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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Perekonomian saat ini tidak lepas dengan dunia perbankan. Hampir semua 

aktivitas perekonomian menggunakan perbankan sebagai lembaga keuangan yang 

membantu usaha-usahanya. Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti 

sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690. Sejarah mencatat asal mula 

dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan 

Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para 

pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh 

bangsa Eropa. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa 

penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank dikenal sebagai meja 

tempat penukaran uang. 

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 

pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan 

meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan 

memberikan jasa bank lainnya.  

Terjadinya perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 menjadi Undang-

undang No. 10 tahun 1998 semakin memberikan stimulus bahwa bank 

konvensional bukanlah satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada 

sistem yang lebih baik yang bisa diandalkan, yaitu perbankan syariah. Bank 

konvensional dan bank syariah mempunyai kesamaan yaitu dalam hal sisi teknis 

penerimaan uang, persamaan dalam hal mekanisma transfer, teknologi komputer 

yang digunakan maupun dalam hal syarat-syarat umum untuk mendapat 

pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. 



2 
 

Dalam hal persamaan ini semua kegiatan yang dijalankan pada bank syariah itu 

sama persis dengan yang dijalankan pada bank konvensional. Tentu saja dua bank 

tersebut juga mempunyai perbedaan meliputi aspek akad dan legalitas, struktur 

organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. 

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar 

mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual 

beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu 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 

nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro. Nilai-nilai makro yang 

dimaksud adalah keadilan, maslahah, sistem zakat, bebas dari bunga (riba), bebas 

dari kegiatan spekulatif dan yang non produkif seperti perjudian (maysir), bebas 

dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), bebas dari hal-hal yang 

rusak atau tidak sah (bathil) dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara 

itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah 

sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah saw, yaitu shidiq, amanah, 

tablig, dan fathonah. 

Jasa-jasa yang ditawarkan bank syariah dikemas dalam produk-produk bank 

syariah, salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Murabahah adalah 

transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai 

pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok 

ditambah keuntungan (margin), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank 

dengan nasabah. Selain pembiayaan murabahah, ada produk lain yaitu 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah akad kerjasama 

antara bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah selaku 

(mudharib) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu 

usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut 

dibagi bersama berdasarkan nasabah yang disepakati. Akad mudharabah 

digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi 

nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan 

modal bagi usaha atau proyek bersangkutan. Pembiayaan Musyarakah adalah 
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perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan 

dibagi sesuai perjanjian namun kerugian yang terjadi dibagi berdasarkan modal 

masing-masing. 

Rendahnya penyaluran pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan 

non bagi hasil pada portfolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan 

fenomena global yang terjadi tidak hanya di perbankan syariah di Indonesia, 

melainkan juga terjadi di perbankan syariah di seluruh dunia. Lebih jauh lagi, 

fenomena ini terjadi tidak hanya di bank syariah yang baru atau belum lama 

berdiri (yang masih dalam masa transisi), melainkan juga terjadi di bank syariah 

yang sudah cukup lama berdiri (yang sudah dianggap established). Namun 

demikian, menurut Chapra dalam Supriyadi (2011) tahap-tahap kearah perbaikan 

telah tampak. Sebagai contoh, dari data International Association of Islamic 

Banks atau IAIB tahun 1996, proporsi murabahah yang sebelumnya mencapai 

90% dari total pembiayaan telah turun menjadi 40,3%. Sementara itu, pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah telah meningkat menjadi 7,2% dan 12,7%. Namun, 

penggunaan pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah masih sangat marginal, 

yang angkanya masih di bawah 20%. Permasalahan penggunaan pembiayaan bagi 

hasil yang masih sangat rendah ini merupakan masalah yang tidak sederhana, 

bahkan merupakan masalah yang memiliki multi dimensi. Selain pembiayaan, 

permasalahan yang ada di bank syariah sekarang adalah profitabilitas. Karena 

dengan aturan yang sangat ketat dan memilih investasi yang halal sesuai syariah 

saja, bank syariah harus menghasilkan profit yang baik. Sedangkan dengan aturan 

yang sangat ketat otomatis bank syariah sulit untuk menghasilkan profit yang 

baik. Kemampuan bank dalam menghasilkan profit akan bergantung pada 

kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola aset dalam 

liabilities yang ada, dan secara kuantitatif profitabilitas dapat dinilai dengan 

menggunakan Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Assets, Return 

on Equity. Pada penelitian ini penulis menghitung tingkat profitabilitas dengan 

menggunakan Return on Assets (ROA) karena dengan menggunakan ROA bisa 

memperhitungkan bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 

laba secara keseluruhan dan ROA merupakan alat penilaian profitabilitas terbaik 
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dalam penilaian tingkat kesehatan bank yang digunakan oleh Bank Indonesia 

sebagai pemegang otoritas perbankan (Dendawijaya, 2003:121). Berikut adalah 

kondisi ROA pada Bank Umum Syariah pada tahun 2006-2012. 

Tabel 1.1 

Nilai Rata-Rata Return on Asset pada Bank Umum Syariah Periode 2006-2012 

Tahun ROA (%) 

2006 2,39 

2007 3,05 

2008 1,80 

2009 1,63 

2010 1,82 

2011 1,68 

2012 2,53 

  Sumber : Data diolah (Rata-rata pada tiga bank umum syariah) 

 

Terlihat pada tabel diatas bahwa ROA pada Bank Umum Syariah pada 

tahun 2007 mengalami kenaikan, lalu pada tahun 2008-2009 mengalami 

penurunan, tahun 2010 mengalami kenaikan, kemudian pada tahun 2011 

mengalami penurunan kembali, dan akhirnya pada tahun 2012 mengalami 

peningkatan. ROA pada bank umum syariah mengalami kenaikan dan penurunan 

setiap tahunnya. Itu karena dengan aturan yang sangat ketat bank umum syariah 

kesulitan untuk menghasilkan profit yang baik. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah penelitian ini 

menggunakan tolak ukur persentase pembiayaannya, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Dwi Fany Wicaksana yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan 

Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia”  menggunakan tolak ukur jumlah rupiah pembiayaannya. 

Keadaan penyaluran pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah 

dan ROA pada bank umum syariah ditujukan pada grafik sebagai berikut. 
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Grafik 1.1 

Tingkat Penyaluran Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah 

dan Return On Assets Bank Umum Syariah Periode 2006-2012 

 

 

( Sumber : Statistik Perbankan Syariah – Des 2012) 

 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat Return On Assets (ROA) relatif 

stabil, penyaluran pembiayaan murabahah dan mudharabah cenderung menurun, 

sementara pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah pada tahun 2006-2009 

mengalami kenaikan, lalu tahun 2010-2011 mengalami penurunan, dan meningkat 

kembali pada tahun 2012. Penyaluran pembiayaan murabahah memiliki tingkat 

penyaluran pembiayaan yang paling tinggi dibandingkan dengan penyaluran 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah. 

Dari grafik tersebut terlihat bahwa penyaluran pembiayaan murabahah dari 

tahun 2006-2011 mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2012 

tetapi ROA pada tahun 2008-2012 relatif stabil. Kemudian pada tingkat 

penyaluran pembiayaan mudharabah. Penyaluran pembiayaan mudharabah dari 

tahun 2006-2007 mengalami peningkatan walaupun hanya sedikit dan pada tahun 

2007-2012 terus mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2006-2012 ROA relatif 

stabil. Selanjutnya pada tingkat penyaluran pembiayaan musyarakah. Tahun 2006-

2009 penyaluran pembiayaan musyarakah terus meningkat kemudian tahun 2009-
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2011 mengalami penurunan lalu meningkat kembali pada tahun 2012, tetapi ROA 

pada tahun 2006-2012 relatif stabil. Hal ini tidak sesuai dengan konsep 

profitabilitas bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas suatu 

bank adalah pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank. Jika tingkat 

pembiayaan tinggi, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan. Tetapi 

kenyataannya pada saat profitabilitas relatif stabil, pembiayaan murabahah dan 

mudharabah cenderung menurun, sedangkan pembiayaan musyarakah mengalami 

kenaikan dan penurunan. 

Berdasarkan dari fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul : 

“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, dan 

Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah 

Periode 2006-2012”  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat diidentifikasikan 

bahwa profitabilitas pada bank umum syariah tidak stabil. Ketidakstabilan 

profitabilitas ini disebabkan oleh pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum 

syariah tersebut. Oleh karena itu, maka penulis merumuskan permasalahan yang 

akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, 

pembiayaan musyarakah, dan profitabilitas pada bank umum syariah 

periode 2006-2012? 

2. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan 

pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas secara simultan dan parsial 

pada bank umum syariah periode 2006-2012? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data, 

mengolah, menganalisa, dan menyajikan data yang berkaitan dengan masalah 

pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah 

sehingga dapat dilakukan analisis dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai 
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seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan 

pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas perbankan syariah, dan 

selanjutnya akan dituangkan penulis dalam bentuk skripsi yang merupakan salah 

satu syarat untuk menempuh Ujian Sidang Sarjana Ekonomi pada Program Studi 

Manajemen pada Fakultas Bisnis & Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian 

adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah 

diidentifikasikan di atas yaitu : 

1. Untuk menganalisis kondisi pembiayaan murabahah, pembiayaan 

mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan profitabilitas pada bank umum 

syariah periode 2006-2012. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan 

mudharabah, dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas secara 

simultan dan parsial pada bank umum syariah periode 2006-2012. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian yang dilakukan 

dapat berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut : 

1. Pihak Bank 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan 

pikiran serta saran-saran yang dapat membantu Bank Umum Syariah dalam 

menjalankan operasinya yang berprinsipkan syariah dalam rangka 

meningkatkan profitabilitas, khususnya melalui produk Murabahah, 

Mudharabah dan Musyarakah. 

2. Penulis 

Menambah pemahaman mengenai perbankan syariah terutama konsep 

Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah. Serta dapat mengetahui seberapa 

besar pengaruh dari pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah 

terhadap profitabilitas perbankan syariah. Penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang selama ini telah 
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didapat dibangku kuliah secara teoritis dikaitkan dengan kondisi sebenarnya 

yang terjadi di lapangan. 

3. Civitas Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di 

bidang manajemen keuangan khususnya teori tentang bagaimana proses 

pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan 

musyarakah untuk meningkatkan profitabilitas. Penulis juga berharap 

penelitian ini menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian lebih lanjut. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Bank syariah pada dasarnya memiliki peran yang sama dengan bank 

konvensional yaitu sebagai lembaga penghimpun dana kemudian menyalurkannya 

dalam bentuk pembiayaan. Pengertian Bank Syariah dalam UU No.10 Tahun 

1998 disebutkan bahwa : 

“Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran”. 

Prinsip operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum 

islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist. Aspek yang paling 

ditonjolkan dalam bank syariah yaitu prinsip syariah, dimana prinsip tersebut 

meliputi pelarangan riba dan persepsi mengenai uang sebagai alat tukar dan sarana 

untuk membayar kewajiban keuangan tetapi bukan komoditi. Larangan terhadap 

riba tersebut seperti tercantum dalam QS. Al-Baqarah (2: 257)  sebagai berikut : 

“Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan 

sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terbayang-

bayang karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka 

mengatakan: “Perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah 

telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh 

karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari 

Tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya apa 

yang telah lalu dan barang siapa mengulangi lagi (memakan riba) 

maka itu ahli neraka akan kekal di dalamnya”.  

Pada dasarnya fungsi utama bank syariah tidak jauh beda dengan bank 

konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya 
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kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Dalam prakteknya bank 

syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian 

pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk konsumsi. Adapun 

pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan 

pembiayaan adalah : 

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai 

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” 

Pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori. Pertama adalah 

pembiayaan dengan prinsip jual beli yang dilaksanakan sehubungan dengan 

adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, meliputi pembiayaan 

murabahah, pembiayaan salam dan pembiayaan istishna. Kedua adalah 

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi pembiayaan mudharabah dan 

pembiayaan musyarakah. Ketiga adalah pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah) 

yang dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Keempat adalah pembiayaan 

dengan akad pelengkap (Muhammad, 2002:91). Namun disini penulis hanya 

meneliti tentang pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan 

pembiayaan musyarakah. Murabahah menurut Sudarsono (2008:69) adalah : 

“Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan 

nasabah. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian 

barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang dari 

pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga 

yang ditambah keuntungan atau di-mark-up.” 

Kemudian mudharabah menurut Sudarsono (2008:76) adalah : 

“Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana 

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 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 ini bukan akibat kelalaian si pengelola.” 
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Selanjutnya musyarakah menurut Sudarsono (2008:74) adalah : 

“Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung 

bersama sesuai dengan kesepakatan.” 

Pemberian pembiayaan dana oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu 

usaha bank untuk memperoleh laba. Berkaitan dengan profitabilitas, alokasi 

penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dibagi dalam dua bagian yang 

penting dari aktiva bank seperti aktiva yang menghasilkan diantaranya 

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip 

penyertaan, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, pembiayaan berdasarkan 

prinsip sewa surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya serta aset yang 

tidak memberikan penghasilan diantaranya dalam bentuk tunai, pinjaman dan 

penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris. 

Tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh bank sering disebut dengan istilah 

profitabilitas yang merupakan pengukuran mengenai kemampuan bank untuk 

menghasilkan laba dan aset yang digunakan. Dengan demikian profitabilitas dapat 

digunakan sebagai salah satu untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja bank. 

Menurut Sartono (2001:122) profitabilitas adalah : 

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. 

Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat 

berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi 

pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan 

diterima dalam bentuk dividen.” 

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas bank adalah 

jumlah modal, kualitas kredit yang diberikan dan pengembaliannya, perpencaran 

bunga bank, manajemen pengalokasian dana dalam aktiva likuid, efisiensi dalam 

menekan biaya operasional serta mobilitas dana masyarakat dalam memperoleh 

dana yang murah (Amalia, 2012). Dalam penelitian ini penulis memilih 

pendekatan Return On Assets (ROA) karena dengan menggunakan ROA bisa 

memperhitungkan bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 
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laba secara keseluruhan. Menurut Sundjaja dan Barlian (2005:145) pengertian 

Return On Assets adalah : 

“Return On Assets adalah ukuran keseluruhan keefektifan manajemen 

dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia juga. Semakin 

tinggi hasil yang dihasilkan semakin baik.” 

Dengan demikian ROA merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) 

secara keseluruhan. Semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai bank tersebut dari segi penggunaan asetnya. ROA dapat 

diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba bersih setelah pajak dengan 

total aktiva. 

Pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas diungkapkan oleh Arifin 

(2002:257) bahwa : 

“Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank sebagai usaha untuk 

memperoleh laba.” 

Teori diatas didukung juga oleh beberapa penelitian sebelumnya. Berikut ini 

adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian serupa. 

No. Judul Penelitian Peneliti Tahun Sumber Hasil penelitian 

1. 
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2012 

 

 

 

 

 

 

 

Jurnal Akuntansi 

Pascasarjana 

Universitas 

Syiah Kuala 

 

 

Pengujian secara simultan 

menunjukkan bahwa risiko 

pembiayaan musyarakah dan 

risiko pembiayaan murabahah 

berpengaruh tehadap tingkat 

profitabilitas. Pengujian secara 

parsial memperlihatkan bahwa 

risiko pembiayaan musyarakah 

berpengaruh terhadap tingkat  

profitabilitas. Pengujian secara 

parsial menunjukkan bahwa risiko 

pembiayaan murabahah 

berpengaruh terhadap tingkat 

profitabilitas. 

2. 

 

 

 

 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Musyarakah, 

Mudharabah dan 

Murabahah 

Oktriani 2011 Jurnal 

Universitas 

Siliwangi 

Secara simultan, pembiayaan 

musyarakah, mudharabah dan 

murabahah berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. 

Secara parsial, pembiayaan 
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No. Judul Penelitian Peneliti Tahun Sumber Hasil penelitian 

 

 

 

 

 

 

terhadap 

Profitabilitas 

(Studi Kasus 

pada PT. Bank 

Muamalat 

Indonesia, Tbk.) 

musyarakah dan mudharabah 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. Sedangkan 

pembiayaan murabahah 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 

3. Pengaruh 

Pembiayaan Jual 

Beli, Pembiayaan 

Bagi Hasil, dan 

Rasio Non 

Performing 

Financing 

terhadap 

Profitabilitas 

Bank Umum 

Syariah di 

Indonesia 

Rahman dan  

Ridha 

Rochmanika 

2012 Jurnal 

Universitas 

Brawijaya 

Secara simultan pembiayaan jual 

beli, pembiayaan bagi hasil dan 

rasio NPF berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. Secara 

parsial, pembiayaan jual beli dan 

rasio NPF berpengaruh signifikan 

positif terhadap profitabilitas. 

Sedangkan pembiayaan bagi hasil 

berpengaruh signifikan negatif 

terhadap profitabilitas.  

4. Analisis 

Pengaruh Tingkat 

Resiko 

Pembiayaan 

Musyarakah 

terhadap Tingkat 

Profitabilitas 

pada PT. Bank 

Kalbar Syariah 

Miyahurrahm

awati 

2013 Jurnal Kajian 

Ilmiah 

Akuntansi 

Fakultas 

Ekonomi 

UNTAN 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat resiko pembiayaan 

musyarakah berpengaruh terhadap 

tingkat profitabilitas. 

5. 

 

 

 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Musyarakah 

terhadap Laba 

pada PT. Bank 

Muamalat 

Indonesia, Tbk. 

Tahun 2003-2012 

Hanum 

 

2012 

 

Jurnal Sekolah 

Tinggi Ilmu 

Ekonomi 

Indonesia 

Terdapat pengaruh yang sangat 

kuat antara pembiayaan 

musyarakah dengan laba pada PT. 

Bank Muamalat. Terdapat 

pengaruh yang signifikan 

pembiayaan musyarakah terhadap 

laba pada PT. Bank Muamalat 

Indonesia. 

6. Pengaruh Tingkat 

Pembiayaan 

Mudharabah 

terhadap Tingkat 

Rasio 

Profitabilitas 

pada Koperasi 

Jasa Keuangan 

Syariah Manfaat 

Surabaya 

Buchori dan 

Aji Prasetyo 

2013 Jurnal IAIN 

Sunan Ampel 

(El-Qist) 

Pembiayaan mudharabah 

mempunyai pengaruh signifikan 

banyak terhadap NPM, 

pembiayaan mudharabah 

mempunyai pengaruh signifikan 

banyak terhadap ROA, dan 

pembiayaan mudharabah  

mempunyai pengaruh signifikan 

sangat sedikit terhadap ROE. 
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat disusun bagan kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :     = Diteliti 

              = Tidak Diteliti 

 

Bank Syariah 

Penyaluran Dana 

Pembiayaan 

Pembiayaan 

Jual Beli 

Pembiayaan 

Bagi Hasil 

Pembiayaan 

Sewa / Ijarah 

Pembiayaan dengan  

Akad Pelengkap 

 

Pembiayaan 

Murabahah 

Pembiayaan 

Mudharabah 

Pembiayaan 

Musyarakah 

Profitabilitas 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara 

logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan 

yang dapat diuji (Sekaran, 2009:135). Dalam penelitian ini hipotesis yang akan 

diuji adalah ada atau tidaknya hubungan yang ditimbulkan oleh variabel 

independent (variabel X) terhadap variabel dependent (variabel Y) baik secara 

langsung maupun tidak langsung, serta untuk mengetahui kuat atau tidaknya 

hubungan antara kedua variabel tersebut, maka dapat disusun atau disimpulkan 

hipotesis awal penelitian ini adalah :  

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah, 

pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap 

profitabilitas secara simultan. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah, 

pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap 

profitabilitas secara parsial. 

1.7 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

metode verifikatif. Menurut Nazir (2003:54) pengertian metode deskriptif adalah: 

“Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, 

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Dengan tujuan untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki.” 

 

Sedangkan Metode verifikatif menurut Marzuki (2003:7) menyatakan : 

“Metode yang menguji suatu pengetahuan. Tujuan dari penelitian 

verifikatif ini adalah dimana penulis melakukan pengujian hipotesis 

yang dianalisis dengan metode statistik, apakah suatu hipotesis 

diterima atau ditolak.” 

Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan 

mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat 

dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data-data yang menunjang 
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penyusunan laporan penelitian. Data yang diperoleh tersebut kemudian diproses, 

dianalisis, lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari sehingga 

memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat ditarik kesimpulan 

mengenai masalah yang diteliti. 

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan 

mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah, 

digunakan analisis statistik yaitu analisis korelasi, regresi linier, dan koefisien 

determinasi. Sedangkan untuk menguji hipotesis secara simultan digunakan uji F 

Statistik dan uji t statistik untuk pengujian hipotesis secara parsial. 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini , maka 

penelitian ini dilakukan di kampus Universitas Widyatama, Jalan Cikutra 

No.204A Bandung, dan Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia di jalan 

Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung. Sedangkan waktu penelitian ini terhitung sejak 

bulan Oktober 2013 sampai Februari 2014. 


