mendorong
perkonomian suatu negara (Ditha et al., 2017).
Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui
diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam (Otoritas Jasa
Keuangan, 2017). Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk
kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20
Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya
bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya
tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI
di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan
kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud
disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan

1
Indonesia Banking School

Analisis Pengaruh Pembiayaan Akad..., Pertiwi Hingis Ahyabi, Ak.-Ibs, 2018

2

dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI
tersebut adalah berdiri bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank
Muamalat Indonesia (BMI) (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).
Perkembangan keuangan syariah telah membuahkan berbagai prestasi, dari
makin banyaknya produk dan layanan, hingga berkembangnya infrastruktur yang
mendukung keuangan syariah. Bahkan di pasar global, Indonesia termasuk dalam
sepuluh besar negara yang memiliki indeks keuangan syariah terbesar di dunia
(Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan
mencatat market share industri keuangan syariah telah mencapai 8,01% hingga
Agustus 2017.
OJK juga mencatat profitabilitas dan efisiensi keuangan syariah indsutri
perbankan semakin membaik meski tergolong rendah, tercermin dari Return on
Asset (ROA) sebesar 1,46% atau naik 22 basis poin (bps) secara tahunan pada
bulan Februari 2017. Namun fenomena yang terjadi bahwa profitabilitas bank
syariah masih lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional, dimana rasio
profitabilitas atau return on assets (ROA) bank konvensional berada pada level di
atas 2% (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Profitabilitas mempunyai peran yang
sangat penting kedudukannya dalam semua lini usaha organisasi, termasuk dalam
kegiatan perbankan. Karena dengan adanya profitabilitas akan mempengaruhi dan
yang paling baik adalah menjamin keberlangsungan organisasi dengan baik. (Ela
Chalifah, 2015).
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Return On Asset (ROA) perbankan syariah pada tahun 2015 meningkat dari
tahun sebelumnya, yaitu 0,41 % menjadi 0,49 %, dan pada tahun 2016 ROA
(Retrun On Asset) perbankan syariah juga mengalami peningkatan menjadi 0,63
% dan konsisten di tahun 2017 (sumber: Statistik Perbankan Syariah). Angka
tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas perbankan syariah setiap tahun mampu
mengalami pertumbuhan yang baik, sehingga memberikan dampak yang baik
terhadap kinerja bank syariah. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba
dapat menjadi tolok ukur kinerja perusahaan tersebut. Semakin meningkat rasio
profitabilitas artinya semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan (Ismed
Wijaya, 2016).
Seperti bank konvensional, bank syariah juga memberikan jasa-jasa yang
lebih beragam yaitu jasa pembiayaan. Sesuai dengan konsep profitabilitas bahwa
salah satu yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank adalah pembiayaan yang
disalurkan oleh suatu bank. Jika tingkat pembiayaan tinggi, maka profitabilitas
akan mengalami kenaikan (Yeni, 2016). Pada penelitian ini penulis menggunakan
pembiayaan yang diproduksi berdasarkan prinsip syariah antara lain yaitu
pembiayaan akad jual beli murabahah, akad bagi hasil mudharabah, dan akad
sewa ijarah sebagai variabel independen untuk memprediksi pengaruh naik atau
turunnya nilai profitabilitas.
Tingkat profitabilitas pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio
keuangan Return On Asset (ROA). Semakin besar ROA berarti semakin besar
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pula tingkat keuntungan yang dicapai semakin baik posisi bank dari segi
penggunaan aset (Nur Amalia, 2016).
Dalam hasil penelitian Faradila (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan akad
jual beli murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan pada
pembiayaan akad bagi hasil mudharabah dan akad sewa ijarah tidak berpengaruh
terhadap tingkat profitabilitas. Sejalan dengan penelitian oleh Taudlikhul Afkar
(2017) yang menunjukkan bahwa mudharabah financing has no significant effect
on the profitability of sharia banks in Indonesia. Penelitian tersebut tidak
mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Nur Amalia (2016) yang
menunjukkan bahwa pembiayaan akad jual beli murabahah dan akad sewa ijarah
tidak memberikan pengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan akad
bagi hasil mudharabah memberikan pengaruh terhadap profitabilitas. Hasil
penelitian yang berbeda oleh Ditha Nada (2017) dibuktikan bahwa pada
pembiayaan akad bagi hasil mudharabah dan sewa ijarah memberikan pengaruh
positif terhadap profitabilitas. Adapun hasil penelitian oleh Ismed Wijaya et al.,
(2016) menunjukkan bahwa pembiayaan akad jual beli murabahah dan akad bagi
hasil mudharabah mempunyai hubungan searah positif terhadap profitabilitas.
Terkait penelitian pada bank syariah masih tergolong sedikit, dan pada
penelitian-penelitian sebelumnya masih sangat ditemui beberapa hasil yang
berbeda-beda, maka perlu dilakukan penelitian kembali untuk menguji pengaruh
pembiayaan akad jual beli murabahah, akad bagi hasil mudharabah dan akad
sewa ijarah terhadap profitabilitas bank syariah.
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Hasil pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi
praktisi perbankan, dunia akademis dan pembuat kebijakan. Penelitian ini
merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ditha et al., (2017)
yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan
Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas”.
Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pada
penelitian ini mengganti satu variabel bebas yaitu pada variabel akad bagi hasil
pembiayaan musyarakah dengan variabel akad jual beli pembiayaan murabahah.
Penelitian ini juga memperbaruhi sampel dengan meneliti Bank Umum Syariah
yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2017. Berdasarkan latar belakang di atas
maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan
akad jual beli murabahah, akad bagi hasil mudharabah, dan akad sewa ijarah
pada profitabilitas.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka judul penelitian ini
“PENGARUH PEMBIAYAAN AKAD JUAL BELI MURABAHAH, AKAD
BAGI HASIL MUDHARABAH, DAN AKAD SEWA IJARAH TERHADAP
PROFITABILITAS (Studi pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2014 – 2017)
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1.2. Ruang Lingkup Masalah
Ruang lingkup masalah pada penelitian merupakan hal yang sangat penting
untuk terlebih dahulu ditentukan sebelum sampai pada tahap pembahasan
selanjutnya. Untuk memfokuskan pada tujuan penelitian maka penulis membatasi
ruang lingkup pada penelitian ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas
adalah:
1. Data-data yang di analisa pada peneitian ini adalah data dari sampel Bank
Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017
2. Pada penelitian ini hanya membahas masalah–masalah yang berhubungan
dengan profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang dipengaruhi akad jual
beli yang diwakili oleh pembiayaan murabahah, akad bagi hasil yang diwakili
oleh pembiayaan mudharabah, dan akad sewa yang diwakili oleh pembiayaan
ijarah
1.3. Identifikasi Masalah
Permasalahan pada penelitian ini penulis ajukan dapat diidentifikasi
permasalahannya yaitu:
Profitabilitas Bank Umum Syariah mengalami pertumbuhan baik namun
masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan tingkat profitabilitas pada Bank
Konvensional (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Dan untuk meningkatkan nilai
profitabilitas dapat ditempuh dengan melakukan maksimalisasi keuntungan yang
diperoleh bank melalui optimalisasi struktur pembiayaan yang disalurkan bank
kepada nasabahnya (Nur Amalia, 2016).
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1.4. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan akad jual beli murabahah terhadap
profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode tahun 2014-2017?
2. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan akad bagi hasil mudharabah terhadap
profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode tahun 2014-2017?
3. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan akad sewa ijarah terhadap
profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode tahun 2014-2017?
1.5. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penulisan ini terbatas pada pembiayaan Bank Umum
Syariah yang terdiri dari pembiayaan akad jual murabahah, akad bagi hasil
mudharabah, dan akad sewa ijarah dalam pengaruh terhadap profitabilitas (ROA)
Bank Umum Syariah. Penulis juga membatasi periode pengamatan dengan
menggunakan Laporan Keuangan Tahunan periode 2014 – 2017.
1.6. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah
menunjukan pada apa yang akan diperoleh atau dicapai penulis dengan bukti
empiris yang dipakai. Adapun tujuan penelitian ini adalah:
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1. Untuk mengetahui adanya pengaruh pembiayaan akad jual beli murabahah
terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode tahun 2014-2017
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh pembiayaan akad bagi hasil mudharabah
terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode tahun 2014-2017
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh pembiayaan akad sewa ijarah terhadap
profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode tahun 2014-2017
1.7. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:
1. Bagi Perusahaan Perbankan Syariah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merencanakan
pengelolaan pembiayaan akad jual beli murabahah, akad bagi hasil
mudharabah, dan akad sewa ijarah sebagai dasar bahan masukan dalam rangka
meningkatkan profitabilitas pada periode mendatang.
2. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperkaya bahan
referensi, memberikan kontribusi bahan penelitian dan juga sumber bacaan
khususnya mengenai perbankan syariah dan penelitian ini dapat dijadikan
sebagai acuan.
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1.8. Sistematika Penelitian
Untuk memberikan pemahaman singkat atas keseluruhan materi penelitian
yang diperoleh, penulis menyajikan sistematika penulisan yang membagi
penulisan ke dalam lima bab dengan uraian sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Di dalam bab ini menjelaskan secara singkat terkait isi penelitian Pengaruh
Pembiayaan Akad Jual Beli Murabahah, Akad Bagi Hasil Mudharabah, dan
Akad Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas dimana pada bab ini menguraikan latar
belakang yang menjadi dasar dalam dilakukannya penelitian ini. Serta
menguraikan tentang identifikasi dan perumusan masalah yaitu berdasarkan
fenomena yang terjadi pada bank syariah serta komponen lain yang dijelaskan
pada bab ini yaitu terdiri dari ruang lingkup masalah, batasan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORITIS
Pada bab ini diuraikan mengenai pembahasan tinjauan pustaka yang menguraikan
teori-teori yang menunjang serta berkaitan dengan topik penyusunan skripsi
sebagai pemecah masalah, dimana teori yang dibahas adalah teori-teori yang
mendasari tentang Bank Syariah, Pembiayaan, Murabahah, Mudharabah, Ijarah,
dan Profitabilitas.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Di dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum mengenai metode penelitian,
metode analisi yang akan digunakan utuk menjawab permasalahan penelitian
yang pada penelitian ini dengan menggunakan Regresi Linear Berganda dan
aplikasi E-Views, pada bab ini juga memaparkan operasinalisasi variabel yang di
dalam penelitian ini profitabilitas sebagai variabel dependen dan pembiayaan akad
jual beli murabahah, akad bagi hasil mudharabah, dan akad sewa ijarah sebagai
variabel independen. Serta pada bab ini juga menguraikan populasi, dan sampel
penelitian.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil dan pembahasan dari data yang
dianalisa, pengujian hipotesis dan interprestasi data hasil penelitian atas objek
penelitian yaitu pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan ijarah
terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
BAB V PENUTUP
Di dalam bab ini dijelaskan hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari
serangkaian pembahasan dan memberikan saran-saran yang ditujukkan untuk
penelitian selanjutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1. Bank Syariah
Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 Bank Syariah
adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah
dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak
memberikan jasa lalu lintas pembayaran (Rizal et al., 2009).
Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah dalam Undang-undang
nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 1 butir 13 adalah aturan perjanjian berdasarkan
hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau
pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan
syariah, antara lain pembiayaan bedasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah),
pembiayaan bedasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli
barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang
modal bedasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya
pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh
pihak lain (ijarah wa iqtina).
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Bank syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor, jasa
layanan, dan sosial. Berikut merupakan penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut
(Sofyan et al., 2009):
1. Fungsi Manajer Investasi
Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting Bank Syariah adalah
manager investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana
(shahibul maal) dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah (dalam
perbankan lazim disebut dengan deposan atau penabung), 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
(khususnya dana mudharabah). Hal ini sangat dipengaruhi oleh keahlian, kehatihatian, dan profesionalisme dari bank syariah sebagai manajer investasi (pihak
yang mengelola dana).
2. Fungsi Investor
Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan
musyarakah), prinsip ujroh (ijarah) dan prinsip jual beli (murabahah, salam, dan
istishna), bank syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh
karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan
prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan
pada sektor-sektor produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim.
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3. Fungsi Jasa Perbankan
Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank
non syariah, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso,
pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah
prinsip-prinsip syariah tidak boleh dilanggar.
4. Fungsi Sosial
Dalam

konsep

perbankan

syariah

mengharuskan

bank-bank

syariah

memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana Qard (pinjaman kebajikan)
atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Disamping
itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank syariah untuk
memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan
memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan.
2.1.2. Pembiayaan
Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan
yang dipersamakan dengan itu berupa:
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk
ijarah mutahiyah bit tamlik
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna,
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan
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e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
Pembiayaan dapat dianggap tidak sah apabila tujuan pengguna pembiayaan
berbeda. Sebab hal ini berkaitan dengan maksud diadakannya suatu akad. Bahkan
tujuan akad merupakan satu bagian yang harus dipenuhi menurut sebagian ulama
(Fatirrahman Djamil, 2014). Menurut (Yeni Susi, 2016) tujuan pembiayaan dibagi
menjadi dua, yaitu secara mikro dan makro: secara makro terdiri dari 1)
peningkatan ekonomi umat, 2) tersedianya dana bagi peningkatan usaha, 3)
Meningkatkan produktifitas, 4) membuka lapangan kerja baru, dan 5) terjadi
distribusi pendapatan. Secara mikro terdiri dari: 1) upaya mengoptimalkan laba, 2)
upaya meminimalkan risiko, 3) pemdayagunaan sumber ekonomi, dan 4)
penyaluran kelebihan dana.
2.1.2.1. Murabahah
Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa, 2006) yang dimaksud
dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga
belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai
laba. Murabahah sesuai jenisnya dapat dikatagorikan dalam (Sofyan et al., 2009):
1. Murabahah tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah
menyediakan barang dan
2. Murabahah berdasarkan pesanan yang artinya bank syariah baru akan
melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan.
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Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikatagorikan dalam (Sofyan et al.,
2009):
a. Sifatnya mengikat artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat
untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan
b. Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan
pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang
tersebut
Dalam

cara

pembayaran

murabahah

dapat

dikatagorikan

menjadi

pembayaran tunai dan pembayaran tangguh (kredit). Dalam praktek yang
dilakukan bank syariah saat ini adalah murabahah berdasarkan pesanan, sifatnya
mengikat dengan cara pembayaran tangguh (Sofyan et al., 2009).
Rukun transaksi murabahah meliputi (Sofyan et al., 2009):
1. Ba’i: penjual (pihak yang memiliki barang)
2. Musytari: pembeli (pihak yang akan membeli barang)
3. Mabi’: barang yang akan diperjualbelikan
4. Tsaman: harga, dan
5. Ijab Qabul: pernyataan timbang terima
Syarat murabahah (Syafi’I Antonio, Bank Syariah, hal 102) adalah:
1. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
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4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli nila terjadi cacat atas barang
sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
21.2.2. Mudharabah
Mudharabah adalah suatu akad kerja sama kemitraan antara penyedia
dana usaha (disebut shahibul maal / rabumal) dengan pengelolaan dana /
manajemen usaha (disebut sebagai mudharib) untuk memperoleh hasil usaha
dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama pada
awal (Sofyan et al., 2009).
Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN Nomor 15 Tahun 2000
menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (revenue
sharing) maupun bagi untung (profit sharing) sebagai dasar bagi hasil (Rizal et
al., 2009). Ada dua jenis bagi hasil yang diberikan kepada nasabah, yaitu revenue
sharing dan profit/ loss sharing. Perhitungan revenue sharing berasal dari nisbah
dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Sedangkan untuk
profit/loss sharing, bagi hasil dihitung dari laba kotor. Dalam hal ini, bank
biasanya menghendaki bagi hasil dalam bentuk revenue sharing (Darsono et al,
2016:287).
Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi atas tiga jenis,
yaitu (Rizal et al., 2009):
1. Mudhrabah muqayyadah, adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan
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pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana
dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Dalam transaksi mudharabah
muqayyadah, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan
shahibul maal dengan mudharib. Dalam praktik perbankan, mudharabah
muqayyadah terdiri atas dua jenis, yaitu mudharabah muqayyadah executing
dan mudharabah muqayyadah channelling. Pada mudharabah muqayyadah
executing, bank syariah sebagai pengelola menerima dana dari pemilik dana
dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Akan
tetapi, bank syariah memiliki keterbatasan dalam melakukan seleksi terhadap
calon mudharib yang layak mengelola dana tersebut. Sementara itu, pada
mudrabah muqayyadah channelling, bank syariah tidak memiliki kewenangan
dalam menyeleksi calon mudharib yang akan mengelola dana tersebut.
2. Mudharabah muthlaqah, adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan
pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara,
mapun objek investasi. Kontrak mudharabah muthlaqah dalam perbankan
syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan
mudharabah, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedang bank berperan
sebagai pengelola yang mengkontribusikan keahliannya dalam mengelola
dana penabung. Adapun pada investasi mudharabah, bank berperan sebagai
pemilik dana yang menginvestasikan dana yang ada padanya kepada pihak
lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Mudharabah
muthlaqah biasa disebut juga dengan mudharabah mutlak atau mudharabah
tidak terikat (unrestricted mudharabah).
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3. Mudharabah musyatarakah, adalah bentuk mudharabah dimana pengelola
menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad
musytarakah ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad
mudharabah dan akad musyarakah. Dalam mudharabah musytarakah,
pengelola dana berdasarkan akad (mudharabah) menyertakan juga dananya
dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). Setelah penambahan
dana oleh pengelola, pembagian hasil usaha musyarakah setelah dikurangi
porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah.
Berikut merupakan rukun mudharabah yaitu (Sofyan et al., 2009):
1. Orang yang berakad:
a. Pemilik modal / Shahibul maal atau Rabbul maal
b. Pelaksanaan atau usahawan / Mudharib
2. Modal / maal
3. Kerja atau usahawan / Mudharib
4. Keuntungan / Ribh
5. Shighat / Ijab Qabul
2.1.2.3. Ijarah
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (objek sewa) dan
musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang
disewakannya. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah akad sewa-menyewa antara
pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa
yang disewakannya dengan “opsi perpindahan hak milik” obyek sewa pada saat

Indonesia Banking School

Analisis Pengaruh Pembiayaan Akad..., Pertiwi Hingis Ahyabi, Ak.-Ibs, 2018

19

tertentu sesuai dengan akad sewa (Sofyan et al., 2009).
Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang ijarah sebagaimana
tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09/DSN0MUI/IV/2000
tertanggal 13 April 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut (Sofyan et al., 2009):
Pertama : Rukun dan syarat ijarah
1. Pernyataan ijab qabul
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak); terdiri atas pemberi sewa (lessor,
pemilik asset, LKS) dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari
penguna aset nasabah)
3. Objek kontrak; pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset
4. Manfaat dari pengguna asset dalam ijarah adalah obyek kontrak yang harus
dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sabagai ganti dari sewa dan
bukan aset itu sendiri
5. Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang
berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan
cara penawaran yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).
Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah
1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan
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jahala (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibyaar nasabah kepada LKS sebagai
pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli
dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah
8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama
dengan obyek kontrak
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam
ukuran waktu, tempat dan jarak
Ketiga : Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijarah
1. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa
a. Menyediakan aset yang disewakan
b. Menanggung biaya pemeliharaan aset
c. Menjaminkan bila terdapat cacat pada aset yang disewakan
2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa
a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset
yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak
b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak
materiil)
c. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari pengguna
yang dibolehkan, juga bukan karena kelalian pihak penyewa dalam
menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut
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2.1.3. Profitabilitas
Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba. Dalam analisis rasio,
kemampuan menghasilkan laba dapat dikaitkan dengan penjualan, aset atau modal
(TotoPrihadi, 2012). Dalam pengukurannya profitabilitas diukur melalui rasio
Return On Assets (ROA) yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu
perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba dan Return On
Equity (ROE) yaitu yang bertujuan untuk mengukur pengembalian dari pemegang
saham suatu perusahaan (Gibson, 2011:302).
Alat ukur tingkat profitabilitas pada penelitian ini adalah menggunakan
rasio Return On Asset.
Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014,
cara untuk mengukur Return On Asset (ROA) adalah sebagai berikut:
ROA

=

!"#" %&#&'() *"+",
-"."/0"." .1."' "%&.

×100%

Tujuan perhitungan rasio ini adalah untuk mengetahui sampai seberapa jauh
aset yang digunakan perusahaan dapat menghasilkan laba. Menurut Karya dan
Rakhman, tingkat Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur
profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas
perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari
aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat (Edhi,
2013). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan
yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan
asset (Dendawijaya 2009, h.118).
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2.2. Penelitian Terdahulu
Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi dasar peneliti untuk
melakukan penelitian saat ini dan menyelesaikannya agar dapat mencapai tujuan
yang ditetapkan peneliti saat ini :
Penelitian Ditha et al., (2017) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan
Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, & Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas
dengan mengambil variabel dependen yaitu Profitabilitas. Sedangkan, variabel
independen yang diambil pada penelitian ini adalah Pembiayaan Mudharabah,
Musyarakah, & Sewa Ijarah. Populasi pada penelitian ini adalah PT. Bank
Mualamalat Indonesia, Tbk periode 2008-2015. Pada penelitian ini memberikan
hasil bahwa pembiayaan mudharabah dan sewa ijarah memberikan pengaruh
positif terhadap profitabilitas pada PT. Bank Mualamat Indonesia, Tbk. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan
verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan model
analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan empat asumsi klasik yaitu
normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Berdasarkan
hasil penelitian dengan menggunakan program statistik SPSS Versions 20.
Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian Ditha et al., adalah pada penelitian
saat ini mengubah satu variabel bebas dari penelitian tersebut yaitu pada variabel
akad bagi hasil pembiayaan musyarakah dengan variabel akad jual beli
pembiayaan murabahah. Penelitian saat ini juga memperbaruhi sampel dengan
meneliti Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2017.

Indonesia Banking School

Analisis Pengaruh Pembiayaan Akad..., Pertiwi Hingis Ahyabi, Ak.-Ibs, 2018

23

Penelitian Cut Faradila et al., (2017) yang berjudul Pengaruh Pembiyaan
Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah & Musyarakah terhadap Profitabilias
dengan mengambil variabel dependen yaitu Profitabilitas. Sedangkan, variabel
independen pada penelitian ini adalah Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah,
Mudharabah, & Musyarakah. Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum
Syariah Indonesia periode 2011-2015. Hasil pada penelitian ini munjukkan bahwa
pembiayaan murabahah memberikan pengaruh terhadap profitabilitas BUS
Indonesia, sedangkan pembiayaan mudharabah dan sewa ijarah tidak
memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada BUS Indonesia.
Metode pengolahan statistik pada penelitian menggunakan uji common effect, uji
chow, dan regresi data panel. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian Cut
Faradila et al., adalah pada penelitian saat ini mengambil sampel dari laporan
keuangan Bank Umum Syariah periode 2014-2017.
Penelitian Ismed et al., (2016) yang berjudul Analisis Pengaruh
Pendapatan Murabahah, Mudharabah, & Musyarakah terhadap Profitabilitas
dengan mengambil variabel dependen yaitu Profitabilitas. Sedangkan, variabel
independen pada penelitian ini adalah Murabahah, Mudharabah, & Musyarakah.
Populasi pada penelitian ini adalah PT. Bank Mandiri Syariah periode Januari
2009-Januari 2013. Penelitian ini memberikan hasil bahwa pembiayaan
murabahah & mudharabah mempunyai hubungan searah positif terhadap
profitabilitas pada PT. Bank Mandiri Syariah. Penelitian ini menggunakan model
analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan empat asumsi klasik yaitu
normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Hasil statistik
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pada penelitian ini dikelola dengan menggunakan program SPSS. Perbedaan
penelitian saat ini dengan penelitian Ismed et al., adalah pada penelitian saat ini
mengubah satu variabel independen yaitu akad bagi hasil pembiayaan
musyarakah dengan akad sewa ijarah. Pada penelitian saat ini juga mengambil
sampel laporan keuangan Bank Umum Syariah periode 2014-2017 dimana sampel
pada penelitian tersebut hanya memfokuskan pada PT. Bank Mandiri Syariah.
Selain itu, analisa data yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan
program SPSS di mana pada penelitian saat ini data dianalisa dengan
menggunakan program E-views.
Menurut penelitian Taudlikhul Afkar (2017) yang berjudul Influence
Analysis of Mudharabah Financing & Qardh Financing to the Profitability of
Islamic Banking in Indonesia dengan mengambil variabel dependen yaitu
Profitabilitas. Sedangkan, variabel independen pada penelitian ini adalah
Mudharabah Financing & Qardh Financing. Populasi pada penelitian ini
menggunakan Bank Syariah di Indonesia pada periode 2010-2014. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa mudharabah financing has no significant effect
on the profitability of sharia banks in Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan
model analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian saat ini dengan
penelitian Taudlikhul Afkar adalah pada penelitian saat ini menggunakan tiga
variabel independen yaitu pembiayaan akad jual beli murabahah, akad bagi hasil
mudharabah, dan akad sewa ijarah, sedangkan pada penelitian tersebut hanya
menggunakan dua varaibel independen sebagai bahan penelitian yaitu Mudarabah
Financing & Qardh Financing.
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Menurut penelitian Nur & Fadiana (2016) yang berjudul Struktur
Pembiayaan & Pengaruhnya terhadap Profitabilitas mengambil variabel dependen
yaitu Profitabilitas. Sedangkan, variabel independen pada penelitian ini adalah
pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, ijarah. Populasi
pada penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia & Bank Syariah Mandiri
periode 2009-2013. Pada penelitian ini memberikan hasil bahwa pembiayaan
mudharabah memberikan pengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat
Indonesia & Bank Syariah Mandiri, pembiayaan murabahah memberikan
pengaruh terhadap profitabiltas pada Bank Mualamat Indonesia namun
pembiayaan murabahah tidak memberikan pengaruh terhadap profitabilitas pada
Bank Syariah Mandiri, sewa ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada
Bank Muamalat Indonesia & Bank Syariah Mandiri. Teknik analisis data pada
penelitian ini dengan menggunakan analisis linear berganda yang dibantu oleh
program SPSS. Perbedaaan penelitian Nur & Fadiana dengan penelitian saat ini
adalah pada penelitian saat ini analisa data dengan menggunakan program EViews sedangkan pada penelitian tersebut menggunakan program SPPS. Selain
itu, pada penelitian saat ini mengambil sampel dari laporan keuangan periode
2014-2017.
Menurut penelitian Rochadi S & Intan (2017) yang berjudul Pengaruh
Pendapatan Murabahah & Ijarah terhadap Profitabilitas mengambil variabel
dependen yaitu Profitabilitas. Sedangkan, varaibel independen pada penelitian ini
adalah murabahah & sewa ijarah. Populasi pada penelitian ini menggunakan
Bank Syariah Mandiri periode 2013-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan
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bahwa murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas, namun sewa ijarah tidak
memberikan pengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri. Dalam
perancangan penelitian ini, dilakukan pengujian hipotesis dengan uji normalitas,
multikelasitas, uji heterokedastisitas, uji aoutokorelasi dalam persamaan regresi
linier berganda dengan analisa data menggunakan program SPSS. Perbedaan
penelitian saat ini dengan penelitian Rochadi & Intan adalah pada penelitian saat
ini menggunakan tiga variabel independen sebagai bahan penelitian dengan
mengambil sampel dari laporan keuangan periode 2014-2017. Sedangkan pada
penelitian tersebut hanya menggunakan dua variabel independen, dan sampel pada
penelitian tersebut hanya memfokuskan pada Bank Syariah Mandiri.
Menurut penelitian Nanik (2017) yang berjudul Pengaruh Pendapatan
Ijarah terhadap Profitabilitas mengambil variabel dependen yaitu Profitabilitas.
Sedangkan, varaibel independen pada penelitian ini adalah sewa ijarah. Populasi
pada penelitian ini menggunakan Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah
Bandung periode 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sewa ijarah
memberikan pengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Jabar Banten Kantor
Cabang Syariah Bandung. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah
analisis regresi linear sederhana dengan dibantu oleh program SPSS. Perbedaan
penelitian saat ini dengan penelitian Nanik adalah pada penelitian tersebut hanya
menggunakan satu variabel independen saja sebagai bahan penelitian, sedangkan
pada penelitian saat ini menggunakan tiga variabel independen. Sampel pada
penelitian tersebut juga hanya memfokuskan pada Bank Jabar Banten Kantor
Cabang dengan meneliti periode satu tahun. Sedangkan pada penelitian saat ini
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mengambil sampel dari laporan keuangan periode 2014-2017. Selain itu, analisa
data pada penelitian tersebut dibantu oleh program SPSS di mana pada penelitian
saat ini data dianalisa dengan bantuan program E-Views.
Menurut penelitian Dewi & M. Yusak (2017) yang berjudul Pengaruh
Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, & Musyarakah terhadap
Profitabilitas mengambil variabel dependen yaitu Profitabilitas. Sedangkan,
varaibel independen pada penelitian ini adalah pembiayaan murabahah, istishna,
mudhrabah, & musyarakah. Populasi pada penelitian ini menggunakan Bank
Umum Syariah Periode Maret 2015-Agustus 2016. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap
profitabilitas pada BUS, sedangkan pembiayaan mudharabah berpengaruh
signifikan dan positif terhadap profitabilitas BUS. Penelitian ini menggunakan
model analisis regresi linier berganda program SPSS, dengan menggunakan empat
asumsi

klasik

yaitu

normalitas,

multikolinearitas,

autokorelasi

dan

heteroskedastisitas. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian Dewi & M.
Yusak adalah pada penelitian saat ini varabel dependen profitabilitas diproksikan
dengan rasio Return On Asset di mana pada penelitian tersebut profitabilitas
dihitung dengan menggunakan rasio Return On Equity. Selain itu, periode
penelitian pada penelitian tersebut hanya menggunakan periode penelitian selama
satu tahun, sedangkan pada penelitian saat ini periode penelitian yang diambil
sebanyak empat tahun. Teknik analisa data pada penelitian tersebut juga tidak
menggunakan program E-Views, tetapi dibantu dengan program SPSS.
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Menurut penelitian Russely et al., (2014) yang berjudul Analisis Pengaruh
Mudharabah, Musyarakah terhadap Profitabilitas mengambil varaibel dependen
yaitu Profitabilitas. Sedangkan, variabel independen pada penelitian ini adalah
pembiayaan mudhrabah dan musyarakah. Pupolasi pada penelitian ini
menggunakan Bank Umum Syariah periode 2009-2012. Hasil penelitian
membuktikan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan dan negatif
terhadap variabel dependen profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Metode
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Analisis
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian saat
ini dengan penelitian Russely adalah pada penelitian saat ini menggunakan tiga
variabel independen di mana pada penelitian tersebut hanya menggunakan dua
variabel independen untuk diteliti. Selain itu, sampel pada penelitian saat ini
mengambil dari laporan keuangan BUS periode 2014-2017. Sedangkan pada
penelitian tersebut mengambil sampel dari laporan keuangan BUS periode 20092012.
Menurut penelitian Ela Chalifah (2015) yang berjudul Pengaruh
Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA)
mengambil

variabel

dependen

yaitu

Profitabilitas.

Sedangkan,

variabel

independen pada penelitian ini adalah pembiayaan mudhrabah & musyarakah.
Populasi pada penelitian ini menggunakan Bank Syariah Mandiri periode 20042006. Pada penelitian ini memberikan hasil bahwa pembiayaan mudharabah
berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri. Jenis data
pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.
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Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi uji normalitas, autokorelasi,
multikorelasi dan heterokedastisitas. Perbedaan penelitian saat ini dengan
penelitian Ela Chalifah adalah pada penelitian saat ini menggunakan tiga variabel
independen yaitu pembiayaan akad jual beli pembiayaan murabahah, akad bagi
hasil mudharabah, dan akad sewa ijarah sebagai bahan penelitian. Sedangkan
pada penelitian tersebut hanya menggunakan dua variabel yaitu akad bagi hasil
pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Selain itu, sampel yang digunakan
oleh penelitian saat ini adalah laporan keuangan periode 2014-2017 di mana
sampel pada penelitian tersebut hanya memfokuskan pada Bank Syariah Mandiri
periode 2004-2006.

NO

Tabel 2.2
Tabel Penelitian Terdahulu
Nama Peneliti,
Metodologi Penelitian

Hasil

Judul, Tahun
1

2

Pengaruh
Pembiayaan
Mudharabah,
Pembiayaan
Musyarakah, &
Sewa Ijarah
terhadap
Profitabilitas PT.
Bank Mualamalat
Indonesia, Tbk
periode 20082015
(Ditha Nada, Lia
Dwi & Teti
Rahmawati, JRK,
Vol, 3, 2017).
Pengaruh
Pembiyaan
Murabahah,

•
•

•

•

•
•

Jenis Penelitian:
Kuantitatif
Variabel
Dependen:
Profitabilitas
(ROA)
Variabel
Independen:
Pembiayaan
Mudharabah,
Musyarakah,
Sewa Ijarah
Analisis Data:
SPSS

Pembiayaan
Mudharabah dan
Sewa Ijarah
berpengaruh positif
terhadap Profitabilitas
Bank Mualamat
Indonesia, Tbk

Jenis Penelitian:
Kuantitatif
Variabel

Murabahah
berpengaruh terhadap
Profitabilitas BUS

Indonesia Banking School

Analisis Pengaruh Pembiayaan Akad..., Pertiwi Hingis Ahyabi, Ak.-Ibs, 2018

30

Istishna, Ijarah,
Mudharabah &
Musyarakah
terhadap
Profitabilitas BUS
Indonesia periode
2011-2015
(Cut Faradila, M.
Arfan, & M.
Shabri, Jurnal
Megister
Akuntansi, Vol. 6,
No. 3, 2017).
3

4

Analisis Pengaruh
Pendapatan
Murabahah,
Mudharabah, &
Musyarakah
terhadap
Profitabilitas PT.
Bank Mandiri
Syariah periode
Januari 2009Januari 2013
(Ismed Wijaya,
Yenny Irawan, &
Fauzan
Ramadhan, Jurnal
Ekonomi Bisnis,
Vol. 16, NO. 1,
2016).
Influence Analysis
of Mudharabah
Financing &
Qardh Financing
to the Profitability
of Islamic Banking
in Indonesia
within period
2010-2014
(Taudlikhul Afkar,
Asian Journal of
Innovation and
Entrepreneurship,
Vol. 02, No. 03,

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

Dependen:
Profitabilitas
(ROA)
Variabel
Independen:
Pembiayaan
Murabahah,
Istishna, Ijarah,
Mudharabah &
Musyarakah
Analisis Data: EViews

Indonesia,
Mudharabah tidak
berpengaruh terhadap
Profitabilitas BUS
Indonesia & Ijarah
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
Profitabilitas BUS
Indonesia

Jenis Penelitian:
Kuantitatif
Variabel
Dependen:
Profitabilitas
(ROA)
Variabel
Independen:
Murabahah,
Mudharabah, &
Musyarakah
Analisis Data:
SPSS

Murabahah &
mudharabah
mempunyai hubungan
searah positif
terhadap Profitabilitas
PT. Bank Mandiri
Syariah

Jenis Penelitian:
Kuantitatif
Variabel
Dependen:
Profitabilitas
(ROA)
Variabel
Independen:
Mudharabah
Financing &
Qardh Fianncing
Analisis Data:
SPSS

Mudharabah
Financing has no
significant effect on
the profitability of
sharia banks in
Indonesia
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2017).

5

6

7

Struktur
Pembiayaan &
Pengaruhnya
terhadap
Profitabilitas Bank
Muamalat
Indonesia & Bank
Syariah Mandiri
periode 20092013
(Nur Amalia, &
Fadiana, Jurnal
Ilmu dan Riset
Akuntansi, Vol. 5,
2016).
Pengaruh
Pendapatan
Murabahah &
Ijarah terhadap
Profitabilitas
(Studi Kasus pada
Bank Syariah
Mandiri) periode
2013-2015
(Rochadi Santoso
& Intan Dewi,
Prosiding
Sentrinov, Vol. 3,
2017).

•

Pengaruh
Pendapatan Ijarah
terhadap
Profitabilitas
(Studi Kasus Bank
Jabar Banten
Kantor Cabang
Syariah Bandung)

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

Jenis Penelitian:
Kuantitatif
Variabel
Dependen:
Profitabilitas
(ROA)
Varaibel
Independen:
Mudharabah,
Musyarakah,
Murabahah,
Istishna, Ijarah
Analisis Data:
SPSS

Mudharabah
berpengaruh terhadap
Profitabilitas
BMI&BSM,
Murabahah
berpengaruh terhadap
Profitabiltas BMI
Murabahah tidak
berpengaruh terhadap
Profitabilitas BSM,
Ijarah tidak
berpengaruh terhadap
Profitabilitas
BMI&BSM

Jenis Penelitian:
Kuantitatif
Variabel
Dependen:
Profitabilitas
(ROA)
Variabel
Independen:
Murabahah &
Ijarah
Analisis Data:
SPSS

Murabahah
berpengaruh terhadap
Profitabilitas BSM,
Ijarah tidak
berpengaruh terhadap
Profitabilitas BSM

Jenis Penelitian:
Kuantitatif
Variabel
Dependen:
Profitabilitas
(ROA)
Variabel
Independen:

Ijarah berpengaruh
terhadap Profitabilitas
Bank Jabar Banten
Kantor Cabang
Syariah Bandung
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8

9

10

periode 2008
(Nanik Eprianti,
Amwaluna, Vol.
1, No. 1, 2017).
Pengaruh
Pembiayaan
Murabahah,
Istishna,
Mudharabah, &
Musyarakah
terhadap
Profitabilitas Bank
Umum Syariah
Periode Maret
2015-Agustus
2016
(Dewi Wulan Sari,
M. Yusak
Anshori,
Accounting and
Management
Journal, Vol. 1,
No. 1. 2017).

•
•
•

•

•

Analisis Pengaruh
Mudharabah,
Musyarakah
terhadap
Profitabilitas pada
BUS periode
2009-2012
(Russely,
Fransisca, dan
Zahroh, Jurnal
Administrasi
Bisnis, Vol. 12,
No. 1, 2014).

•

Pengaruh
Pendapatan
Mudharabah dan
Musyarakah
terhadap
Profitabilitas
(ROA) BSM

•

•

•

•

•

•

Ijarah
Analisis Data:
SPSS
Jenis Penelitian:
Kuantitatif
Variabel
Dependen:
Profitabilitas
(ROE)
Independen:
Pembiayaan
Murabahah,
Istishna,
Mudharabah &
Musyarakah
Analisis Data:
SPSS

Murabahah
berpengaruh
signifikan dan negatif
terhadap Profitabilitas
BUS, Mudharabah
berpengaruh
signifikan dan positif
terhadap Profitabilitas
BUS

Jenis Penelitian:
Kuantitatif
Variabel
Dependen:
Profitabilitas
(ROE)
Variabel
Independen:
Mudharabah,
Musyarakah
Analisis Data:
SPSS

Mudharabah
berpengaruh
signifikan dan negatif
terhadap Profitabilitas
BUS

Jenis Penelitian:
Kuantitatif
Variabel Deepden:
Profitabilitas
(ROA)
Variael
Indipenden:

Mudharabah
berpengaruh positif
terhadap Profitabilitas
BSM
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periode 20062014
(Ela Chalifah,
Nasyiatul, Jurnal
Ekonomi Syariah,
Vol. 3, No. 1,
2015).

•

Mudharabah, dan
Musyarakah
Analisis Data:
SPSS

Sumber: Hasil Olahan Penulis
2.3. Kerangka Penelitian
Penelitian ini menguji pengaruh pembiayaan akad jual beli murabahah,
akad bagi hasil mudharabah, dan akad sewa ijarah terhadap profitabilitas.
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan ditunjukkan oleh gambar 2.1
berikut.
Variabel Independen
Murabahah
(X1)
hi
(Y)((((Y(Y)
Mudharabah (X2)

H1

Variabel Dependen

H2
H3

Profitabilitas (Y)

Ijarah (X3)
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian
Sumber: Olahan Penulis
Penelitian ini terdapat tiga variabel yang diduga mempengaruhi satu
variabel yang akan ditetapkan berdasarkan pengembangan hipotesis yang akan
dilakukan dengan mengacu pada landasan teori yang ada dari penelitian
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sebelumnya. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan alat statistik yang
telah ditetapkan.

2.4. Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan landasan teori di atas, maka dalam penelitian ini diajukan
hipotesis sebagai berikut :
2.4.1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas
Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya
perolehan

ditambah

keuntungan

yang

disepakati

dan

penjual

harus

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102
paragraf 5). Keuntungan yang didapatkan dari hasil pendapatan pembiayaan
murabahah tersebut sangat memberikan pengaruh terhadap perubahan tingkat
profitabilitas.
Hasil penelitian oleh Cut Faradila (2017) membuktikan bahwa pembiayaan
murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusiana Widya (2016)
menunjukkan pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap tingkat
profitabilitas. Hasil penelitian berbeda oleh Nur Amalia (2016) menunjukkan
pembiayaan murabahah tidak memberikan pengaruh terhdap profitabilitas
H1: Pembiayaan akad jual beli murabahah berpengaruh terhadap tingkat
profitabilitas
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2.4.2. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas
Investasi mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank
syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara teknis,
Antonio (2001) mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha
antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh
(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha
secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak,
sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan
akibat kelalaian si pengelola. Seandaianya kerugian itu diakibatkan karena
kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas
kerugian tersebut (Rizal et al., 2009). Dari keuntungan pembiayaan yang telah
disalurkan, profit bank akan meningkat karena keuntungan tersebut akan
digunakan untuk pengembalian modal (return) yang dialokasikan untuk
pembiayaan. Oleh sebab itu, keuntungan yang didapat dari pembiayaan
mudharabah akan memberikan pengaruh atas profitabilitas (laba) bank yang
didapat.
Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ela Chalifah (2015)
membuktikan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap
profitabilitas. Hasil penelitian tersebut mendukung adanya penelitian dari Ria
Azmanyani (2018) yang membuktikan pembiayaan mudharabah memberikan
pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Hasil penelitian tersebut bertolak
belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Cut Faradila (2017)
menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap
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profitabilitas.
H2 : Pembiayaan bagi hasil mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas
2.4.3. Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas
Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) merupakan transaksi sewa
menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad ijarah merupakan akad yang
memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau
jasa dalam waktu terntu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti pemnidahan
kepemilikan barang. Adapun akad IMBT memfasilitasi transaksi ijarah, yang pada
akhir masa sewa, penyewa diberi hak pilih unutk memiliki barang yang disewa
dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ijarah dalam suatu
lemabaga keuangan syariah yang digunakan untuk transaksi penyewaan suatu
barang maupun penggunaan suatu jasa yang dibutuhkan nasabah (Rizal et al.,
2009). Apabila sewa ijarah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk
memperoleh pendapatan sewa juga akan meningkat (Ditha Nada, 2017). Oleh
sebab itu, hal tersebut akan berdampak pada laba atau profitabilitas suatu bank.
Hasil penelitian (Nanik Eprianti, 2017) membuktikan bahwa pembiayaan
ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian yang sama oleh (Ditha
Nada, 2017) menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah memberikan pengaruh
terhadap tingkat profitabilitas bank. Perbedaan hasil penelitian oleh (Cut Faradila,
2017) menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap
profitabilitas.
H3 : Pembiayaan akad sewa ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Objek Penelitian
Obyek yang menjadi bahan penelitian ini adalah perusahaan perbankan
syariah yang beroperasi di Indonesia pada periode tahun 2014 sampai dengan
2017 karna pada pembiayaan nya menggunakan akad jual beli murabahah, akad
bagi hasil mudharabah, dan akad sewa ijarah.
3.2. Desain Penelitian
Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian
kuantitatif. Data kuantitaf adalah data yang berupa angka (Siregar, 2013). Sumber
data pada penelitian ini diperoleh dari data secara tidak langsung yaitu data
sekunder di mana pengumpulan data diperoleh dari laporan keuangan tahunan
Bank Umum Syariah yang diterbitkan dan dipublikasikan melalui website
www.bi.go.id serta website Otoritas Jasa Keuangan, yaitu www.ojk.go.id. Jenis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel adalah
jenis data yang merupakan gabungan antara data lintas-waktu (time series) dan
data lintas-individu (cross section) (Ekananda, 2016).
3.3. Metode Pengambilan Sampel
Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan Bank Umum Syariah di
Indonesia dan menerbitkan laporan keuangan pada periode tahun 2014 hingga
2017, pemilihan periode 2014 hingga 2017 dikarenakan untuk meneliti
perusahaan
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perbankan syariah dengan tahun terbaru. Model sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
1. Teknik pengumpulan data pada penilitian ini adalah sebagai berikut:
a). Studi Kepustakaan (Library Research)
Dengan menggunakan metode kepustakaan penulis mengumpulkan beragam
informasi dan data yang terkait dengan materi penelitian dengan mempelajari
berbagai jurnal dan buku.
b). Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan laporan keuangan
tahunan periode 2014-2017 yang dipublikasikan pada website resmi masingmasing Bank Umum Syariah serta website resmi Otoritas Jasa Keuangan.
2. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik
purposive sampling. Teknik purposive sampling ini digunakan pada
penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada
sifat pupulasi dalam menentukan sampel penelitian (Bungin, 2013).
Tabel 3.3
Pemilihan Kriteria Sampel
Kriteria Sampel

No.
1
2

Jumlah

Bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan
laporan keuangan dalam situs resmi OJK periode 2014-2017
Bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan
laporan keuangan tahunan pada periode 2014-2017
Jumlah

13
13
13

Periode Penelitian: 2014-2017

4

Total Sampel (13 BUS x 4 periode)

52

Sumber: Olahan Penulis
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Berdasarkan tabel 3.3 di atas terdapat 52 sampel yang akan dijadikan data
penelitian, berikut ini merupakan 13 nama bank yang sesuai dengan kriteria
pengambilan sampel yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bank Syariah Mandiri
Bank Muamalat Indonesia
Bank BRI Syariah
Bank BNI Syariah
Bank Mega Syariah
BJB Syariah
Bank Syariah Bukopin
Bank Panin Syariah
Maybank Syariah Indonesia
BCA Syariah
Bank Victoria Syariah
Bank Aceh
Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah

3.4. Variabel dan Operasional Variabel
Berdasarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya dalam
penelitian ini memiliki empat variabel yang terlibat, yaitu:
a. Variabel Dependen (Y) : Profitabilitas
b. Variabel Independen (X) :
1. Murabahah (X1)
2. Mudharabah (X2)
3. Ijarah (X3)
Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini
perlu dilakukan untuk menguji dan menganalisis hipotesis. Definisi operasional
variabel terikat dan bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
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3.4.1. Variabel Dependen
Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel
lain. Variabel dependen pada penelitian ini adalah tingkat profitabilitas yang
diproksikan dengan Return On Asset (ROA).
3.4.1.1. Return On Asset (ROA)
Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan
bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan asset yang
menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam
mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Semakin besar ROA berarti
semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai semakin baik posisi bank
dari segi penggunaan aset (Nur Amalia, 2016).
Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014,
ROA diproksikan dalam rumus sebagai berikut:

ROA =

!"#" %&#&'() *"+",
-"."/0"." .1."' "%&.

×100%

3.4.2. Variabel Independen
Variabel independen yaitu variabel yang diduga mempengaruhi variabel
dependen. Variabel independen pada penelitian ini pembiayaan akad jual beli
murabahah (X1), akad bagi hasil mudharabah (X2), dan akad sewa ijarah (X3).
3.4.2.1. Murabahah
Murabahah adalah kontrak jual beli, dimana bank bertindak sebagai
penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank
ditambah keuntungan (Nur Amalia, 2016). Pada penelitian ini pembiayaan akad
jual beli murabahah diukur menggunakan rumus sebagai berikut (Nur Amalia,
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2016):

Murabahah =

6&78"*"."7 9"0:;7 9(0"#"<"<
=1."' 6&)#;">""7

×100%

3.4.2.2. Mudharabah
Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak
pertama (shahibul maal) sebagai pemilik modal menyediakan seluruh modalnya
(100%) untuk dikelola oleh pihak kedua (mudharib) sebagai pengelola dengan
suatu perjanjian pembagian keuntungan (Nur Amalaia, 2016). Dalam penelitian
ini alat ukur pembiayaan akad bagi hasil mudharabah dihitung menggunakan
rumus sebagai berikut (Nur Amalia, 2016):

Mudharabah =

6&78"*"."7 B":; C"%;' 9(8<0"#"<
=1."' 6&)#;">""7

×100%

3.4.2.3. Ijarah
Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui upah
pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership atau
milkiyah) atas barang itu sendiri. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal
perjanjian (Nur Amalia, 2016). Pada penelitian ini pembiayaan akad sewa ijarah
diproksikan dengan rumus sebagai berikut (Nur Amalia, 2016):

Ijarah =

6&78"*"."7 ?&@" A+"0"<
=1."' 6&)#;">""7

×100%
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Tabel 3.4. Tabel Definisi Operasional
Variabel
Profitabilitas
(ROA)
(Y)

Definisi Variabel
ROA adalah rasio
yang
menggambarkan
kemampuan
perusahaan dalam
menghasilkan laba

Murabahah
(X1)

Murabahah adalah
kontrak jual beli,
dimana bank
sebagai
penjual&nasabah
sebagai pembeli

Mudharabah
(X2)

Ijarah
(X3)

Mudharabah
adalah akad kerja
sama usaha antara
dua pihak, dimana
pihak pertama
(sahibul maal)
sebagai pemilik
modal
menyediakan
seluruh modalnya
(100%) untuk
dikelola oleh pihak
kedua (mudharib)
sebagai pengelola
Ijarah adalah akad
pemindahan hak
guna atas barang
dan jasa, melalui
upah pembayaran
sewa

Pengukuran
ROA =

!"#" %&#&'() *"+",
-"."/0"." .1."' "%&.

Skala
×100%
Rasio

Murabahah =
×100%

6&78"*"."7 9"0:;7 9(0"#"<"<
=1."' 6&)#;">""7

Rasio

Mudharabah =

6&78"*"."7 B":; C"%;' 9(8<0"#"<
=1."' 6&)#;">""7

×100%
Rasio

Ijarah =

6&78"*"."7 ?&@" A+"0"<
=1."' 6&)#;">""7

×100%
Rasio

Sumber: Olahan Penulis
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3.5. Teknis Pengolahan dan Analisis Data
Model Penelitian pada penelitian ini merupakan metode statistik yang dibantu
dengan mengaplikasikan software E-views.
3.5.1. Analisis Deskriptif
Prosedur pemecahan masalah pada metode ini adalah dengan cara
menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan faktafakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, bentuknya
berupa survey dan studi perkembangan (Siregar, 2013).
3.5.2. Analisis Data Panel
Dalam analisis regresi data panel terdapat tiga macam pendekatan yang
digunakan, yaitu (Winarno, 2011):
1. Pendekatan Common Effect
Pengujian ini merupakan pengujian paling sederhana. Teknik ini
mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada, menunjukan kondisi yang
sesungguhnya. Sehingga, hasil dari regresi ini dianggap sama untuk semua objek
pada semua waktu.
2. Pendekatan Fixed Effect
Pengujian ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat dalam
pengujian common effect yaitu terhadap ketidak sesuaian model dengan keadaan
yang sesungguhnya. Dalam pengujian ini mendefinisikan bahwa satu objek
memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai priode waktu. Demikian
juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu.
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3. Pendekatan Random Effect
Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap.
Tanpa menggunakan variabel semu, metode random effect menggunakan residual
yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek. Namun, untuk
melakukan pengujian menggunakan metode ini ada satu syarat yaitu objek data
silang harus lebih besar daripada banyaknya koefisien.
3.5.3. Uji Chow
Uji chow dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan
adalah common effect atau fixed effect (Nur Rianto et al., 2017). Uji chow pada
penelitian ini menggunakan program Eviews. Hipotesis uji chow dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
H0 :

Model Common Effect

H1 :

Model Fixed Effect

Dengan ketentuan pengujian menggunakan nilai a sebesar 5% adalah:
•

Jika nilai p-value ≥ 0.05, maka H0 diterima (model common effect)

•

Jika nilai p-value ≤ 0.05, maka H0 ditolak (model fixed effect)

3.5.4. Uji Hausman
Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah model yang paling
tepat digunakan adalah model fixed effect atau model random effect (Nur Rianto et
al., 2017). Untuk menguji model mana paling sesuai antara REM dengan OLS
digunakan statistik uji Breusch dan Pagam Lagrangian multiplier test (LM) untuk
random effects (Nurwati, 2014).
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Pengujian ini dilakukan dengan mengajukan beberapa hipotesa yaitu
sebagai berikut:
H0 : random effect model
H1 : fixed effect model
Dengan kriteria pengujian menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% adalah:
•

Jika nilai p-value ≥ 5%, maka H0 diterima (model random effect)

•

Jika nilai p-value ≤ 5%, maka H0 ditolak (model fixed effect)

3.5.5. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat dan mendeteksi yang paling dominan (Yeni, 2016). Uji
asumsi klasik meliputi:
3.5.5.1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah data terdistribusi
normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode yaitu
melalui Histogram Residual dan uji Jarque-Bera (Widarjono, 2009). Uji
normalitas di dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera. Menurut
(Yeni, 2016) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak.
Langkah-langkah dalam melakukan pengujian ini adalah (Winarno, 2011):
1.

2.

Menentukan HE dan HF dimana hipotesis yang akan diuji yaitu:
- H0 :

Nilai uji berdistribusi normal

- Ha :

Nilai uji tidak berdistribusi normal

Menghitung P-Value.
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3.

Mengambil keputusan dengan kriteria berikut:
- H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05
- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian ≤ 0.05

3.5.5.2. Uji Multikorelasi
Uji multikorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan di antara
variabel bebas memiliki masalah multikorelasi (gejala multikolineritas) atau tidak.
Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi
pada hubungan di antara variabel bebas. (Haryadi et al., 2011).
Multikolinieritas dapat diketahui dengan menggunakan Analisa correlation
matrix. Apabila nilai korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya kurang
dari 0.85, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas
(Winarno, 2011).
Langkah-langkah dalam melakukan pengujian ini adalah (Winarno, 2011) :
Menentukan HE dan HF . Hipotesis yang dibentuk dalam penelitian ini

1.

adalah:
-

H0 :

Tidak ada gejala multikolinieritas

-

Ha :

Ada gejala multikolinieritas

2.

Menghitung nilai koefisien antar variabel

3.

Mengambil keputusan dengan kriteria berikut:
-

H0 diterima bila nilai korelasi dari hasil regresi < 0.85

-

Ha diterima bila nilai korelasi dari hasil regresi ≥ 0.85
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3.5.5.3.Uji Heterokedastisitas
Menurut Wijaya (2009: 124), heterokedatisitas menunjukkan bahwa varians
variabel tidak sama untuk semua pengamatan/observasi. Jika varians dari residual
satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedatisitas. Model
regresi yang baik adalah terjadi homokedatisitas dalam model, atau dengan
perkataan lain tidak terjadi heterokedatisitas (Haryadi et al., 2011). Gejala
heteroskesdastisitas dapat diuji menggunakan metode Glejser dengan cara
menyusun regresi antara nilai absolut residual dengan variabel bebas (Sanusi,
2011:135).
Langkah-langkah dalam melakukan pengujian ini adalah (Sanusi, 2011) :
Menentukan HE dan HF . Hipotesis yang dibentuk dalam penelitian ini

1.

adalah:
-

H0 :

Tidak ada gejala heterokedastisitas

-

Ha :

Ada gejala heterokedastisitas

2.

Menghitung nilai probability.

3.

Mengambil keputusan dengan kriteria berikut:
-

H0 diterima bila nilai probability dari hasil pengujian >0.05

-

Ha diterima bila nilai probability dari hasil pengujian ≤0.05

3.5.5.4.Uji Autokorelasi
Menurut Wijaya (2009: 122), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu.
Pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Apabila
terjadi korelasi maka hal tersebut menunjukkan adanya problem autokorelasi. Uji
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autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson, uji Langrage Multiplier
(LM), uji statistic Q, dan uji Run Test. Uji autokorelasi yang sering digunakan
oleh peneliti adalah uji Durbin-Watson (Haryadi et al., 2011).
Langkah-langkah dalam melakukan pengujian ini adalah (Sanusi, 2011):
Menentukan HE dan HF . Hipotesis yang dibentuk dalam penelitian ini

1.

adalah:
-

Ho = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model

-

Ha = terdapat masalah autokorelasi di dalam model

2.

Menghitung nilai Durbin-Watson.

3.

Mengambil keputusan dengan kriteria berikut:
-

Ho diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 > D-W < 2.46

-

Ha diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 < D-W > 2.46
- Tidak diputuskan apabila D-W stat berada pada nilai = 1.10 ≤ D-W ≤ 1.54
atau 2.46 ≤ D-W ≤ 2.90
Kriteria pengujian dalam membangun hipotesis diatas menurut (Winarno,

2011) dapat digambarkan melalui tabel berikut:
Tabel 3.5

Tabel untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dengan Uji
Durbin-Watson
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3.6. Analisis Uji Linier Berganda
Model analisis yang dipakai dalam penelitian ini pada regresi linear berganda.
Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih
variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependent) (Siregar,
2013). Model analisis data pada penelitian ini sebagai berikut:
ROA;. = αE + βO MRBR,. + βT MDBR,. + βV IJR R,. + Y
Keterangan:
ROA
: Return On Asset
αE
: Konstanta
β1,β2,β3,,
: Koefisien masing-masing variabel independen
MRB
: Pembiayaan Murabahah
MDB
: Pembiayaan Mudharabah
IJR
: Pembiayaan Ijarah
e
: Error
t
: Tahun
3.7. Pengujian Hipotesis (Uji-T)
Pengujian hipotesis yang akan dilakukan pada penelitian ini terdapat beberapa
tahapan, yaitu dengan menguji secara parsial (T), uji simultan (F), dan uji
koefisien determinasi (R2).
3.7.1. Koefisien Determinasi
Koefisien Determinasi merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui
besarnya dukungan variabel independen terhadap variabel dependen dalam satuan
persen (Yeni, 2016). Koefisien Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R
Square menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara
variabel independen dan variabel dependen. Koefisien Determinasi digunakan
untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi
variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah berada diantara 0 dan 1.
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Nilai Adjusted R Square yang kecil, berarti kemampuan variabel-variabel
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai
yang semakin mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel
independen untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen. Adjusted
R Square menyatakan proporsi atau presentase dari total variasi variabel tak bebas
(Y) yang dijelaskan oleh sebuah variabel penjelas (X) (Winarno, 2011).
3.7.2. Uji Statistik f
Uji simultan (F) menunjukkan apakah ada hubungan secara bersama-sama
antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat, cara melakukan uji F ini
yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel (Dewi, 2017). Uji ini
dilakukan dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel atau sig dan α
= 0,05. Jika F hitung > F tabel atau sig < α = 0,05, maka Ho ditolak, berarti
variabel independen secara simultan memberikan pengaruh terhadap variabel
dependen. Variabel independen tidak akan memberikan pengaruh secara simultan
terhadap variabel dependen, apabila F hitung < F tabel atau sig > α = 0.05 yang
berarti Ho diterima (Yeni, 2016).
Langkah-langkah pengujian dilakukan dengan cara sebagai berikut (Siregar,
2013):
1.

Menentukan H0 dan Ha. Hipotesis yang dibangun adalah:
- H0: Tidak terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara
variabel bebas dengan varaibel terikat
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- Ha: Terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara variabel
bebas dengan varaibel terikat
2.

Menghitung nilai probabilitas.

3.

Mengambil keputusan sesuai kriteria berikut :
- H0 diterima jika nilai Sig ≥ 0.05
- Ha diterima jika nilai Sig< 0.05

3.7.3. Uji Statistik t
Uji parsial (T) digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh
variabel independen dengan variabel dependen secara individual. Cara
melakukan uji T adalah dengan membandingkan nilai statistik T dengan nilai
T tabel (Dewi, 2017).
Langkah-langkah pengujian dilakukan dengan cara sebagai berikut (Sanusi,
2011):
1.

2.

Merumuskan H0 dan Ha. Hipotesis yang dibentuk yaitu:
H0 :

Variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat

Ha :

Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat

Menghitung nilai t [R\]^_ dengan t \F`ab atau nilai probabilitas terhadap nilai
α dan mengambil keputusan sesuai kriteria berikut:
- H0 diterima jika t hitung ≤ t tabel atau probabilitas ≥ 0.05 (Pr ≥ 0.05)
- Ha diterima jika t hitung > t tabel atau probabilitas < 0.05 (Pr < 0.05)

Rumusan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Pengujian Hipotesis 1: Pengaruh pembiayaan akad jual beli murabahah
terhadap profitabilitas
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2.

H01:

Murabahah tidak berpengaruh terhadap ROA.

Ha1:

Murabahah berpengaruh terhadap ROA.

Pengujian Hipotesis 2: Pengaruh pembiayaan akad bagi hasil
mudharabah terhadap profitabilitas

3.

H02:

Mudharabah tidak berpengaruh terhadap ROA.

Ha2:

Mudharabah berpengaruh terhadap ROA.

Pengujian Hipotesis 4: Pengaruh pembiayaan akad sewa ijarah
terhadap profitabilitas
H03:

Ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Ha3:

Ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas.

Indonesia Banking School

Analisis Pengaruh Pembiayaan Akad..., Pertiwi Hingis Ahyabi, Ak.-Ibs, 2018

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada
di Indonesia periode 2014 - 2017 yang berjumlah 13 Bank Umum Syariah.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (purposive sampling), dengan
ketentuan bank yang diteliti adalah Bank Umum Syariah dan bank yang
menerbitkan laporan keuangan pada periode 2014 - 2017 yang diterbitkan pada
website masing-masing bank, dan memiliki kelengkapan data untuk penelitian
yaitu Return on Assets, pembiayaan akad jual beli murabahah, akad bagi hasil
mudharabah, dan akad sewa ijarah. Berikut merupakan daftar yang menunjukan
proses seleksi sampel dalam penelitian ini.
Tabel 4. 1 Seleksi Sampel
No
Kriteria
1 Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia
Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan
keuangan tahunan periode 2014-2017
2
Periode Tahun 2014-2017
Jumlah keseluruhan observasi
3 Data outlier
4 Total sampel yang digunakan
Sumber: Data diolah penulis (2018)

Total
13
13
4
52
9
43

Berdasarkan Tabel 4.1 di jelaskan bahwa jumlah observasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 bank. Berikut merupakan daftar tabel
sampel bank yang diteliti:
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Tabel 4. 2 Daftar Bank Umum Syariah sebagai Sampel Penelitian

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tahun
Didirikan

Nama Bank Umum Syariah
Bank BRI Syariah
Bank Muamalat Indonesia
Bank Victoria Syariah
Bank BCA Syariah
Bank Jabar dan Banten Syariah
Bank BNI Syariah
Bank Mandiri Syariah
Bank Bukopin Syariah
Bank Maybank Syariah
Bank Mega Syariah
Bank Panin Syariah
Bank Aceh Syariah
Bank BTPN Syariah

2008
1991
2010
2010
2010
2010
1999
2008
2010
2004
2009
2014
2014

Sumber: Olahan Penulis (2018)
4.2. Analisis Hasil Penelitian
4.2.1. Analisis Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptsi suatu data yang
dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, nilai maksimum, nilai minimum, dan
standar deviasi untuk data yang digunakan dalam penelitian ini. Pada tabel 4.3,
memperlihatkan hasil pengujian data analisis deskriptif yang mendeskripsikan
variabel yang terdiri dari Return On Asset sebagai variabel dependen, dan
pembiayaan akad jual beli murabahah, akad bagi hasil mudharbah, dan akad sewa
ijarah sebagai variabel independen.
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Eviews 7 diperoleh hasil
analisis deskriptif sebagai berikut:
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Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif
ROA
MURABAHAH MUDHARABAH
Mean
0.013453
0.148529
0.150053
Median
0.006979
0.121311
0.116681
Maximum
0.099241
0.468073
0.711451
Minimum
-0.017158
0.044179
0.000000
Std. Dev.
0.020536
0.095104
0.170764
Observations
43
43
43
Sumber: Output Eviews 7 diolah penulis (2018)

IJARAH
0.289350
0.066243
8.055302
0.000000
1.221326
43

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukan bahwa total keseluruhan observasi
yang diolah oleh penulis adalah sebanyak 43 observasi yang terdiri dari 13 Bank
Umum Syariah dan waktu penelitian dari tahun 2014 - 2017. Berikut merupakan
uraian statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian:
1.

Profitabilitas (ROA)
Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan rasio Return On Assets (ROA)

merupakan variabel dependen pada penelitian ini, yang diukur dengan
menggunakan rumus laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset dikali 100%.
Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software EViews 7, variabel ROA memiliki rata-rata atau nilai mean sebesar 0.013453.
Kemudian, median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah
diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 0.006979. Nilai
rata-rata yang lebih besar dari nilai median menunjukkan nilai ROA pada Bank
Umum Syariah tahun 2014-2017 cenderung tinggi.
Nilai maksimum sebesar 0.099241 dimiliki oleh BTPN Syariah pada tahun
2017 yang artinya bahwa bank syariah tersebut diduga memiliki tingkat
profitabilitas tertinggi selama periode penelitian. Nilai minimum sebesar -
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0.017158 yang merupakan nilai ROA dari Bank Victoria Syariah pada tahun 2016
yang artinya bahwa bank syariah tersebut diduga memiliki tingkat profitabilitas
terendah selama periode penelitian.
Sedangkan untuk standar deviasi ROA sebesar 0.020536 lebih besar
dibandingkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.013453 sehingga variabel ROA
memiliki sebaran dan penyimpangan data yang besar. Nilai standar deviasi
tersebut mengindikasikan hasil yang tidak baik dan menyebabkan bias.
2. Murabahah
Variabel murabahah merupakan variabel independen pertama pada penelitian
ini, yang diukur dengan menggunakan rumus pendapatan margin murabahah
dibagi total pembiayaan dikali 100%. Berdasarkan pengolahan data yang
dilakukan dengan menggunakan software E-Views 7, variabel murabahah
memiliki rata-rata atau nilai mean sebesar 0.148529. Kemudian, median yang
merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil
hingga yang terbesar adalah sebesar 0.121311. Nilai rata-rata yang lebih besar
dari nilai median menunjukkan nilai murabahah Bank Umum Syariah tahun
2014-2017 cenderung tinggi.
Nilai maksimum sebesar 0.468073 dimiliki oleh BTPN Syariah pada tahun
2016 yang artinya bahwa bank syariah tersebut diduga memiliki pembiayaan akad
jual beli murabahah tertinggi selama periode penelitian. Nilai minimum sebesar
0.044179 yang merupakan nilai murabahah dari Bank Aceh Syariah pada tahun
2016 yang artinya bahwa bank syariah tersebut diduga memiliki pembiayaan akad
jual beli murabahah terendah selama periode penelitian.
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Sedangkan untuk standar deviasi murabahah sebesar 0.095104 lebih kecil
dibandingkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.148529 sehingga variabel
murabahah memiliki sebaran dan penyimpangan data yang kecil. Nilai standar
deviasi tersebut mengindikasikan hasil yang baik dan tidak menyebabkan bias.
3. Mudharabah
Variabel mudharabah merupakan variabel independen kedua pada penelitian
ini, yang diukur dengan menggunakan rumus pendapatan bagi hasil mudharabah
dibagi total pembiayaan dikali 100%. Berdasarkan pengolahan data yang
dilakukan dengan menggunakan software E-Views 7, variabel mudharabah
memiliki rata-rata atau nilai mean sebesar 0.150053. Kemudian, median yang
merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil
hingga yang terbesar adalah sebesar 0.116681. Nilai rata-rata yang lebih besar
dari nilai median menunjukkan nilai mudharabah Bank Umum Syariah tahun
2014-2017 cenderung tinggi.
Nilai maksimum sebesar 0.711451 dimiliki oleh Bank Mega Syariah pada
tahun 2015 yang artinya bahwa bank syariah tersebut diduga memiliki
pembiayaan akad bagi hasil mudharabah tertinggi selama periode penelitian.
Nilai minimum sebesar 0.00000 yang merupakan nilai mudharabah dari Bank
Aceh Syariah pada tahun 2014-2017, BTPN Syariah pada tahun 2014-2017,
Maybank Syariah pada tahun 2014, dan Bank Mega Syariah pada tahun 20162017 yang artinya bahwa perbankan syariah tersebut diduga memiliki pembiayaan
akad bagi hasil mudharabah terendah selama periode penelitian.
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Sedangkan untuk standar deviasi mudharabah sebesar 0.170764 lebih besar
dibandingkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.150053 sehingga variabel
mudharabah memiliki sebaran dan penyimpangan data yang besar. Nilai standar
deviasi tersebut mengindikasikan hasil yang tidak baik dan menyebabkan bias.
4. Ijarah
Variabel ijarah merupakan variabel independen ketiga pada penelitian ini,
yang diukur dengan menggunakan rumus pendapatan sewa ijarah dibagi total
pembiayaan dikali 100%. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan
menggunakan software E-Views 7, variabel ijarah memiliki rata-rata atau nilai
mean sebesar 0.289350. Kemudian, median yang merupakan nilai tengah dari
nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah
sebesar 0.066243. Nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai median menunjukkan
nilai ijarah pada Bank Umum Syariah tahun 2014-2017 cenderung tinggi.
Nilai maksimum sebesar 8.055302 dimiliki oleh Bank Mega Syariah pada
tahun 2016 yang artinya bahwa bank syariah tersebut diduga memiliki tingkat
pembiayaan akad sewa ijarah tertinggi selama periode penelitian. Nilai minimum
sebesar 0.00000 yang merupakan nilai ijarah dari Bank Aceh Syariah pada tahun
2014-2015, BTPN Syariah pada tahun 2014-2017, Maybank Syariah pada tahun
2017, Bank Bukopin Syariah pada tahun 2014-2015, Bank Panin Syariah 20142017 dan Bank Mega Syariah 2017 yang artinya bahwa perbankan syariah
tersebut diduga memiliki pembiayaan akad sewa ijarah terendah selama periode
penelitian.
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Sedangkan untuk standar deviasi ijarah sebesar 1.221326 lebih besar
dibandingkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.289350 sehingga variabel ijarah
memiliki sebaran dan penyimpangan data yang besar. Nilai standar deviasi
tersebut mengindikasikan hasil yang tidak baik dan menyebabkan bias.
4.2.2. Analisis Data Panel
4.2.2.1. Uji Chow
Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian
menggunakan common effect atau fixed effect. Hasil dari uji Chow dalam
penelitian ini dijabarkan dalam tabel 4.4 sebagai berikut:
Tabel 4.4 Hasil Uji Chow
Effects Test
Statistic
d.f.
Cross-section F
1.649175
(12,27)
Cross-section Chi-square
23.642892
12
Sumber: Output Eviews 7 diolah penulis (2018)

Prob.
0.1363
0.0227

Berdasarkan tabel 4.4, menunjukan bahwa profitabilitas Cross-section Chisquare sebesar 0.0227, maka nilai probabilitas ini lebih kecil dari kriteria
pengujian yaitu sebesar 0.05. Sehingga hasil dari uji Chow menunjukkan H0
ditolak dan H1 diterima, maka kesimpulan dari pengujian ini merupakan fixed
effect.
4.2.2.2. Uji Hausman
Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian lebih
baik menggunakan fixed effect atau random effect. Hasil dari uji Hausman dalam
penelitian ini dijabarkan dalam tabel 4.5 sebagai berikut:
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Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman
Test Summary

Chi-Sq. Statistic

Cross-section random
0.312495
Sumber: Output Eviews 7 diolah penulis (2018)

Chi-Sq.
d.f.
3

Prob.
0.9577

Berdasarkan tabel 4.5, menunjukan bahwa profitabilitas Cross-section
random sebesar 0.95777, maka nilai probabilitas ini lebih besar dari kriteria
pengujian yaitu sebesar 0.05. Sehingga hasil dari uji Hausman menunjukkan H0
diterima dan H1 ditolak, maka kesimpulan dari pengujian ini merupakan random
effect.
4.2.2.3. Uji Lagrangian Multiplier
Uji Lagrangian Multiplier dilakukan untuk mengetahui apakah model
penelitian lebih baik tetap menggunakan random effect atau common effect. Hasil
dari uji Lagrangian Multiplier dalam penelitian ini dijabarkan dalam tabel 4.6
sebagai berikut:
Tabel 4.6 Hasil Uji Lagrangian Multiplier
Null (no rand.
effect)
Alternative
Breusch-Pagan
Honda
King-Wu
GHM

Crosssection
One-sided
0.312689
(0.5760)
0.559186
(0.2880)
0.559186
(0.2880)
---

Period

Both

One-sided
0.640935
(0.4234)
-0.800584
(0.7883)
-0.800584
(0.7883)
---

0.953624
(0.3288)
-0.170694
(0.5678)
-0.456432
(0.6760)
0.312689
(0.5018)

Sumber: Output Eviews 7 diolah penulis (2018)
Berdasarkan tabel 4.6, menunjukan bahwa profitabilitas Cross-section onesided Breusch-Pagan sebesar 0.5760, maka nilai probabilitas ini lebih besar dari
kriteria pengujian yaitu sebesar 0.05. Sehingga hasil dari uji Lagrangian
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Multiplier menunjukkan H0 diterima dan H1 ditolak, maka kesimpulan dari
pengujian ini merupakan common effect.
4.2.2.4. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Uji
normalitas dalam peelitian ini menggunakan Uji Jarque Bera. Hasil dari
pengujian normalitas residual data berdasarkan model penelitian yang digunakan
menghasilkan grafik sebagai berikut:
Gambar 4. 1 Uji Normalitas
14

Series: Standardized Residuals
Sample 2014 2017
Observations 43

12
10
8
6
4
2
0
-0.03

-0.02

-0.01

0.00

0.01

0.02

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

1.31e-18
-0.000168
0.028126
-0.026315
0.011216
-0.060177
3.931809

Jarque-Bera
Probability

1.581599
0.453482

0.03

Sumber: Output Eviews 7 diolah penulis (2018)
Berdasarkan gambar 4.1 di atas nilai probability Jarque-Bera yaitu sebesar
0.453482 yaitu lebih besar dari 0.05, maka H0 diterima. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa data residual data berdistribusi normal.
4.2.2.5. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2013).
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Metode yang diguanakan dalam penelitian ini menggunakan koefisien matriks.
Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas menggunakan Eviews 7:
Tabel 4. 7 Uji Multikolinearitas
Murabahah

Mudharabah
-0.202312

Ijarah
-0.001121
0.530748

Murabahah
Mudharabah
-0.202312
Ijarah
-0.001121
0.530748
Sumber: Output Eviews 7 diolah penulis (2018)
Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala
multikolinearitas dapat dilakukan dengan menguji korelasi, apabila koefisien
diatas 0.85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam persamaan model
penelitian. Sebaliknya, jika koefisien korelasi berada di bawah 0.85 maka diduga
tidak ada masalah multikolinearitas dalam persamaan model penelitian.
Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji multikolinearitas, menunjukkan nilai
koefisien korelasi antara variabel akad jual beli murabahah dengan akad bagi
hasil mudharabah adalah sebesar -0.202312 dan dengan akad sewa ijarah sebesar
-0.001121, kemudian nilai koefisien korelasi antara akad bagi hasil mudharabah
dengan akad sewa ijarah adalah sebesar 0.530748. Hasil ini menunjukan bahwa
semua koefisien korelasi antar variabel independen berada di bawah 0.85 yang
berarti tidak terdapat masalah multikolinearitas pada persamaan model penelitian.
4.2.2.6. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas
menggunakan uji Park, dapat disajikan berdasarkan tabel 4.8 berikut:
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Tabel 4. 8 Uji Heteroskedastisitas
Variable

Coefficient

Std.
Error
C
0.004920
0.000812
MURABAHAH2
0.014998
0.012278
MUDHARABAH2 -0.011290 0.007868
IJARAH2
1.47E-05
8.43E-05
Sumber: Output Eviews 7 diolah penulis (2018)

t-Statistic

Prob.

6.056099
1.221589
-1.434887
0.174332

0.0000
0.2292
0.1593
0.8625

Berdasarkan tabel 4.8 yang menunjukan hasil uji heteroskedastisitas,
bahwa probabilitas koefisien variabel akad jual beli murabahah 0.2292 > 0.05,
variabel akad bagi hasil mudharabah sebesar 0.1593 > 0.05, variabel akad sewa
ijarah sebesar 0.8625 > 0.05. Seluruh variabel independen menunjukan nilai
probabilitas koefisien yang lebih besar dari nilai signifikan 0.05 atau 5%,
sehingga dapat di simpulkan H0 diterima dan Ha ditolak dengan kesimpulan
penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
4.2.2.7. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan
penganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013). Salah satu uji formal
yang paling populer untuk mendeteksi autokolerasi adalah Uji Durbin Watson.
Maka pada penelitian ini uji autokolerasi dilakukan menggunakan Uji Durbin
Watson.
Tabel 4. 9 Uji Autokolerasi
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.852929
0.835959
0.007132
0.001323
107.8721

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

0.010738
0.017610
-6.924808
-6.737982
-6.865041
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F-statistic
Prob(F-statistic)

50.26185
0.000000

Durbin-Watson stat

1.928076

Sumber: Output Eviews 7 diolah penulis (2018)
Berdasarkan tabel 4.9 diatas, hasil uji autokolerasi menunjukan bahwa
hasil Durbin-Watson stat. sebesar 1.928076 yang nilainya diantara 1.6632 dan
2.3368, maka dapat disumpulkan bahwa model penelitian ini terbebas dari
masalah autokorelasi.
4.2.3. Analisis Regresi Linear Berganda
Model regresi yang digunakan adalah model regresi linear berganda.
Terdiri dari 13 sampel dengan periode observasi selama 4 tahun, data yang
digunakan adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah setiap tahunnya.
Sehingga terdapat 52 observasi penelitian, namun setelah dilakukan pembuangan
outlier pada penelitian maka observasi yang digunakan sebanyak 43 observasi
penelitian. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
ROA;,. = βE + βO cdefgfℎfℎR,\ + βT cdiℎfefgfℎ,. + βV jkfefℎR,\ +e\
Analisis hasil dari model regresi penelitian menggunakan data yang
dirangkum dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4. 10 Hasil Regresi Persamaan
Variable
C
MURABAHAH
MUDHARABAH
IJARAH
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid

Coefficient
-0.009998
0.173291
-0.014019
-0.000639
0.852929
0.835959
0.007132
0.001323

Std.
t-Statistic
Error
0.004078
-2.451449
0.019444
8.912383
0.012777
-1.097165
0.001750
-0.365096
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion

Prob.
0.0188
0.0000
0.2793
0.7170
0.010738
0.017610
-6.924808
-6.737982
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Log likelihood

107.8721 Hannan-Quinn criter.

F-statistic
50.26185 Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
0.000000
Sumber: Output Eviews 7 diolah penulis (2018)

-6.865041
1.928076

Berdasarkan tabel 4.10 uji regresi model common effect di atas maka
diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai berikut:
ROA;,. = - 0.009998 + 0.173291 cdefgfℎfℎ;,. + (–0.014019) cdiℎfefgfℎ;,. +
(-0.000639) jkfefℎR,\
Persamaan regresi berganda diatas dapat diinterprestasikan sebagai berikut:
1.

Konstanta sebesar -0.009998 memberikan indikasi bahwa apabila akad
jual beli murabahah, akad bagi hasil mudharabah, dan akad sewa ijarah
diasumsikan bernilai konstan, maka profitabilitas (ROA) Bank Umum
Syariah pada tahun 2014 - 2017 akan mengalami penurunan sebesar
0.009998 satuan.

2.

Koefisien regresi yang dimiliki variabel akad jual beli murabahah selama
periode 2014 - 2017 sebesar 0.173291 yang berarti bahwa Return On Asset
(ROA) akan mengalami kenaikan sebesar 0.173291 satuan untuk setiap
kenaikan 1 satuan pada akad jual beli murabahah dan dengan asumsi
variabel lain bernilai konstan.

3.

Koefisien regresi yang dimiliki variabel akad bagi hasil mudharabah
selama periode 2014 - 2017 sebesar -0.014019 yang berarti bahwa Return
On Asset (ROA) akan mengalami penurunan sebesar 0.014019 satuan
untuk setiap kenaikan 1 satuan pada akad bagi hasil mudharabah dan
dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.

Indonesia Banking School

Analisis Pengaruh Pembiayaan Akad..., Pertiwi Hingis Ahyabi, Ak.-Ibs, 2018

66

4.

Koefisien regresi yang dimiliki variabel akad sewa ijarah selama periode
2014 - 2017 sebesar -0.000639 yang berarti bahwa Return on Asset (ROA)
akan mengalami penurunan sebesar 0.000639 satuan untuk setiap kenaikan
1 satuan pada akad sewa ijarah dan dengan asumsi variabel lain bernilai
konstan.

4.2.3.1.Koefisien Determinasi (mn )
Koefisien Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R Square
menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel
independen dan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah berada
diantara 0 dan 1. Nilai Adjusted R Square yang kecil, berarti kemampuan variabelvariabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat
terbatas. Nilai yang semakin mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan
variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen
(Sanusi, 2011:143).
Dari hasil penelitian dalam tabel 4.10, menunjukkan bahwa nilai Adjusted
R Square adalah sebesar 0.835959. Maka dapat disimpulkan bahwa variabelvariabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel terikat
(profitabilitas) sebesar 83.5959%, dan sisanya sebesar 16.4041% dijelaskan oleh
faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.
4.2.3.2. Uji Statistik F
Berdasarkan tabel 4.10 nilai probabilitas dari F-statistic dalam model
penelitian sebesar 0.000000 sehingga nilai probabilitas dari F-statistic lebih kecil
dari 0.05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari akad
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jual beli murabahah, akad bagi hasil mudharabah, dan akad sewa ijarah memiliki
pengaruh yang positif secara simultan terhadap profitabilitas (ROA) sebagai
variabel terikat.
4.2.3.3. Uji Statistik t
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas
atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen
(Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan dengan mengunakan significance level 0,05
(α=0,05), H0 diterima jika probabilitas ≥ 0.05 (Pr ≥ 0.05) Ha diterima jika
probabilitas < 0.05 (Pr < 0.05) (Sihombing dan Yahya, 2016). Berikut merupakan
kesimpulan yang terdapat dari hasil uji t pada tabel 4.10, yaitu:
Pengujian Hipotesis 1: Pengaruh murabahah terhadap profitabilitas
H01:

Murabahah tidak berpengaruh terhadap ROA.

Ha1:

Murabahah berpengaruh terhadap ROA.
Pada tabel 4.10 diketahui bahwa variabel akad jual beli murabahah

berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai
probabilitas signifikansi akad jual beli murabahah sebesar (0.0000 < 0.05) dan
memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.173291. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa Ha1 diterima (Murabahah berpengaruh terhadap ROA).
Pengujian Hipotesis 2: Pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas
H02:

Mudharabah tidak berpengaruh terhadap ROA.

Ha2:

Mudharabah berpengaruh terhadap ROA.
Pada tabel 4.10 diketahui bahwa variabel akad bagi hasil mudharabah

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai
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probabilitas signifikansi akad bagi hasil mudharabah sebesar (0.2793 > 0.05) dan
memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.014019. Jadi dapat disimpulkan bahwa
Ha2 ditolak (Mudharabah tidak berpengaruh terhadap ROA).
Pengujian Hipotesis 3: Pengaruh ijarah terhadap profitabilitas
H03:

Ijarah tidak berpengaruh terhadap ROA.

Ha3:

Ijarah berpengaruh terhadap ROA.
Pada tabel 4.10 diketahui bahwa variabel akad sewa ijarah tidak

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai
probabilitas signifikansi akad sewa ijarah sebesar (0.7170 > 0.05) dan memiliki
nilai koefisien regresi sebesar -0.000639. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ha3
ditolak (Ijarah tidak berpengaruh terhadap ROA).
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian
4.3.1. Pengaruh Murabahah terhadap Profitabilitas
Berdasarkan pada hasil uji t yang menunjukan bahwa nilai probabilitas
variabel akad jual beli murabahah sebesar 0.0000 < 0.05. Koefisien regresi akad
jual beli murabahah sebesar 0.173291, sehingga dapat disimpulkan bahwa H01
ditolak dan Ha1 diterima, yang berarti hasil pengujian hipotesis pertama yang di
dapat adalah pembiayaan akad jual beli murabahah berpengaruh positif terhadap
profitabilitas Bank Umum Syariah.
Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan bahwa pembiayaan akad
jual beli murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
Berdasarkan hasil uji hipotesis ini disimpulkan bahwa pembiayaan akad jual beli
murabahah berpengaruh positif terhadap naik turun nya tingkat profitabilitas.
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Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan
penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Menurut (Nur
Amalia, 2016) pada pembiayaan akad jual beli murabahah ini merupakan
pembiayaan nyaris tanpa resiko atau pembiayaan yang memiliki resiko yang
rendah karna mark up dalam keuntungan pembiayaan akad jual beli murabahah
dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bank untuk memperoleh
pendapatan. Selain itu, dalam harga jual barang pada akad jual beli murabahah ini
sudah termasuk di dalam nya margin atau keuntungan, sehingga nasabah yang
melakukan pembayaran secara tangguhan tidak perlu khawatir karna tidak adanya
bunga berjalan serta bank syariah lebih mudah dalam mengelola dana melalui
akad jual beli murabahah akibat kecilnya resiko dari pembiayaan ini.
Hal tersebut menyebabkan porsi pembiayaan jual beli dengan akad
murabahah saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan
Syariah Indonesia yakni sekitar 96%. Menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2016) hal
ini terjadi karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sektor
perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif (Otoritas Jasa Keuangan,
2016). Oleh karena itu, pembiayaan akad jual beli murabahah merupakan
primadona pembiayaan pada perbankan syariah.
Resiko yang rendah dengan porsi pembiayaan yang tinggi pada akad jual
beli murabahah ini berdampak pada tinggi nya pendapatan margin yang diperoleh
akad murabahah pada Bank Umum Syariah sehingga pendapatan akad jual beli
murabahah yang tinggi memberikan pengaruh terhadap naik turun nya tingkat
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profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Rochadi
Santoso & Intan Dewi, 2017), (Cut Faradila et al., 2017) dan (Ismed Wijaya et al.,
2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan akad jual beli murabahah
berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).
4.3.2. Pengaruh Mudharabah terhadap Profitabilitas
Berdasarkan pada hasil uji t yang menunjukan bahwa nilai probabilitas
variabel akad bagi hasil mudharabah sebesar 0.2793 > 0,05. Koefisien regresi
akad bagi hasil mudharabah sebesar -0.014019, sehingga dapat disimpulkan
bahwa H02 diterima dan Ha2 ditolak, yang berarti variabel pembiayaan akad bagi
hasil mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang
diajukan. Berdasarkan hasil uji hipotesis ini disimpulkan bahwa akad pembiayaan
bagi hasil mudharabah tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat profitabilitas.
Menurut (Fadila, 2015) resiko pembiayaan akad bagi hasil mudharabah
memiliki resiko yang lebih tinggi daripada resiko pembiayaan akad jual beli
murabahah. Resiko yang disebabkan pada pembiayaan akad bagi hasil
mudharabah ini yaitu antara lain terdiri dari peluang nasabah melakakukan
wanprestasi lebih tinggi karna tidak semua nasabah dapat melakukan pengelolaan
dana dengan baik. Kemudian peluang bank syariah mengalami kerugian lebih
besar yang disebebkan oleh ketidaksanggupan nasabah dalam mengelola dana
bagi hasil juga kurangnya monitoring atau pengawasan bank syariah akibat dari
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pada pembiayaan bagi hasil akad mudharabah ini bank syariah tidak ikut serta
dalam mengelola dana sehingga dapat terjadi ketidakjujuran nasabah dalam
pembagian hasil. Selain itu, adanya resiko pasar yang diakibatkan oleh pergerakan
nilai mata uang asing yang disebabkan dari pembiayaan yang diberikan dengan
menggunakan valuta asing.
Resiko yang tinggi pada pembiayaan akad bagi hasil mudharabah ini
meyebabkan posi pembiayaan akad bagi hasil mudharabah juga masih sedikit,
sebesar 15% dari total pembiayaan lainnya. Hal tersebut berdampak pada
pendapatan bagi hasil akad mudharabah pada Bank Umum Syariah yang kecil
sehingga pendapatan bagi hasil yang kecil pada pembiayaan akad mudharabah ini
tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat profitabilitas.
Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan
oleh (Taudlikhul Afkar, 2017) yang menyatakan bahwa mudharabah financing
has no significant effect on the profitability of sharia banks in Indonesia, (Cut
Faradila et al., 2017) yang menyatakan bahwa mudharabah tidak berpengaruh
terhadap Profitabilitas BUS Indonesia.
4.3.3. Pengaruh Ijarah terhadap Profitabilitas
Berdasarkan pada hasil uji t yang menunjukan bahwa nilai probabilitas
variabel akad sewa ijarah sebesar 0.7170 > 0,05. Koefisien regresi akad sewa
ijarah sebesar -0.000639, sehingga dapat disimpulkan bahwa H03 diterima dan Ha3
ditolak, yang berarti variabel pembiayaan akad sewa ijarah tidak berpengaruh
signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
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Hasil penelitian ini juga tidak sejalan pada hipotesis penelitian yang
diajukan. Berdasarkan hasil uji hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa akad
pembiayaan sewa ijarah tidak mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas.
Pembiayaan akad sewa ijarah lebih banyak memiliki resiko, karna apabila
barang yang disewakan rusak maka yang akan menanggung resiko adalah pemilik
barang serta resiko yang ditanggung tidak sebanding dengan harga sewa (Nur
Amalia, 2016). Selain itu, pemilik objek sewa atau bank syariah juga menanggung
biaya pemeliharaan objek sewa ijarah. Dan pada pembiayaan akad sewa ijarah
IMBT adanya resiko ketidaksanggupan nasabah dalam melakukan pembayaran
dalam jumlah besar pada akhir periode atau nasabah yang melakukan wanprestasi.
Hal tersebut menyebabkan porsi pada pembiayaan sewa ijarah juga masih
sangat kecil yaitu sebesar 2,01% dari total pembiayaan lainnya. Resiko yang
tinggi dan porsi pembiayaan yang kecil pada akad sewa ijarah ini mengakibatkan
kecil nya pendapatan yang diperoleh dari akad sewa ijarah pada Bank Umum
Syariah. Serta menurut (Nur Amalia, 2016) kurang nya pemahaman nasabah akan
pembiayaan juga berpengaruh terhadap margin pendapatan perbankan. Oleh
karena itu, pendapatan sewa ijarah yang kecil tidak memberikan pengaruh
terhadap tingkat profitabilitas.
Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan
oleh (Cut Faradila et al., 2017), (Nur Amalia, & Fadiana, 2016), (Rochadi
Santoso & Intan Dewi, 2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan sewa ijarah
tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).
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4.4. Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pengaruh
Pembiayaan Akad Jual Beli Murabahah, Akad Bagi Hasil Mudharabah, Akad
Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Periode 20142017. Diperoleh bahwa variabel akad jual beli murabahah, akad bagi hasil
mudharabah, dan akad sewa ijarah berpengaruh positif secara simultan terhadap
profitabiitas yang diukur dengan Return On Asset (ROA).
Dari hasil analisis regresi mengenai pengaruh pembiayaan akad jual beli
murabahah, akad bagi hasil mudharabah, akad sewa ijarah terhadap profitabilitas
yang telah dilakukan, ditemukan bahwa secara parsial variabel independen akad
jual beli murabahah berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu Return
On Asset, sedangkan akad bagi hasil mudharabah dan akad sewa ijarah tidak
berpengaruh terhadap ROA dengan koefisien negatif.
Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel akad jual beli
murabahah dengan memiliki pengaruh positif terhadap besarnya profitabilitas, hal
ini disebabkan oleh tinggi nya pendapatan margin yang diperoleh dari
pembiayaan akad jual beli murabahah pada Bank Umum Syariah. Tinggi nya
margin pendapatan akad jual beli murabahah disebabkan oleh faktor dari rendah
nya resiko pada pembiayaan akad jual beli murabahah sehingga hal tersebut
berdampak pada porsi pembiayaan akad jual beli murabahah yang berkontibusi
sebesar 96% dari total pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, pembiayaan akad jual
beli murabahah merupakan primadona bagi perbankan syariah agar kebutuhan-
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kebutuhan pembiayaan konsumtif seperti pengadaan kendaraan bermotor,
pembelian rumah dan kebutuhan konsumen lainnya dapat terpenuhi. Hasil
penelitian pada variabel ini menandakan bahwa semakin tinggi margin yang
dihasilkan dari pembiayaan akad jual beli murabahah oleh suatu bank syariah
maka semakin tinggi juga tingkat profitabilitas yang akan dihasilkan.
Pada variabel akad bagi hasil mudharabah tidak memberikan pengaruh
terhadap variabel Return On Asset (ROA) dengan ditandai koefisien negatif. Hal
tersebut menunjukkan pengamatan bahwa apabila nilai variabel pada pembiayaan
akad bagi hasil mudharabah naik 1 satuan, maka akan mengakibatkan nilai
variabel profitabilitas tersebut berkurang, namun di sisi lain penurunan tersebut
tidak berpengaruh signifikan.
Hal tersebut disebabkan oleh salah satu resiko pada pembiayaan akad bagi
hasil mudharabah yaitu kurang nya monitoring atau pengawasan bank syariah
kepada nasabah dalam pengelolaan dana nya sehingga terjadi ketidakjujuran
nasabah dalam pembagian keuntungan karna pada akad bagi hasil mudharabah ini
bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola dana.
Bank syariah sebagai pemilik dana juga harus bersedia menanggung resiko
kerugian yang disebabkan akibat dari ketidaksanggupan nasabah dalam mengelola
dana. Hal tersebut menyebabkan bank syariah harus mempunyai cadangan resiko
biaya yang tinggi sehingga dapat menutupi kerugian yang dialami oleh bank
syariah. Pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan akad
bagi hasil mudharabah yang kecil pada Bank Umum Syariah masih belum
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tumbuh dengan optimal sehingga dalam pengelolaan pembiayaan akad bagi hasil
mudharabah belum mampu mengimbangi biaya yang dikeluarkan. Jadi, apabila
pembiayaan akad bagi hasil mudharabah meningkat, maka tingkat profitabilitas
pada Bank Umum Syariah akan menurun. Hal ini dilihat dari koefisien pada
variabel penelitian yang bertanda negatif tetapi di sisi lain penurunan pada tingkat
profitabilitas tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan sehingga tinggi
rendahnya keuntungan yang dihasilkan dari bagi hasil pada pembiayaan akad
mudharabah tidak memiliki pengaruh tehadap tinggi rendahnya tingkat
profitabilitas suatu bank.
Pada variabel akad sewa ijarah juga tidak memberikan pengaruh terhadap
variabel Return On Asset (ROA) dengan ditandai koefisien negatif. Hal tersebut
menunjukkan pengamatan bahwa apabila nilai variabel pada pembiayaan akad
sewa ijarah naik 1 satuan, maka akan mengakibatkan nilai variabel profitabilitas
tersebut berkurang, namun di sisi lain penurunan tersebut tidak berpengaruh
signifikan.
Hal tersebut juga disebabkan oleh salah satu resiko pada pembiayaan akad
sewa ijarah yaitu apabila barang yang disewakan oleh bank syariah rusak bukan
akibat dari kelalaian bank syariah maka yang akan menanggung resiko kerusakan
barang tersebut adalah si pemilik barang atau bank syariah serta resiko yang
ditanggung oleh bank syariah tidak sebanding dengan harga sewa pada barang
atau objek sewa yang disewakan. Selain itu, bank syariah juga menanggung biaya
pemeliharaan objek sewa ijarah. Oleh karena itu, pendapatan sewa ijarah yang
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sangat kecil pada Bank Umum Syariah juga belum mampu mengimbangi biaya
yang dikeluarkan. Jadi, apabila pembiayaan akad sewa ijarah meningkat, maka
tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah akan menurun namun di sisi lain
penurunan pada tingkat profitabilitas tersebut tidak memberikan pengaruh yang
signifikan sehingga tinggi rendahnya keuntungan yang dihasilkan dari pendapatan
sewa pada pembiayaan akad ijarah tidak memiliki pengaruh tehadap tinggi
rendahnya tingkat profitabilitas suatu bank.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh
pembiayaan akad jual beli murabahah, akad bagi hasil mudharabah, dan akad
sewa ijarah terhadap profitabilitas yang di ukur dengan Return On Asset pada
Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 sampai 2017. Berdasarkan
analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) Bank

Umum Syariah. Artinya keuntungan yang didapatkan dari hasil
pendapatan pembiayaan akad jual beli murabahah tersebut sangat
memberikan pengaruh terhadap perubahan tingkat profitabilitas.
2. Mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum

Syariah. Artinya jika keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan akad
bagi hasil mudharabah mengalami kenaikan atau penurunan, maka hal
tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA).
3.

Ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
Artinya jika keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan akad sewa
ijarah mengalami kenaikan atau penurunan, maka hal tersebut tidak
memberikan pengaruh terhadap perubahan tingkat profitabilitas (ROA).
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5.2. Saran
Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Bank Syariah disarankan untuk terus mempertahankan produk pembiayaan
akad jual beli murabahah sebagai produk unggulan.

2.

Bank Syariah diharuskan untuk lebih mengembangkan SDM yang kuat
pada pembiayaan akad bagi hasil mudharabah agar dapat melakukan
pemantauan atau monitoring untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan
pembiayaan, atau secara menyeluruh, apakah terjadi penyimpanganpenyimpangan yang tidak diinginkan.

3.

Bank Syariah untuk lebih mengembangkan pembiayaan akad sewa ijarah
agar dapat menarik minat nasabah.

4.

Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk agar lebih mengembangkan
penelitian dengan menambah variabel penelitian pada pembiayaan akad
jual beli seperti istishna atau salam, atau menggunakan teknik analisis
yang berbeda seperti menganalisis dengan menggunakan persamaan
regresi linear.
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LAMPIRAN I
TABEL DATA PENELITIAN
Kode
Aceh Syariah
Aceh Syariah
Aceh Syariah
Aceh Syariah
BCA Syariah
BCA Syariah
BCA Syariah
BCA Syariah

Tahun
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017

ROA
3.2702%
2.9873%
0.5565%
2.3558%
0.5843%
0.7332%
0.9857%
1.0433%

Murabahah
13.221%
13.694%
4.418%
14.085%
9.343%
10.700%
12.847%
11.954%

Mudharabah
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
11.7897%
11.8780%
7.3820%
11.3892%

Ijarah
0.00%
0.00%
12.15%
74.89%
4.57%
6.62%
6.14%
4.44%

BJB Syariah
BJB Syariah
BNI Syariah
BNI Syariah
BNI Syariah
BNI Syariah
BRI Syariah
BRI Syariah
BRI Syariah
BTPN Syariah
BTPN Syariah
BTPN Syariah
BTPN Syariah
Bukopin
Syariah
Bukopin
Syariah
Bukopin
Syariah
Bukopin
Syariah
Maybank
Syariah
Mega Syariah
Mega Syariah
Mega Syariah
Mega Syariah
Muamalat
Muamalat

2014
2015
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2017
2014

0.5631%
0.2477%
1.1904%
1.3371%
1.0717%
1.4436%
1.0571%
0.6561%
0.8618%
3.3539%
4.8264%
7.5886%
9.9241%
0.2432%

12.131%
13.851%
12.636%
13.005%
12.418%
12.624%
12.618%
14.610%
14.232%
40.309%
41.126%
43.580%
46.807%
11.755%

11.6681%
15.3756%
22.6142%
24.0941%
34.9256%
53.4781%
41.7661%
57.2469%
53.9531%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
12.8928%

5.49%
10.55%
8.71%
9.07%
55.50%
29.70%
18.73%
6.94%
3.60%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

2015

0.6979%

11.817%

10.7204%

0.00%

2016

-1.0105%

10.635%

14.1401%

23.83%

2017

0.0186%

10.966%

19.2673%

23.82%

2014

3.1265%

10.017%

0.0000%

5.26%

2014
2015
2016
2017
2014
2015

0.3019%
0.3009%
2.4000%
1.3709%
0.1586%
0.1905%

20.975%
16.327%
13.355%
12.783%
11.314%
11.701%

1.5622%
71.1451%
0.0000%
0.0000%
14.2161%
17.6150%

16.42%
805.53%
0.00%
0.00%
7.93%
10.60%
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Muamalat
Muamalat
Panin Syariah
Panin Syariah
Panin Syariah
Mandiri
Syariah
Mandiri
Syariah
Mandiri
Syariah
Mandiri
Syariah
Victoria
Syariah
Victoria
Syariah

2016
2017
2014
2015
2016
2014

0.2088%
0.0977%
1.5424%
1.0565%
0.3169%
-0.0384%

9.475%
7.603%
16.807%
10.421%
8.011%
11.385%

11.0008%
11.5185%
13.0556%
12.8491%
17.6729%
13.1946%

21.83%
20.79%
0.00%
0.00%
0.00%
1.99%

2015

0.5317%

11.008%

12.6170%

11.34%

2016

0.5514%

11.184%

11.4903%

3.70%

2017

0.5539%

11.966%

10.7045%

12.05%

2016

-1.7158%

11.181%

4.2892%

9.09%

2017

0.3045%

7.779%

7.7172%

12.89%
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LAMPIRAN II
HASIL UJI PENELITIAN
1. Output Statistik Deskriptif
Date: 07/12/18
Time: 08:20
Sample: 2014 2017

ROA

MURABAHAH MUDHARABAH

IJARAH

Mean

0.013453

0.148529

0.150053

0.289350

Median

0.006979

0.121311

0.116681

0.066243

Maximum

0.099241

0.468073

0.711451

8.055302

Minimum

-0.017158

0.044179

0.000000

0.000000

Std. Dev.

0.020536

0.095104

0.170764

1.221326

Skewness

2.447587

2.459131

1.715336

6.188282

Kurtosis

9.972077

7.883723

5.418477

39.85146

Jarque-Bera

130.0259

86.07175

31.56654

2707.584

Probability

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Sum

0.578459

6.386754

6.452292

12.44206

Sum Sq. Dev.

0.017713

0.379882

1.224734

62.64878

Observations

43

43

43

43

5. Output Uji Normalitas
14

Series: Standardized Residuals
Sample 2014 2017
Observations 43

12
10
8
6
4
2
0
-0.03

-0.02

-0.01

0.00

0.01

0.02

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

1.31e-18
-0.000168
0.028126
-0.026315
0.011216
-0.060177
3.931809

Jarque-Bera
Probability

1.581599
0.453482

0.03
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6. Output Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: EQ02
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

d.f.

Prob.

1.649175
23.642892

(12,27)
12

0.1363
0.0227

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 07/10/18 Time: 12:25
Sample: 2014 2017
Periods included: 4
Cross-sections included: 13
Total panel (unbalanced) observations: 43
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
MURABAHAH
MUDHARABAH
IJARAH

-0.009998
0.173291
-0.014019
-0.000639

0.004078
0.019444
0.012777
0.001750

-2.451449
8.912383
-1.097165
-0.365096

0.0188
0.0000
0.2793
0.7170

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

0.701693
0.678746
0.011640
0.005284
132.5780
30.57921
0.000000

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

0.013453
0.020536
-5.980372
-5.816540
-5.919956
0.815010

7. Output Uji Multikolinearitas
MURABAHAH MUDHARABAH
MURABAHAH
MUDHARABAH
IJARAH

1.000000
-0.202312
-0.001121

-0.202312
1.000000
0.530748

IJARAH
-0.001121
0.530748
1.000000

Indonesia Banking School

Analisis Pengaruh Pembiayaan Akad..., Pertiwi Hingis Ahyabi, Ak.-Ibs, 2018

87

8. Output Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: EQ02
Test cross-section random effects
Test Summary
Cross-section random

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

0.312495

3

0.9577

Random

Var(Diff.)

Prob.

0.173295
-0.013530
-0.000542

0.004895
0.001099
0.000009

0.9144
0.6714
0.7139

Cross-section random effects test comparisons:
Variable
MURABAHAH
MUDHARABAH
IJARAH

Fixed
0.180817
0.000533
-0.001644

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 07/10/18 Time: 12:28
Sample: 2014 2017
Periods included: 4
Cross-sections included: 13
Total panel (unbalanced) observations: 43
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
MURABAHAH
MUDHARABAH
IJARAH

-0.013008
0.180817
0.000533
-0.001644

0.012196
0.074802
0.036916
0.003590

-1.066586
2.417282
0.014428
-0.458027

0.2956
0.0227
0.9886
0.6506

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.827863
0.732232
0.010627
0.003049
144.3994
8.656798
0.000001

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

0.013453
0.020536
-5.972067
-5.316737
-5.730402
1.396108
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9. Output Uji LM
Lagrange multiplier (LM) test for panel data
Date: 07/10/18 Time: 12:07
Sample: 2014 2017
Total panel observations: 43
Probability in ()
Null (no rand. effect)
Alternative
Breusch-Pagan
Honda
King-Wu
GHM

Cross-section
One-sided

Period
One-sided

Both

0.312689
(0.5760)
0.559186
(0.2880)
0.559186
(0.2880)
---

0.640935
(0.4234)
-0.800584
(0.7883)
-0.800584
(0.7883)
---

0.953624
(0.3288)
-0.170694
(0.5678)
-0.456432
(0.6760)
0.312689
(0.5018)

10. Output Uji Common Effect
Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 07/10/18 Time: 12:23
Sample: 2014 2017
Periods included: 4
Cross-sections included: 13
Total panel (unbalanced) observations: 43
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
MURABAHAH
MUDHARABAH
IJARAH

-0.009998
0.173291
-0.014019
-0.000639

0.004078
0.019444
0.012777
0.001750

-2.451449
8.912383
-1.097165
-0.365096

0.0188
0.0000
0.2793
0.7170

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

0.701693
0.678746
0.011640
0.005284
132.5780
30.57921
0.000000

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

0.013453
0.020536
-5.980372
-5.816540
-5.919956
0.815010
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11. Output Uji Heteroskedastisitas
Dependent Variable: RESABS
Method: Panel Least Squares
Date: 07/10/18 Time: 13:22
Sample: 2014 2017
Periods included: 4
Cross-sections included: 13
Total panel (unbalanced) observations: 43
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
MURABAHAH2
MUDHARABAH2
IJARAH2

0.004920
0.014998
-0.011290
1.47E-05

0.000812
0.012278
0.007868
8.43E-05

6.056099
1.221589
-1.434887
0.174332

0.0000
0.2292
0.1593
0.8625

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

0.119224
0.051472
0.004010
0.000627
178.3953
1.759711
0.170829

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

0.004830
0.004118
-8.111410
-7.947578
-8.050994
1.328987
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12. Output Uji Autokorelasi
Dependent Variable: ROA-0.342856*ROA(-1)
Method: Panel Least Squares
Date: 07/10/18 Time: 14:04
Sample (adjusted): 2015 2017
Periods included: 3
Cross-sections included: 12
Total panel (unbalanced) observations: 30

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
MURABAHAH0.342856*MURABAHAH(-1)
MUDHARABAH0.342856*MUDHARABAH(-1)

-0.007839

0.002623

-2.988187

0.0061

0.216081

0.018784

11.50319

0.0000

-0.019457

0.011444

-1.700200

0.1010

IJARAH-0.342856*IJARAH(-1)

0.000112

0.001257

0.089066

0.9297

R-squared

0.852929

Mean dependent var

0.010738

Adjusted R-squared

0.835959

S.D. dependent var

0.017610

S.E. of regression

0.007132

Akaike info criterion

-6.924808

Sum squared resid

0.001323

Schwarz criterion

-6.737982

Log likelihood

107.8721

Hannan-Quinn criter.

-6.865041

F-statistic

50.26185

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.000000

1.928076
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Curriculum Vitae
I. DATA PRIBADI / PERSONAL DETAILS

Nama / Name

: Pertiwi Hingis Ahyabi

Alamat / Address

: Jl. Terogong 1 no. 70
Jakarta Selatan

No. Tlp/ Contact Number

: 081398377704

Email

:

pertiwi.ahyabi97@gmail.com
Tempat, Tanggal Lahir/ Place, Date of Birth

: Jakarta, 01 Juli 1997

Jenis Kelamin / Sex

: Female

Agama / Religion

: Muslim

II. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL / FORMAL EDUCATION DETAILS
2003 – 2009
2009 – 2012
2012 – 2014
2014 – 2018

SD MI Al-Hurriyah
SMP Sumbangsih 1
SMA Bakti Mulya 400
STIE Indonesia Banking School

III. RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL / NON FORMAL EDUCATION
DETAILS
2006 – 2012

: English Course at LBPP LIA

2014

: English Course at TBI
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2014
2014

: Rindam Jaya Military Training
:Training Mandiri Mini Bank, Indonesia Banking
School

2018

: Brevet AB at IAI Menteng

IV. PENGALAM KERJA / JOB EXPERIENCE
2017 :
2 weeks Internship at Bank Indonesia (BI) (2016)
2017 :
6 months Internship at PT. Bank Bukopin (2017-2018)
V. PENGALAMAN ORGANISASI / ORGANIZATION EXPERIENCE
• Member of Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) at SMA Bakti Mulya 400
(2012-2013)
• Member of Himpunan Mahasiswa Management at STIE Indonesia Banking
School (2014-2015)
• Member of Himpunan Mahasiswa Akuntansi at STIE Indonesia Banking
School (2016-2017)
• Student Ambassador of CPA Australia (2016-2017)
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