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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pembiayaan 

2.1.1.1 Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana 

kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam 

bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik 

dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa 

dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima 

pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima 

pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah 

diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad 

pembiayaan. 

Pembiayaan menurut Kasmir (2014:85) adalah: 

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil”. 

 

Menurut Umam (2016:205) pengertian pembiayaan sebagai berikut:  



17 

 

 

“Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupaberupa 

yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, 

transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk 

ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang 

murabahah, salam dan istishna‟, transaksi pinjam meminjam dalam 

bentuk piutang dan qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk 

ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain 

yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana 

untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil”. 

 

Menurut Danupranata (2013:103) pengertian pembiayaan adalah sebagai 

berikut:  

“Merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas 

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihakpihak yang tergolong 

sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana”. 

Menurut Muhammad (2014:302) pengertian pembiayaan adalah sebagai 

berikut:  

“Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva 

produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana 

Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk 

pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, 

penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi 

pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia”. 

 

Menurut Rivai dan Arifin (2010:698) pengertian pembiayaan adalah 

sebagai berikut:  

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank 

dan atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu”. 
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Sedangkan pengertian pembiayaan secara syariah dijelaskan dalam UU 

No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 butir 25, yaitu: 

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berupa: 

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 

2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli 

dalam bentuk ijarah muntahhiya bittamlik; 

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

istishna; 

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 

5. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa. 

Berdasarkan persetujuan atau kesepakata antara bank syariah dan/atau 

UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi 

fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.  

 

Ismail (2013:105-106) definisi pembiayaan adalah sebagai berikut:  

“Merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak 

lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam 

bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh 

pemilik dana kepada pengguna dana”.  

 

Jadi penulis menyimpulkan pembiayaan merupakan salah satu jenis 

pelayanan jasa suatu bank syariah yang mana bank atau pemilik dana memberikan 

jasa peminjaman uang kepada masyarakat atau penerima dana kemudian pemilik 

dana membiayai pembelian sesuatu dalam bentuk pinjaman kepada penerima dana 

pada bank yang berbasis syariah. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, 

bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. 

Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga 

penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah 
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diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad 

pembiayaan. 

 

2.1.1.2 Unsur-unsur pembiayaan  

Ada beberapa unsur pembiayaan yang harus diperhatikan menurut Ismail 

(2011:107-108), yaitu :  

“1.    Bank syariah  

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak   

lain yang membutuhkan dana.  

2.    Mitra usaha atau partner  

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, 

atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.  

3.    Kepercayaan (Trust)  

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima 

pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk 

mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu 

tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan 

kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan 

kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak 

penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya. 

4.    Akad 

Merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang 

dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra.  

  5.    Risiko  

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah  

selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko 

pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul 

karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.  

6.    Jangka waktu  

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk 

membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank 

syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, 

jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka 

waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka 

menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam 

melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka 

panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang 

lebih dari 3 tahun.  

7.   Balas jasa  

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka 

nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah 

disepakati antara bank dan nasabah”. 
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2.1.1.3 Tujuan Pembiayaan 

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, 

yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk 

tingkat mikro.  Menurut Rivai dan Arifin (2010:681) tujuan pembiayaan secara 

makro, yaitu: 

“1.  Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses  

secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan 

akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf 

ekonominya. 

2.   Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk 

pengembangan   

usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat 

diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.  

3.   Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan  

peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya 

produksinya.  

4.   Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor   

usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha 

tersebut akan menyerap tenaga kerja.  

5.  Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif  

mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh 

pendapatan dari hasil usahanya”. 

 

Adapun secara mikro, menurut Rivai dan Arifin (2010:682) pembiayaan 

diberikan dalam rangka untuk:  

“1. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka 

memiliki   

      tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.  

2.   Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar 

mampu  

menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu   

meminimalkan resiko yang mungkin timbul.  

3.   Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat  

dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dan 

sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya modal tidak ada.  

4.  Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini  

pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan 

sehingga dapat menjadi jembatan dalam penyeimbang dan penyaluran 
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kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang 

kekurangan (minus) dana”. 

Sedangkan menurut Muhammad (2014:303) Pembiayaan merupakan 

sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan 

perbankan syariah terkait dengan stakeholder, yakni: 

“1. Pemilik 

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik megharapkan akan 

memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank 

tersebut. 

2.   Karyawan 

Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang 

dikelolanya. 

3.   Masyarakat 

a. Pemilik dana 

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang  

diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil. 

b. Debitur 

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu 

guna  menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk 

pengadaan barang yang di-inginkannya (pembiayaan) konsumtif. 

c. Masyarakat umumnya-konsumen 

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya. 

4.   Pemerintah 

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam 

pembiayaan pembangunan Negara, di samping itu akan diperoleh 

pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank 

dan juga perusahaan-perusahaan).  

5.   Bank  

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, 

diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya 

agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin 

banyak masyarakat yang dapat dilayaninya”. 

 

2.1.1.4 Fungsi Pembiayaan 

Menurut Muhammad (2014:304-308) ada beberapa fungsi dari 

pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, 

diantaranya: 

“1. Meningkatkan Daya Guna Uang  
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Para penabung menyimpan uangnya dalam bank dalam bentuk giro, 

tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu 

ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan 

produktivitas. 

 

2.   Meningkatkan Daya Guna Barang  

a. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan  

mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut 

meningkat, misalnya peningkatan utility dari padi menjadi beras. 

b. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang  

dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih 

bermanfaat. 

3.   Meningkatkan Peredaran Uang 

Pembiayaan disalurkan melalui rekeningrekening koran pengusahanya 

menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti 

cek, giro, wesel, promes, dan sebagainya. Hal ini selaras dengan 

pengertian bank selaku money creator. Penciptaan uang itu selain 

dengan cara subtitusi; penukaran uang kartal dengan uang giral, maka 

ada juga exchange of claim, yaitu bank memberikan pembiayaan 

dalam bentuk uang giral. 

4.   Menimbulkan Kegairahan Berusaha 

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan 

ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan 

usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi 

peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan 

kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang 

mempunyai kemampuan. 

5.   Stabilitas Ekonomi  

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada 

dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk:  

a. Pengendalian inflasi 

b. Peningkatan ekspor 

c. Rehabilitas prasarana 

d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. 

6.   Jembatan untuk Meningkatkan  

Pendapatan Nasional Para usahawan yang memperoleh pembiayaan 

tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan 

usahanya berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara 

kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi 

kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung 

secara terus- menerus. Dengan earnings (pendapatan) yang terus 

meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah. Di lain 

pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan 

kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. 

Disamping itu, dengan makin efektifnya kegiatan swasembada 

kebutuhankebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan 
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negara, akan dapat diarahkan pada usahausaha kesejahteraan ataupun 

ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.  

7.   Alat Hubungan Ekonomi Internasional  

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri 

tetapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat 

ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan 

bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang 

membangun melalui kredit (G to G, Government to Government). 

  

2.1.1.5 Jenis-jenis Pembiayaan 

 Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank islam memiliki 

banyak jenis pembiayaan. Menurut Rivai dan Arifin (2010:686) jenis-jenis 

pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, 

diantaranya: 

“1.  Pembiayaan menurut tujuan Pembiayaan menurut tujuan dibedakan 

menjadi: 

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk 

mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. 

b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan dalam 

rangka untuk melakukan investasi atau pengembangan barang konsumtif. 

2.  Pembiayaan menurut jangka waktu Pembiayaan menurut jangka waktu 

dibedakan menjadi: 

a. Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 

bulan sampai 1 tahun. 

b. Pembiayaan waktu menengah, pembiayan yang dilakukan dengan waktu 

1 tahun sampai 5 tahun. 

c. Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 

lebih dari 5 tahun.  

  Jenis pembiayaan pada bank islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva 

produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:  

1.  Menurut jenis aktiva produktif: 

 A. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi:  

(1) Pembiayaan Mudharabah 

Merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul 

mal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan usaha 

tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua 

belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya 

(Wangsawidjaja, 2012:192). 

(2) Pembiayaan Musyarakah 
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Merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik 

dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah 

dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak sesuai 

nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian 

berdasarkan proporsi modal masing-masing (Wangsawidjaja, 

2012:196). 

  

 B. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang) meliputi: 

(1) Pembiayaan Bai‟ al-Murabahah  

Merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntunganyang disepakati. Dalam bai al-murabahah, penjual 

harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan 

suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya 

(2) Pembiayaan Salam 

Dalam pengertian yang sederhana, bai‟ assalam berarti pembelian 

barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran 

dilakukan di muka. 

(3) Pembiayaan Istishna 

Transaksi bai‟ al-istishna‟ merupakan kontrak penjualan antara 

pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang 

menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha 

melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut 

spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli 

akhir 

 C. Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi: 

(1) Pembiayaan Ijarah 

Merupakan perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu 

tertentu melalui pembayaran sewa. 

(2) Pembiayaan Ijarah muntahiya biltamlik/Wa Iqtina  

Pembiayaan ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina adalah perjanjian 

sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan 

kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada 

pihak penyewa. 

D. Surat Berharga Syariah 

Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdarsarkan   

prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar 

modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat 

berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah. 

 E. Penempatan 

Penempatan adalah penanaman dana Bank Islam pada Bank Islam lainnya 

atau Bank Pembiayaan Islam antara lain dalam bentuk giro, tabungan 

wadiah, deposito berjangka, atau dalam bentuk penempatan lainnya sesuai 

dengan prinsip syariah (Muhammad, 2014:312) 

 F. Penyertaan Modal 

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk 

saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, 
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termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (convertible 

bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu 

berdasarkam prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau 

akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang 

keuangan syariah (Muhammad, 2014:313). 

 

 

 G. Penyertaan Modal Sementara 

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank Islam dalam 

perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang (debt to 

equity swap) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang 

berlaku, termasuk dalam surat utang konvesi (convertible bonds) dengan 

opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat 

bank Islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah 

(Rivai dan Arifin, 2010:689). 

 H. Transaksi Rekening Administratif 

Transaksi rekening administrati adalah komitmen dan kontijensi (Off 

Balance Sheet) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, 

akseptsi/endosemen, Irrevocable Letter of Credit (L/C), akseptasi wesel 

impor atas L/C berjangka, standby L/C, dan garansi lain yang berdasarkan 

prinsip syariah (Muhammad, 2014:313). 

 I.  Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)  

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti 

penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah (Muhammad, 

2014:314) 

2.  Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan 

adalah berbentuk pinjaman, yaitu: 

 A. Pembiayaan Qardh atau Talangan adalah penyediaan dana atau tagihan 

antara bank islam dengan pembiayaan yang mewajibkan pihak peminjam 

melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dengan jangka waktu 

tertentu (Rivai dan Arifin, 2010:689)”. 

 

2.1.2 Bagi Hasil 

2.1.2.1 Pengertian Bagi Hasil 

 Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit 

sharing. Prinsip bagi hasil (profit Sharing) merupakan karakteristik umum dan 

berlandaskan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Pada 

mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk 

penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis 
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koorporasi (kerjasama). Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara 

proporsional antara shohibul maal dengan mudharib. Keuntungan bersih harus 

dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati 

sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian diawal (Muhammad, 

2011: 107- 108). 

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak 

investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar 

kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasilusaha yang benar-benar 

diperoleh bank Islam. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan 

perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam 

kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan 

di dapat antara kedua belah pihak atau lebih (Rivai dan Arifin, 2010:800).  

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan cirri khusus yang 

ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari‟ah yang berkaitan 

dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal 

terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah 

pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan di buat dengan dasar 

kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. 

 Akad berpola bagi hasil pada prinsipnya, merupakan suatu transaksi yang 

mengupayakan suatu nilai tambah (added value) dari suatu kerja sama antar pihak 

dalam memproduksi barang dan jasa (Ascarya, 2008:214). Perhitungan bagi hasil 

disepakati menggunakan pendekatan atau pola :  

1. Revenue Sharing  
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Perhutungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang 

diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan 

untuk memperoleh pendapatan tersebut. Revenue Sharing mengandung 

kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah 

maka bagian bank, setelah pendapatan di distribusikan oleh bank, tidak 

mampu mempunyai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari 

pada pendapatan fee) sehingga merupakan kerugian bank dan 

membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian 

(Rivai dan Arifin, 2010:70). 

2. Profit & loss sharing 

Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada seluruh pendapatan, baik 

hasil investasi dana maupun pendapatan fee atas jasa-jasa yang 

diberikan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank. Pada 

saat akad terjadi, wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, 

apakah revenue sharing, profit & loss sharing atau gross profit. Jika 

tidak disepakati, akad itu menjadi gharar.  

Pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) 

dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan 

yang diperoleh oleh bank sebagai mudharib atas pengelolaan dana 

mudharabah tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha 

yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang 

besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang 

sangat kecil. Konsep ini mendapat unsur keadilan, dimana tidak ada 
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suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan 

antara pemilik dana dan pengelola dana sehingga besarnya benefit 

yang diperlukan deposan sangat tergantung kepada kemampuan bank 

dalam menginvestasikan dana-dana yang diamanahkan kepadanya 

(Wiroso, 2005:88). 

Rumus Gross Profit Sharing :  

 

Rumus Profit Sharing :  

 

  

2.1.2.2 Faktor-Faktor Bagi Hasil 

 Besar kecilnya bagi hasil dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh 

tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung (Karim, 

2006:291:292).  

“1. Faktor Langsung 

a. Investment rate merupakan persentase aktual dana yang 

diinvestasikan dari total dana. 

b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan 

jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk 

diinvestasikan. 

c. Nisbah ( profit sharing ratio ) 

(1) Salah satu ciri al mudharabah adalah nisbah yang harus 

ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. 

(2) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnnya dapat berbeda. 

(3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu 

bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 

bulan.  

(4) nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account 

lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya 

. 

2. Faktor tidak langsung 

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. 

Bagi Hasil = Persentase Nisbah × Laba Kotor 

Bagi Hasil = Persentase Nisbah × Laba Rugi 
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b. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. 

c. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue 

sharing. 

 

3. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi). 

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas 

yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan 

dan biaya. (Muhammad, 2011:112 -113). 

4. Adapun perbedaan sistem bagi hasil dengan sistem bunga yaitu: 

a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus 

selalu untung, sedangkan bagi hasil penentuan besanya rasio atau 

nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada 

kemungkinan untung rugi. 

b. Besanya persentase bunga berdasarkan pada jumlah uang (modal) 

yang dipinjamkan, sedangkan besarnya rasio bagi hasil 

berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. 

c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa 

pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah 

untung atau rugi, sedangkan bagi hasil bergantung pada 

keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi, kerugian 

akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.  

d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah 

keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”, 

sedangkan pada sistem bagi hasil jumlah pembagian laba 

meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. 

e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua 

agama, termasuk Islam, sedangkan sistem bagi hasil tidak ada yang 

meragukan keabsahannya”. 

  

2.1.3 Pembiayaan Mudharabah 

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah 

Menurut Giannini (2013:98) definisi Pembiayaan Mudharabah adalah 

sebagai berikut: 

“Pembiayaan / penanaman modal dari pemilik dana (shahibul maal) 

kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha 

tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua 

belah pihak berdasarkan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya. 

Sedangkan untuk modal usaha seluruhnya berasal dari pihak pemilik 

modal (shahibul maal)”. 
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Menurut PSAK no.105 definisi Pembiayaan mudharabah adalah sebagai 

berikut:  

“Akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) 

menyediakan seluruh modal sedangkan pihak pengelola dana bertindak 

selaku pengelola, keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan 

kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal”. 

Menurut Wangsawidjaja (2012:192) Pembiayaan mudharabah adalah 

transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul mal) kepada pengelola 

dana (mudharib) untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariah, dengan 

pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang 

disepakati sebelumnya. 

Menurut Yaya (2009:122) definisi Pembiayaan mudharabah adalah 

sebagai berikut: 

“Pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada pihak lain untuk suatu 

usaha yang produktif”. 

Menurut Ismail (2011:168-169) Pembiayaan mudharabah merupakan akad 

pembiayaan antara bank syariah (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) untuk 

melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal 

seluruhnya dan nasabah menjalankan usahanya. Keuntungan atas pembiayaan 

mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi 

hasil yang telah disepakati kedua belah pihak pada saat akad.  

Menurut Ismail (2011:168-169) dalam pembiayaan mudharabah, terdapat 

dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:  

1. Bank syariah Bank yang menyediakan dana untuk membiayai 

proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah 

menyediakan seluruh modal disebut dengan shahibul maal. 

2. Nasabah atau pengusaha Nasabah yang memerlukan modal dan 

menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah 
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pengelola usaha dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad 

mudharabah disebut dengan mudharib. 

 

 

 

 

2.1.3.2 Perhitungan Pembiayaan Mudharabah 

 Untuk menghitung pembiayaan mudharabah pada bank umum 

syariah di Indonesia dilakukan dengan menghitung seluruh pembiayaan 

mudharabah yang terdapat di laporan keuangan tahunan (Agustina, 2014). 

 

 
 

Pembiayaan mudharabah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total 

pembiayaan mudharabah yang disalurkan bank syariah. Total pembiayaan 

mudharabah diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan mudharabah 

pada akhir tiap tahun. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak 

menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan mudharabah antar bank 

syariah yang berbeda-beda. Selain itu, dimaksudkan agar data total pembiayaan 

mudharabah dapat terdistribusi normal dan memiliki standar eror koefisien 

regresi minimal (Agustina, 2014). 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

2.1.3.3 Skema Pembiayaan Mudharabah 

 

Gambar 2.1 

Skema Pembiayaan Mudharabah 

(Sumber: Ismail, 2011:85) 

  

Dari skema transaksi pembiayaan mudharabah diatas dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  
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1. Sahibul maal dan mudharib melaksanakan kerja sama usaha. Bagi 

hasil ditetapkan sesuai dengan persentase nisbah yang telah 

diperjanjikan antara sahibul maal dan mudharib. 

2. Sahibul maal menyerahkan modal 100 persen dan Mudharib, sebagai 

pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi 

dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha riil. 

3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap 

bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank sebagai pemilik modal 

menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan 

penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan , kecurangan, 

dan penyalah gunaan dana.  

4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pengerjaan namun tidak 

berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah 

 

2.1.3.4 Landasan Hukum Mudharabah  

 1. Al-Qur‟an  

 

  

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung.” (QS. Al Jumu‟ah: 10)   
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Artinya: “Tidak ada dosa (halangan) bagi kmu untuk mencari karunia 

(rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....” (Q.S Al-Baqarah ayat 98). 

Dalam ayat diatas secara umum berbicara kemahatuhanan Allah SWT 

terhadap orang-orang yang menjalankan kebajikan dan mencari rizki Allah 

di muka bumi. Penyandaran dalil diatas menjadi keniscayaan jika dilihat 

dari keumuman ayat bukan dari kekhususan ayat tentang teknis 

pelaksanaan mudharabah (Afandi, 2009:103). 

2. Hadist 

 

 

Artinya : "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual 

beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur 

gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk 

dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib) 

 

2.1.3.5 Rukun dan Syarat Mudharabah 

 Dalam melaksanakan suatu perjanjian terdapat rukun dan syarat yang 

harus dipenuhi. Rukun adalah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu 

perjajian, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus 

diindahkan dan dilakukan. Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama 

menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Menurut Ascarya (2008:62) akad 

mudharabah adalah sebuah perjanjian kerjasama maka pelaksanakan akad 

mudharabah haruslah memenuhi rukun sebagi berikut: 



35 
 

1. Pelaku akad, yaitu shahibul maal (pemodal) adalah pihak yang 

memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) 

adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.  

2. Objek akad, yaitu modal (maal), kerja (dharabah), dan keuntungan 

(ribh).  

3. Sighat, yaitu akad ijab dan qabul. 

 Rukun-rukun akad mudharabah tidak bisa menjadi sah jika rukun tersebut 

tidak memenuhi syarat, syarat untuk masing-masing rukun mudharabah adalah 

sebagai berikut:  

“1. Pelaku akad (pengelola dan pemodal) disyaratkan sebagai berikut:  

a. Pelaku harus cakap hukum dan balig. 

b. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan non 

muslim. 

c. Pemilik dana tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia 

boleh mengawasi.  

 2. Objek Mudharabah:  

a. Modal (maal) disyaratkan sebagai berikut:  

(1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, 

harus jelas jumlah dan jenisnya. 

(2) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya 

setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan 

kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja. 

(3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat 

dibedakan dari keuntungannya. 

(4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk me-mudharabahkan 

kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi, maka 

dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. 

(5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal 

kepada orang lain, dan apabila terjadi, maka dianggap 

pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. 

(6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal 

menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak 

dilarang secara syariah. 

b. Kerja (dharabah) disyaratkan sebagai berikut:  

(1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, 

keterampilan, selling skill, management skill dan lain-lain.  

(2) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. 
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(3) Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada 

dalam kontrak. 

(4) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau 

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana 

sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola 

dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah. 

c. Keuntungan (ribh): Adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan 

dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir mudharabah. 

Keuntungan disyaratkan sebagai berikut: 

(1) Harus dibagi untuk kedua belah pihak. 

(2) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari 

keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. 

(3) Rasio persentae (nisbah) harus dicapai melalui negosiasi dan 

dituang dalam kontrak. 

(4) Jika jangka waktu akad mudharabah relatif lama, nisbah 

keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke 

waktu. 

(5) Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan 

kotor (gross profit), biaya-biaya yang timbul disepakati oleh 

kedua belah pihak, karena dapat mempengaruhi nilai 

keuntungan”. 

3. Sighat (Ijab dan qabul): Sighat adalah suatu ungkapan para pihak 

yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu 

pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan 

menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak 

pertama. Adapun syarat dalam melakukan ijab dan qabul agar 

memiliki akibat hukum, yaitu:  

a. Jala‟ ul ma‟ na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan 

itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. 

b. Tawafud, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. 

c. Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan 

kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa”. 

 

2.1.3.6 Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah 

 Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah 

mutlaqah dan mudharabah muqayyadah (Antonio, 2012: 97). 

“1. Mudharabah muthlaqah 

Merupakan bentuk kerjasama antara sahibul maal dan mudharib yang 

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, 

waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh 

sering kali mencontohkan dengan ungkapan if‟al ma syi‟ta (lakukan 
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sesukamu) dari sahibul maal ke mudharib yang memberikan 

kekuasaan sangat besar.  

2.   Mudharabah Muqayyadah  

Menurut Permata, Yaningwati, dan Zahroh (2014:3) adalah 

mudharabah jenis usaha akan ditentukan oleh pihak bank (shahibul 

maal) dan nasabah hanya mengelolanya”. 

 

2.1.4  Pembiayaan Musyarakah 

2.1.4.1 Pengertian Pembiayaan Musyarakah 

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana 

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung 

bersama sesuai kesepakatan. Menurut Chalifah dan Sodiq (2015: 35) definisi 

pembiayaan musyarakah secara spesifik ialah bentuk kontribusi dari pihak yang 

bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), 

kewiraswastaan (enterpreunership), kepandaian (skill), kepemilikan (property), 

peralatan (equipment), kepercayaan dan barang-barang lain yang dapat dinilai 

dengan uang. 

Menurut Ascarya (2011:51) definisi Pembiayaan Musyarakah adalah 

sebagai berikut: 

“Kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra 

usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut 

mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi 

berdasarkan persentase penyertaan modalnya”. 

 

Menurut Antonio (2011:90) definisi Pembiayaan Musyarakah adalah: 

“Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di 

mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau 

amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”. 
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Menurut Yaya (2009:150) definisi Pembiayaan musyarakah adalah 

sebagai berikut: 

“Merupakan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk 

membentuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak harus 

memberikan atau mengkontribusikan dana dengan keuntungn dan resiko 

ditanggung bersama atau ditanggung oleh kedua belah pihak dengan 

kesepakatan yang sudah dibuat”.  

Menurut PSAK No. 106 definisi Pembiayaan musyarakah adalah sebagai 

berikut: 

“Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertenu, 

dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana adengan 

ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan 

kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas 

atau asset nonkas yang diperkenankan oleh syariah”. 

 

Menurut Wangsawidjaja (2012:196) Definisi pembiayaan musyarakah 

adalah sebagai berikut:  

“Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang 

untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil 

usaha antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati, 

sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-

masing”. 

Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan 

terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meski 

demikian, perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa 

menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-

masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah 

penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin 

mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya kemitra usaha lain dengan 

harga yang disepakati bersama. 
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2.1.4.2 Perhitungan Pembiayaan Musyarakah 

 Untuk menghitung pembiayaan musyarakah pada bank umum syariah di 

Indonesia dilakukan dengan menghitung seluruh pembiayaan musyarakah yang 

terdapat di laporan keuangan tahunan (Agustina, 2014).  

 

 
 

Pembiayaan musyarakah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total 

pembiayaan musyarakah yang disalurkan bank syariah. Total pembiayaan 

musyarakah diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan musyarakah 

pada akhir tiap tahun. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak 

menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan musyarakah antar bank 

syariah yang berbeda-beda. Selain itu, dimaksudkan agar data total pembiayaan 

musyarakah dapat terdistribusi normal dan memiliki standar eror koefisien regresi 

minimal (Agustina, 2014). 
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2.1.4.3 Skema Pembiayaan Musyarakah 

 

Gambar 2.2 

Skema Pembiayaan Musyarakah 

Sumber: Widodo (2014:183) 

 

Keterangan: 

1. Nasabah (Mudharib/pengelola) mengajukan proposal ber-kaitan 

dengan usaha yang akan dijalankan kepada pihak Bank karena dirinya 

(nasabah) tidak mempunyai modal penuh. 

2. Proposal ajuan pihak nasabah terkait dengan proyek atau usaha 

disetujui oleh pihak Bank dengan penyertaan modal secara bersama-

sama dengan nasabah baik fifty-fifty (setengah-setengah) maupun tidak 

fifty-fifty (mungkin bank penyertaan modalnya 70%, pihak nasahab 
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30%) dengan catatan saling suka sama suka dan telah bersepakat untuk 

membiayai suatu proyek/usaha. Karena pihak bank sudah percaya 

bahwa nasabah mampu menjalankannya dengan baik. 

3. Keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan modal 

masingmasing.  

4. Angsuran dalam pembayaran modal usaha sebagaimana pada point (b) 

diangsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 

 

2.1.4.4 Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah 

1. Al-Qur‟an 

Landasan hukum musyarakah dari al-Qur‟an sebagaimana yang 

disebutkan dalam surat Shad: 24 

 

artinya: Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim 

kepadamu dengan meminta kambingmu untuk di tamnbahkan ke 

kambingnya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang – orang yang 

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian 

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

yang saleh dan amat sedikitlah mereka itu”. 
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2. Hadist 

Adapun landasan hukum musyarakah dari teks hadist adalah 

sebagaimana sabda Rasulullah SAW. 

 

 

“Allah berfirman: “saya adalah pihak ketiga diantara dua orang yang 

berserikat selama salah satu diantara mereka berdua tidak berkhianat 

kepada yang lainnya, apabila salah satu diantara mereka berkhianat, 

maka saya keluar darinya” (HR. Abi Daud). 

3. Ijma‟ 

Sedangkan landasan hukum berdasarkan ijma‟ yaitu mayoritas ulama 

sepakat tentang keberadaan musyarakah ini, meskipun dalam wilayah 

yang lebih rinci, mereka berpendapat tentang keabsahan (boleh) 

hukum musyarakah tertentu. Misalnya sebagaian ulama hanya 

membolehkan jenis musyarakah tertentu dan tidak membolehkan jenis 

musyarakah yang lain. 

Hasil ijma‟ lain diungkapkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya 

al Mughni, telah berkata, “Kaum muslim telah berkonsensus terhadap 

legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan 

pendapat dalam beberapa elemen darinya”. 
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4. Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Sebagai bukti bahwa musyarakah merupakan bentuk perkongsian 

bisnis yang tidak kecil maka banyak landasan hukum yang mengatur 

tentangnya, begitu pula pemerintah juga mengeluarkan peraturan 

berkaitan dengan ketentuan dan pelaksanaan musyarakah melalui 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000/ Tentang 

Pembiayaan Musyarakah. 

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 

dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan 

tujuan kontrak (akad). 

b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 

dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan 

memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Komponen dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 

perwakilan. 

b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap 

mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. 

c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset Musyarakah 

dalam proses bisnis normal. 
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d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk 

mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi 

wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan 

memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan 

kelalaian dan kesalahan yang disengaja.  

e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 

menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 

3. Objek akad (Modal, kerja, keuntungan, dan kerugian) 

a. Modal  

(1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau 

yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset 

perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan 

sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih 

dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. 

(2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 

menyumbangkan, atau menghadiahkan modal musyarakah 

kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.  

(3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada 

jaminan, namun untuk menghindari terjadinya 

penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. 

b. Kerja 

(1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 

pelaksanaan musyarakah akan tetapi, kesamaan porsi kerja 
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bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh 

melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan 

dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan 

tambahan bagi dirinya.  

(2) Setiap mitra dalam melaksanakan kerja dalam musyarakah 

atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan 

masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan 

dalam kontrak. 

c. Keuntungan 

(1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk 

menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi 

keuntungan dan pengehentian musyarakah. 

(2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara 

proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak boleh 

ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi 

seorang mitra. 

(3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan 

melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu 

diberikan kepadanya. 

(4) Sistem pembagian harus tertuang dengan jelas dalam akad. 

d. Kerugian  

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional 

menurut saham masing-masing dalam modal. 
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4. Biaya Operasional dan Persengketaan 

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. 

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Abitrase Syari‟ah setelah tidak 

tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

 

2.1.4.5 Rukun dan Syarat Musyarakah 

 Rukun musyarakah menurut mayoritas ulama fiqh (Djamil, 2012:168) 

adalah sebagai berikut:  

“1. Adanya pihak yang bekerja sama (asy-syuraka)  

Para pihak yang berkerja sama harus kompeten dalam memberikan 

atau diberikan kekuasaan perwakilan.  

2.   Modal (ro‟sul maal)  

Modal yang diberikan harus uang tunai atau aset yang bernilai sama 

atau dianggap tunai dan disepakati para mitra.  

3.   Usaha atau proyek (al-masyru‟)  

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah suatu hal mendasar, 

sekalipun salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak 

dari yang lain. Dan menuntut pembagian keuntungan lebih bagi 

dirinya. 

4.   Penyataan kesepakatan (ijab-qabul)  

Kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta. 

Maksudnya tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah ia dapat 

berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan, berakad dianggap 

sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Dan kontrak musyarakah 

dicatat dan disaksikan”. 

 

2.1.4.6 Jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah 

 Dalam terminologi Fiqh Islam musyarakah dibagi dalam dua jenis (Radhi, 

2010:01) yaitu:  
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1. Syirkah al-milk atau syirkah kepemilikan, 

Yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti. 

2. Syirkah al-„uqud atau atau syirkah akad,  

Yaitu kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau 

usaha komersial bersama. Syirkah al-„uqud sendiri ada empat (Mazhab 

Hambali memasukkan syirkah mudarabah sebagai syirkah al-„uqud 

yang keempat), satu yang disepakati dan tiga yang diperselisihkan 

yaitu: 

a. Syirkah al-amwal atau syirkah al-„Inan, yaitu usaha komersial 

bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal 

dan kerja, yang tidak harus sama porsinya, ke dalam perusahaan. 

Para ulama sepakat membolehkan bentuk syirkah ini. 

b. Syirkah al-mufawadah, yaitu usaha komersial bersama dengan 

syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian 

keuntungan, pengelolaan, kerja, dan orang. Mazhab Hanafi dan 

Maliki memperbolehkan bentuk syirkah ini. Sementara itu, 

Mazhab Syafi‟i dan Hambali melarangnya karena secara realita 

sukar terjadi persamaan pasa semua unsurnya, dan banyak 

mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan. 

c. Syirkah al-a‟mal atau syirkah abdan, yaitu usaha komersial 

bersama ketika semua mitra usaha ambil bagian dalam 

memberikan jasa kepada pelanggan. Jumhur (mayoritas) ulama 

yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, membolehkan 
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bentuk syirkah ini. Sementara itu, mazhab Syafi‟i melaarangnya 

karena mazhab ini hanya membolehkan syirkah modal dan tidak 

boleh syirkah kerja.  

d. Syirkah al-wujuh adalah usaha komersial bersama ketika mitra 

tidak mempunyai investasi sama sekali. Mereka membeli 

komoditas dengan pembayaran tangguh dan menjualnya tunai. 

Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan bentuk syirkah ini, 

sedangkan mazhab Maliki dan Syafi‟i melarangnya. 

e. Syirkah al-mudarabah, para ulama berbeda pendapat tentang 

almudarabah apakah ia termasuk jenis al-musyarakah atau bukan. 

Beberapa ulama menganggap al-mudarabah termasuk kategori al-

musyarakah karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad 

(kontrak) musyarakah. Adapun ulama lain menganggap al-

mudarabah tidak termasuk sebagai al-musyarakah.  

Konsep musyarakah al-mudarabah adalah bentuk akad 

musyarakah dimana pengelola (mudharib) ikut menyertakan 

modalnya dalam investasi. Jika mudarabah adalah pengelola tidak 

mengeluarkan dana dalam kerjasamanya, dan pada akad 

musyarakah kedua belah pihak ikut menyertakan modalnya. Maka 

perpaduan antara keduanya tertuang dalam musyarakah mudarabah 

ini. Mudharib juga ikut menyertakan modalnya tentunya dalam 

porsi yang tidak melebihi dari shohibul maal.  
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2.1.4.7 Aplikasi Pembiayaan Musyarakah  

 Praktik pembiayaan musyarakah di Lembaga Keuangan Syariah di 

Indonesia tidak sama persis dengan konsep klasik musyarakah. Pada manajemen 

musyarakah, prinsip normal dari musyarakah bahwa setiap mitra mempunyai hak 

untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Namun, 

demikian para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan 

dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian 

manajemen dari musyarakah. Dalam kasus ini sleeping partners akan memperoleh 

keuntungannya hanya sebatas proporsi penyertaan modalnya. 

 

2.1.4.8 Manfaat dan Fungsi Pembiayaan Musyarakah 

Manfaat pembiayaan musyarakah bagi bank syariah menurut Rivai dan 

Arifin (2010:681-682) adalah sebagai berikut: 

“1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat  

keuntungan nasabah meningkat. 

2.   Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu dalam 

jumlah  

tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi di sesuaikan 

dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga banktidak merugi. 

3.   Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus 

kas  

     usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam menangani nasabah”. 

 

Adapun fungsi dari pembiayaaan musyarakah menurut Rivai dan Arifin 

(2010:683-686) adalah sebagai berikut: 

“1. Meningkatkan daya guna uang 

Para penabung menyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan 

dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan 

kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan suatu 
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produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk 

memperluas /memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi 

maupun, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun 

untuk memulai usaha baru.  

Pembiayaan terdapat suatu uasaha peningkatan produktivitas 

secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank 

(yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah idle (diam) dan 

disalurkan pada usahausaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi 

pengusaha ataupun bagi masyarakat. 

2.   Meningkatkan daya guna barang 

Produsen dengan bantuan pembiayaan musyarakah bank dapat 

memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi sehingga utility 

contohnya kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak 

kelapa/goreng. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat 

memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ke 

tempat yang lebih bermanfaat.  

Seluruh barang yang dipindahkan / dikirim itu dari suatu daerah 

kedaerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya 

meningkatkan utility barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut 

tidaklah dapat di atasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh 

karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa 

pembiayaan. 

3.   Meningkat peredaran uang  

Pembiayaan yang disaluran melalui rekening-rekening Koran 

pengusaha menciptakan peredaran pertambahan peredaran uang giral 

dan sejenisnya seperti cek, biyet giro, wesel dan sebagainya. Melalui 

pembiayaan peredaran uang kartal ataupun uang giral akan lebih 

berkembang oleh karena itu pembiayaan menciptakan kegairahan 

berusaha sehingga kegunaan uang akan bertambah baik kualitatif 

ataupun kuantitatif. 

4.   Meningkatkan kegairahan berusaha 

Setiap manusia adalah makluk yang selalu melakukan kegiatan 

ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha 

sesuai dengan kegiatan dinamikanya akan selalu meningkat akan tetapi 

peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan 

kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang 

mempunyai kemampuan. Karena itulah pengusaha akan selalu 

berhubungan dengan bank untuk utuk memperoleh permodalan guna 

meningkatkan usahanya. Bantuan modal usaha dari bank inilah yang 

kemudian digunakan oleh pengusaha untuk memperbesar usaha atau 

produktivitasnya. 

5.   Stabilitas ekonomi.  

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada 

dasarnya di arahkan pada usaha-usaha antara lain: pengendalian inflasi, 

peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan produk rakyat. 
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6.   Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional 

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha 

untuk meningkatkan usahanya meningkatkan usaha berarti 

meningkatkan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif 

dikembangkan lagi dalam arti kata dikembangkan lagi di struktur 

permodalan, maka peningkatan peningkatan akan berlangsung terus 

menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak 

perusahaanpun akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang 

disalurkan akan merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan 

menghasilkan pertambahan devisa Negara. Disamping itu dengan 

makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, 

maka akan menghemat devisa keuangan Negara, akan dapat diarahkan 

pada usaha-usaha kesejahreraan ataupun ke sektor-sektor lain yang 

lebih berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik 

modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan maka 

pendapatan Negara via pajak akan bertambah, penghasilan bertambah, 

dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga 

langsung ataupun tidak pendapatan nasional akan bertambah. 

7.   Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.  

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri 

tapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya yang kuat dalam bidang 

ekonominya demi persahabatan antar bank banyak memberikan 

bnatuan pada Negara-negara yang sedang berkembang atau yang 

sedang membangun. Bantuan tersebut biasanya dilakukan dalam 

bentuk kredit dengan syarat yang ringan yaitu dengan bunga yang 

relative ringan dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalu 

hal inilah maka hubungan antara bank pemberi pinjaman dan penerima 

pijaman berjalan dengan baik”. 

 

2.1.5  Pembiayaan Murabahah 

2.1.5.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah 

Menurut Ascarya (2014:46-47) definisi pembiayaan murabahah adalah 

sebagai berikut:  

“Suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan 

barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk 

memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan”. 

Menurut Muhammad (2014:47) definisi pembiayaan murabahah adalah 

sebagai berikut: 
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“Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah 

dengan margin yang disepakati oleh kedua belah pihak, dimana penjual 

menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli”. 

Menurut Karim (2010:98) definisi pembiayaan murabahah adalah sebagai 

berikut:  

”Suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan 

yang disepakati”. 

Menurut PSAK No 102 definisi pembiayaan murabahah adalah sebagai 

berikut:  

“Merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya 

perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus 

menggungkapkan biaya perolehan harga barang tersebut kepada pembeli”.  

Menurut Wangsawidjaja (2012:200) definisi pembiayaan murabahah 

adalah sebagai berikut: 

“Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya 

kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih 

sebagai keuntungan yang disepakati”. 

Murabahah secara etimologi berasal dari kata ribhun (keuntungan). 

Menurut Sutedi (2009:122) secara terminologi, istilah murabahah didefinisikan 

sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang 

ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Seperti yang tertuang dalam Fatwa 

DSN MUI No. 4/DSNMUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat 

guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan, maka bank syariah perlu 

memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu 
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barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli 

membelinya dengan harga lebih sebagai laba. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa murabahah 

merupakan suatu akad jual beli barang dengan harus menyatakan harga perolehan 

dan keuntungan (margin), dan pelunasan kewajiban disertai pembayaran margin 

yang disepakati sesuai akad. 

 

2.1.5.2 Perhitungan Pembiayaan Murabahah 

 Untuk menghitung pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di 

Indonesia diproksikan dengan menghitung total piutang murabahah yang terkait 

oleh bank yang terdapat di laporan keuangan tahunan (Agustina, 2014). 

 

 
 

Pembiayaan murabahah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total 

piutang murabahah yang disalurkan bank syariah. Total piutang murabahah diukur 

dengan logaritma natural dari nilai piutang murabahah pada akhir tiap tahun. 

Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, 

mengingat besarnya nilai piutang murabahah antar bank syariah yang berbeda-

beda. Selain itu, penggunaan logaritma natural juga dimaksudkan agar data total 

piutang murabahah dapat terdistribusi normal dan memiliki standar eror koefisien 

regresi minimal (Agustina, 2014). 
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2.1.5.3 Skema Pembiayaan Murabahah 

 

Gambar 2.3 

Skema Pembiayaan Murabahah 

 Sumber: Antonio (2011:107) 

 

2.1.5.4 Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah 

1. Al-Qur‟an 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisa: 29) 

2. Al-Hadist 

 

Artinya: Dari Abu Sa‟id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. 

alBaihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 

3. Ijma‟ 

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena 

manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang 

dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah 

salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian 

maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. 

 

2.1.5.5 Rukun dan Syarat Murabahah 

1. Rukun Murabahah 

Menurut Ascarya (2008:82) Rukun dari akad murabahah yang harus 

dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:  
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a. Pelaku akad, yaitu ba‟i (penjual) adalah pihak yang memiliki 

barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang 

memerlukan dan akan membeli barang. 

b. Objek akad, yaitu mabi‟ (barang dagangan) dan tsaman (harga). 

c. Shighah, yaitu Ijab dan Qobul. 

2. Syarat Murabahah 

a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 

c. Kontrak harus bebas dari riba. 

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 

barang sesudah pembelian. 

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, pembeli 

memiliki pilihan:  

a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 

b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas 

barang yang dijual. 

c. Membatalkan kontrak. 

 

2.1.5.6 Bentuk-bentuk Akad Murabahah 

 Menurut Ascarya (2008:89) terdapat beberapa bentuk Akad Murabahah, 

yaitu: 
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1. Murabahah Sederhana 

Bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada 

pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah marjin 

keuntungan yang diinginkan. 

2. Murabahah kepada Pemesan 

Bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli 

dan penjual. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai 

perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan 

pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang diterapkan perbankan 

syariah dalam pembiayaan. 

 

2.1.5.7 Fatwa Tentang Ketentuan Murabahah 

 Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-

MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai 

murabahah (Ahmad, 2010:141), yaitu sebagai berikut:  

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba. 

2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari‟ah Islam. 

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

telah disepakati kualifikasinya. 

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.  

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
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6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan 

ini bank harus member tahu secara jujur harga pokok barang kepada 

nasabah berikut biaya yang diperlukan. 

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah. 

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 

dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah 

barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 

Menurut Ahmad (2010:142) Aturan yang dikenakan kepada nasabah 

dalam murabahah ini dalam fatwa adalah sebagai berikut: 

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang 

atau aset kepada bank. 

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 

dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 

nasabah harus menerima dan membelinya sesuai dengan janji yang 

telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; 

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 
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4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 

pemesanan. 

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil 

bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 

bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 

7. Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari uang 

muka, maka:  

a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia 

tinggal membayar sisa harga. 

b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 

pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah 

wajib melunasi kekurangannya 

 

2.1.5.8 Aplikasi pembiayaan Murabahah 

 Menurut Ismail (2011:142) terdapat beberapa aplikasi pembiayaan 

murabahah, yaitu:  

1. Penggunaan akad murabahah 

a. Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering 

diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan 
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dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang 

diperlukan oleh individu. 

b. Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk 

pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, 

akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan 

diinvestasi oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek 

inestasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang 

menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya 

barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.  

c. Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal 

kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang 

2. Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli 

a. Rumah. 

b. Kendaraan bermotor dan/atau alat transportasi. 

c. Pembelian alat-alat industri. 

d. Pembelian pabrik, gudang, dan aset teap lainnya. 

e. Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. 

3. Bank 

a. Bank berhak menentukan dan memilih supplier dalam pembelian 

barang. Bila nasabah menunjuk supplier lain, maka bank syariah 

berhak melakukan penilaian terhadap supplier untuk menentukan 

kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank 

syariah. 
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b. Bank menerbitkan purchase order (PO) sesuai dengan kesepakatan 

antara bank syariah dan nasabah agar barang dikirimkan ke 

nasabah. 

c. Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan 

mentransfer langsung pada rekening supplier/penjual, bukan 

kepada rekening nasabah. 

 

4. Nasabah 

a. Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehingga dapat 

melaksanakan transaksi. 

b. Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan 

pembayaran. 

5. Supplier 

a. Supplier adalah orang atau badan hukum yang menyediakan 

barang sesuai permintaan nasabah. 

b. Supplier menjual barangnya kepada bank syariah, kemudian bank 

syariah akan menjual barang tersebut kepada nasabah. 

c. Dalam kondisi tertentu, bank syariah memberikan kuasa kepada 

nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang 

telah ditetapkan dalam akad. Purchase Order (PO) atas pembelian 

barang tetap diterbitkan oleh bank syariah, dan pembayarannya 

tetap dilakukan oleh bank kepada supplier. Namun penyerahan 
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barang dapat dilakukan langsung oleh supplier kepada nasabah 

atau kuasa dari bank syariah. 

6. Harga 

a. Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli 

antara bank syariah dan nasabah dan tidak dapat berubah selama 

masa perjanjian. 

b. Harga jual bank syariah merupakan harga jual yang disepakati 

antara bank syariah dan nasabah. 

c. Uang muka (urbun) atas pembelian barang yang dilakukan oleh 

nasabah (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang murabahah 

yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi murabahah 

dilaksanakan, maka urbun diakui sebagai bagian dari perlunasan 

piutang murabahah sehingga akan mengurangu jumlah piutang 

murabahah. Jika transaksi murabahah tidak jadi dilaksanakan 

(batal), maka urbun (uang muka) harus dikembalikan kepada 

nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan 

oleh bank syariah. 

7. Jangka waktu 

a. Jangka waktu pembiayaan murabahah, dapat diberikan dalam 

jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan 

pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan 

oleh bank syariah. 
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b. Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. 

Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus 

disetujui oleh bank syariah maupun nasabah. 

8. Lain-lain 

a. Denda atas tunggakan nasabah (bila ada), diperkenakan dalam 

aturan perbankan syariah dengan tujuan untuk mendidik nasabah 

agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang murabahah. 

Namun pendapatan yang diperoleh bank syariah karena denda 

keterlambatan pembayaran angsuran piutang murabahah, tidak 

boleh diakui sebagai pendapatan operasional, akan tetapi 

dikelompokkan dalam pendapatan nonhalal, yang dikumpulkan 

dalam suatu rekening tertentu atau dimasukkan dalam titipan 

(kewajiban lain-lain). 

b. Bila nasabah menunggak terus, dan tidak mampu lagi membayar 

angsuran, maka penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui 

musyawarah. Bila musyawarah tidak tercapai, maka 

penyelesaiannya akan diserahkan kepada pengadilan agama. 

 

2.1.6 Pembiayaan Ijarah 

2.1.6.1 Pengertian Pembiayaan Ijarah 

Pembiayaan Ijarah Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas 

barang/jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut Ascarya (2011:90) definisi 
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pembiayaan ijarah adalah pembiayaan sewa menyewa suatu barang dalam waktu 

tertentu melalui pembayaran sewa. Manfaat dari transaksi al-ijarah untuk bank 

syariah adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok.  

Menurut Umam (2016:122) definisi pembiayaan ijarah adalah sebagai 

berikut: 

“Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran 

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

(ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri”. 

Sedangkan menurut Mardani (2012:245) definisi pembiayaan ijarah 

adalah sebagai berikut: 

“Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan 

pembayaran. Ijarah dapat juga diartikan dengan lease contract dan juga 

hire contract. Karena itu, ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah 

suatu lease contract. Lease contract adalah suatu lembaga keuangan 

menyewakan peralatan (equipment), baik dalam bentuk sebuah bangunan 

maupun barang-barang seperti mesin, pesawat terbang dan lain-lain.” 

 

Menurut Muhammad (2014:276) definisi pembiayaan ijarah adalah 

sebagai berikut:  

“Akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran 

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu 

sendiri”. 

Menurut Yahya (2013:232) definisi pembiayaan ijarah adalah sebagai 

berikut:  

“Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang berarti Al‟Iwadhu 

(ganti/kompensasi). Al-Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad 

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu 

tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi Ijarah dimaskudkan 
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untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan 

seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah 

tertentu)”. 

 

Dari definisi di atas, Ijarah sejenis dengan akad jual beli namun yang 

dipindahkan bukan hak kepemilikannya tetapi hak guna atau manfaat dari suatu 

asset atau dari jasa/pekerjaan. Aset yang disewakan (objek ijarah) dapat berupa 

mobil, rumah, peralatan, dan lain sebagainya. Karena yang ditransfer adalah 

manfaat dari suatu asset,sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya 

dapat menjadi objek ijarah. Dengan demikian, barang yang dapat habis 

dikonsumsi tidak dapat menjadi objek ijarah, karena mengambil manfaatnya 

berarti memilikinya. 

 

2.1.6.2 Perhitungan Pembiayaan Ijarah 

 Untuk menghitung pembiayaan ijarah pada bank umum syariah di 

Indonesia diproksikan dengan menghitung total piutang ijarah yang terkait oleh 

bank yang terdapat di laporan keuangan tahunan (Agustina, 2014). 

 

 
 

Pembiayaan Ijarah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total 

piutang murabahah yang disalurkan bank syariah. Total piutang murabahah diukur 

dengan logaritma natural dari nilai piutang Ijarah pada akhir tiap tahun. 

Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, 

mengingat besarnya nilai piutang ijarah antar bank syariah yang berbeda-beda. 

Selain itu, penggunaan logaritma natural juga dimaksudkan agar data total piutang 
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ijarah dapat terdistribusi normal dan memiliki standar eror koefisien regresi 

minimal (Agustina, 2014). 

 

2.1.6.3 Landasan Hukum Pembiayaan Ijarah 

1. Al-Qur‟an 

Landasan hukum ijarah dari al-Qur‟an sebagaimana yang disebutkan 

dalam surat Qashash:26 

        

  
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 

(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." 

(QS. Qashash:26) 

2. Ijma‟ 

 Mengenai disyariatkannya ijarah, semua Ulama bersepakat, tidak ada 

seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma‟ ini, sekalipun 

ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam 

tataran teknisnya.Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang 

sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari 

beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu 

disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa 

terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Olehkarena itu, manusia 
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antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling 

membutuhkan. Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi 

keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia 

bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh 

karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah 

salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, 

serta termasuk salah satu bentuk tolong menolongyang diajarkan 

agama. 

  

2.1.6.4 Rukun dan Syarat Pembiayaan Ijarah 

 Adapun rukun ijarah menurut Jumhur ulama (Muslich, 2010:321) adalah 

sebagai berikut: 

1. “ Aqid 

Yaitu Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu mu‟jir 

dan mustajir. Mu‟jir adalah orang yang memberikan upah atau yang 

menyewakan. Sedangkan Musta‟jir adalah orang yang menerima upah 

untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad 

ijarah di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad 

sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.  

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan 

berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika 

salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat 

membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah. 

2. Shighat 

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab 

dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang 

yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan 

akad ijarah. 

3. Ujrah (uang sewa atau upah) 

Ujroh (upah) yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta‟jir atas 

jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu‟jir. 

Dengan syarat hendaknya:  
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a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad 

timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang 

belum diketahui. 

b. Pegawai khusus seperti hakim tidk boleh mengambil uang 

dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus 

dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya 

berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan 

satu pekerjaan saja. 

c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan 

barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, 

maka uang sewanya harus lengkap. 

d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau 

jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Di antara cara untuk 

mengetahui ma‟qud alaih (barang) adalah dengan 

menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau 

menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau 

jasa seseorang”. 

Adapun syarat pembiayaan ijarah menurut Ascarya (2007:99) adalah 

sebagai berikut: 

1. “Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan 

tersebut harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.  

2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan bertanggung jawab 

pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi 

manfaat kepada penyewa. 

3. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti. 

4. Memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak 

dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku”. 

 

2.1.6.5 Ketentuan Objek Ijarah 

 Adapun ketentuan objek pembiayaan Ijarah menurut Nurhayati (2013: 

236) 

1. “Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. 

2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan 

dalam kontrak. 

3. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak 

diharamkan). 

4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 

syariah 
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5. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian 

rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan 

mengakibatkan sengketa. 

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka 

waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. 

7. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh 

penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) 

sebagai pembayaran manfaat atau jasa. 

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari 

jenis yang sama dengan objek kontrak.  

9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat 

diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak”. 

 

2.1.6.6 Berakhirnya Pembiayaan Ijarah 

 Menurut Nurhayati (2013:238) berakhirnya Ijarah adalah: 

1. “ Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian; 

2. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat 

menghentikan akad ijarah; 

3. Terjadi kerusakan aset; 

4. Penyewa tidak dapat membayar sewa 

5. Salah satu pihak meninggal dunia dan ahli waris tidak berkeinginan 

untuk meneruskan akad karena memberatkannya”. 

 

2.1.6.7 Macam-Macam Pembiayaan Ijarah 

 Menurut Haroen (2010:228) Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu 

sebagai berikut: 

1. “Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah 

bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. 

2. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah . Dalam ijarah 

bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan 

seseorang. Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa 

menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat 

itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara‟  untuk dipergunakan, 

maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek 

sewa-menyewa. Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara 

memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-

ijarah seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, 

seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan 

tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti 
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menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, 

yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk 

kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan 

tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut 

ulama fiqh hukumnya boleh”. 

 

2.1.6.8 Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah 

 Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dalam pembiayaan 

ijarah di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/2000, tentang 

pembiayaan ijarah, yaitu: 

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: 

a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.  

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.  

c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. 

2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa: 

a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga 

keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak). 

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan 

(tidak materiil).  

c. c. Jika barang yang dirusak. Bukan karena pelanggaran dari 

penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak 

penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab 

atas kerusakan tersebut. 

 

2.1.7  Profitabilitas 

2.1.7.1 Pengertian Profitabilitas 
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Menurut Kasmir (2015:196) definisi profitabilitas adalah sebagai berikut: 

“Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas 

manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukan oleh laba yang dihasilkan 

dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya dalah penggunaan rasioni 

menunjukan efisiensi perusahaan”. 

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2015:76) pengertian rasio profitabilitas 

adalah: “… rasio ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dari penjualannya, dari aset-aset yang dimilikinya, 

atau dari ekuitas yang dimilikinya” 

Menurut Fahmi (2015:80) profitabilitas adalah sebagai berikut:  

“Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang 

ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun investasi”. 

Menurut Hery (2016:192) profitabilitas adalah sebagai berikut: 

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya” 

Menurut Harahap (2015:304) menjelaskan profitabilitas adalah sebagai 

berikut:  

“Rasio Rentabilitas atau juga Profitabilitas menggambarkan kemampuan 

perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber 

yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah cabang, jumlah 

cabang, dan sebagainya”.  

 Menurut Hanafi dan Halim (2012:81), menjelaskan profitabilitas adalah 

sebagai berikut: 

“Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal 

saham yang tertentu”.  
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Sedangkan menurut Munawir (2014:33), yang dimaksud rentabilitas atau 

profitabilitas adalah: “…menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur 

dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara 

produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan 

memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan 

jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut”. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau 

keuntungan dari total aktiva, penjualan, maupun modal yang dimiliki selama 

periode tertentu. 

 

2.1.7.2 Tujuan Rasio Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas memiliki tujuan tidak hanya bagi pemilik perusahaan 

ataupun manajemen perusahaan, tetapi juga bagi pihak yang ada di luar 

perusahaan, terutama bagi pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. 

Menurut Kasmir (2015:197), tujuan penggunaan rasio profitabilitas adalah sebagai 

berikut:  

“1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan  

dalam satu periode tertentu; 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun  

sekarang;  

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu; 

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri; 

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang 

digunakan  

baik modal pinjaman maupun modal sendiri; 
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6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang  

digunakan baik modal sendiri; 

7. dan tujuan lainya”. 

Perhitungan rasio profitabilitas memberikan banyak manfaat bagi berbagai 

pihak yang berkepentingan di perusahaan. Menurut Kasmir (2015:198), 

berikut ini beberapa tujuan dan manfaat  

Manfaat yang diperoleh adalah:  

“1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam  

satu periode.  

2.   Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun   

sekarang.  

3.   Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.  

4.   Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.  

5.   Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan   

 baik modal pinjaman maupun modal sendiri”.  

 

Selain itu, tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan 

menurut Hery (2016:192) yaitu:  

“1. Seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap  

rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.  

  2. Untuk mengukur Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam  

menghasilkan laba selama periode tertentu.  

  3. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun  

      sekarang.  

  4. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.  

  5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan 

dihasilkan  

dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.  

  6. Untuk mengukur marjin laba kotor atas penjualan bersih.  

  7. Untuk mengukur marjin laba operasional atas penjualan bersih.  

  8. Untuk mengukur marjin laba bersih atas penjualan bersih”.  

Berdasarkan pendapat tujuan dan manfaat rasio profitabilitas diatas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur tingkat 

efektifitas pengelolaan (manajemen) perusahaan dan untuk mengukur semua yang 
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berhubungan dengan laba seperti mengukur besarnya laba bersih maupun laba 

kotor serta mengukur marjin laba dll. 

 

2.1.7.3 Manfaat Profitabilitas 

 Adapun manfaat rasio profitabilitas baik bagi pemilik perusahaan ataupun 

manajemen peruhaan maupun bagi pihak yang ada di luar perusahaan. Menurut 

Kasmir (2015:197), manfaat penggunaan rasio profitabilitas adalah sebagai 

berikut: 

“1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu  

periode;  

 2.  Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun  

sekarang; 

3.   Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu; 

4.   Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri; 

5.   Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan  

baik modal pinjaman maupun modal sendiri; 

6.   Dan Manfaat lainnya”. 

 

2.1.7.4 Pengukuran Rasio Profitabilitas 

 Menurut Fahmi (2015:80) rasio profitabilitas secara umum ada 4 (empat) 

yaitu:  

1. Gross Profit Margin 

Rasio gross profit margin merupakan margin laba kotor. Mengenai 

gross profit margin Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston memberikan 

pendapatnya yaitu:  

“Margin laba kotor, yang memperlihatkan hubungan antara penjualan 

dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan 



75 
 

untuk mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang 

maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat penjualan kepada 

pelanggan”.  

Atau lebih jauh Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mengatakan bahwa: 

“Persentase dari sisa penjualan setelah sebuah perusahaan membayar 

barangnya; juga disebut margin keuntungan kotor (gross profit 

margin)”. 

 

 

Adapun rumus rasio gross profit margin adalah:  

 

Keterangan: 

 

Cost of Goods Sold  = Harga Pokok Penjualan 

Sales    = Penjualan 

Untuk data cost of goods sold dan sales dapat dilihat pada income 

statement (laporan laba rugi). 

2. Net Profit Margin 

Rasio net profit margin disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap 

penjualan. Mengenal profit margin ini Joel G. Siegel dan Jae K. Shim 

mengatakan:  

“1.  Margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan 

penjualan bersih. Ini menunjukkan kestabilan kesatuan untuk 

menghasilkan perolehan pada tingkat penjualan khusus. Dengan 

memeriksa margin laba dan norma industri sebuah perusahaan 

pada tahun-tahun sebelumnya, kita dapat menilai efisiensi operasi 

dan strategi penetapan harga serta status persaingan perusahaan 

dengan perusahaan lain dalam industri tersebut.  

2.  Margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi laba bersih. 

Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa 

perusahaan mendapat hasil yang baik yang melebihi harga pokok 

penjualan”. 
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Adapun rumus rasio net profit margin adalah:  

 

 

Keterangan:  

Earning After Tax (EAT) = Laba Setalah Pajak 

Laba setelah pajak ini dianggap sebagai laba bersih. Karena itu di 

beberapa literatur ditemukan jika earning after tax ditulis dengan net 

profit atau laba bersih. 

3. Return on Investment (ROI)  

Rasio return on investment (ROI) atau pengembalian investasi, bahwa 

di beberapa referensi lainnya rasi ini juga ditulis dengan return on total 

asset (ROA). Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah 

ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai 

dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama 

dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Adapun 

rumus return on investment (ROI) adalah: 

ROI =  

 

4. Return on Equity (ROE) 

Menurut Kasmir (2015:204) definisi ROE adalah sebagai berikut: 

“Merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan 

modal sendiri.”  

Menurut Hanafi dan Halim (2012:84) definisi ROE adalah sebagai 

berikut: 
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“Rasio ini mengukur kemampuan menghasilkan laba berdasarkan 

modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari 

sudut pandang pemegang saham”. 

Rasio return on equity (ROE) disebut juga dengan laba atas equity. Di 

beberapa referensi disebut juga dengan rasio total asset turnover atau 

perputaran total aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan 

mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu 

memberikan laba atas ekuitas. 

Standar ROE bank syariah yang baik adalah 5%-13%. Bank syariah 

yang bisa menghasilkan ROE lebih daripada 13% secara konsisten 

adalah sangat luar biasa dan dinilai sebagai investasi yang wajar 

(Fahmi, 2012:99). Menurut Bank Indonesia nilai rata-rata ROE Bank 

Syariah di Indonesia adalah 3,87%. Menurut standar Bank Indonesia, 

bank syariah yang baik adalah 13% dan untuk bank syariah di 

Indonesia kurang dari 5% yang dapat di kategorikan tidak baik . 

Adapun rumus return on equity (ROE) menurut Kasmir (2015:204) 

adalah: 

 

Keterangan: 

Shareholders Equity = Modal Sendiri 

Dalam penelitian ini penulis memilih indikator ROE sebagai alat 

ukur profitabilitas, dengan rasio ROE kita dapat mengetahui sejauh 

mana kemampuan bank syariah dalam mengelola modal yang 
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dimilikinya. Alasan dalam pemilihan variabel adalah karena penelitian 

mengenai profitabilitas (ROE) telah banyak dilakukan, namun hasil 

dari penelitian tersebut terdapat ketidakonsistenan pada beberapa 

penelitian sebelumnya dan bermaksud untuk melakukan 

pengembangan terhadap penelitian terdahulu.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh 

Farotami, Koerniawan, dan Susilawati (2013) yang dalam hal ini 

variabel independennya adalah pembiayaan musyarakah, dan 

murabahah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu waktu penelitian dan variabel independennya penulis menambah 

pembiayaan mudharabah dan pembiayaan ijarah. Periode yang diteliti 

penulis 2013-2017. Sedangkan pada penelitian terdahulu dari periode 

2010-2013. 

 Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait 

penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

1. Wicaksana 

(2011) 

Pengaruh 

Pembiayaan 

mudharabah, 

musyarakah 

dan 

Secara simultan 

variabel 

pembiayaan 

mudharabah, 

musyarakah, 

- Perbedaan pada 

variabel dependen, 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 
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murabahah 

Terhadap 

Profitabilitas. 

murabahah 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

(ROA). 

 

ROA. Sedangkan 

penulis 

menggunalan 

ROE.  

- Penulis 

menambahkan 

Pembiayaan Ijarah 

sebagai variabel 

independen. 

- Tahun yang diteliti 

pada penelitian 

terdahulu periode 

2009-2011, 

sedangkan penulis 

pada periode 

2013-2017. 

 

 

No. Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

2. Aulia, Fuad, 

dan Rahman 

(2012) 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Jual Beli, 

Pembiayaan 

Bagi Hasil 

terhadap 

Profitabilitas. 

Menjelaskan 

bahwa 

pembiayaan 

jual beli secara 

parsial 

berpengaruh 

signifikan 

positif terhadap 

profitabilitas 

yang 

diproksikan 

dengan ROA 

(Return On 

Asset) dan 

pembiayaan 

bagi hasil 

berpengaruh 

signifikan 

negatif 

terhadap 

profitabilitas 

yang 

diproksikan 

dengan ROA 

(Return On 

- Variabel yang 
diteliti pada 

penelitian 

sebelumnya 

adalah 

pembiayaan 

jual beli, 

pembiayaan 

bagi hasil, dan 

NPF. 

Sedangkan 

penulis tidak 

meneliti NPF. 

- Penulis juga 
menambahkan 

variabel 

indepennya 

dengan 

pembiayaan 

Ijarah 

- Variabel 
dependen yang 

digunakan pada 

penelitian 

terdahulu 
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Asset). 

Sedangkan 

secara simultan 

pembiayaan 

jual beli, 

pembiayaan 

bagi hasil 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

yang 

diproksikan 

dengan ROA. 

 

adalah ROA, 

sedangkan 

penulis 

menggunakan 

ROE.  

- Tahun yang 

diteliti pada 

penelitian 

terdahulu 

adalah periode 

2009-2012, 

sedangkan 

penulis periode 

2013-2017. 

No.  Nama 

Penulis 

Judul 

Peneliti 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

3. Farotami, 

Koerniawan, 

dan 

Susilawati 

(2013) 

Pengaruh 

kontribusi 

pembiayaan 

murabahah 

dan 

musyarakah 

terhadap 

tingkat 

profitabilitas 

(return on 

equity) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

pembiayaan 

murabahah dan 

musyarakah 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap 

tingkat ROE. 

Pembiayaan 

murabahah 

secara parsial 

berpengaruh 

terhadap 

tingkat ROE. 

Pembiayaan 

musyarakah 

secara parsial 

tidak 

berpengaruh 

terhadap ROE. 

Pembiayaan 

murabahah 

merupakan 

pembiayaan 

yang paling 

dominan 

berpengaruh 

- Objek dan waktu 

penelitian 

terdahulu pada 
BPR syariah di 

wilayah Jawa 

Timur periode 

2010-2013, 

sedangkan pada 

penulis melakukan 

penelitian pada 8 

Bank Umum 

Syariah periode 

2013-2017. 

- Pada penelitian 

terdahulu variabel 

independennya 

pembiayaan 

Murabahah dan 

pembiayaan 

Musyarakah. 

Penulis 

menambahkan 
variabel 

independen 

dengan 

pembiayaan Ijarah 

dan Mudharabah.  

 

 



81 
 

terhadap 

tingkat ROE. 

 

4.  Permata, 

Yaningwati, 

dan Zahroh 

(2014) 

Analisis 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Mudharabah 

Dan 

Musyarakah 

Terhadap 

Tingkat ROE. 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa 

pembiayaan 

mudharabah 

memberikan 

pengaruh  

- Tahun yang diteliti 
berbeda. Periode 

penelitian 

terdahulu pada 

tahun 2009-2012, 

sedangkan penulis 

periode 2013-

2017. 

 

No. Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

   negatif dan 

signifikan 

terhadap 

tingkat ROE, 

sedangkan 

pembiayaan 

musyarakah 

memberikan 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

tingkat ROE 

secara 

parsial.Secara 

simultan, 

pembiayaan 

mudharabah 

dan 

musyarakah ini 

memberikan 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

tingkat ROE. 

Pembiayaan 

mudharabah 

merupakan 

pembiayaan 

bagi hasil yang 

paling dominan 

mempengaruhi 

tingkat ROE. 

- Perbedaan pada 

variabel 

independen, 

peneliti terdahulu 

menggunakan 

variabel 

pembiayaan 

Mudharabah dan 

pembiayaan 

Musyarakah. 

Sedangkan penulis 

menambahkan 

variabel 

pembiayaan 

Murabahah dan 

pembiayaan 

Ijarah. 

- Variabel dependen 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

ROE dan ROA, 

sedangkan penulis 

hanya 

menggunakan 

ROE. 
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 5.  Pengaruh 

pembiayaan 

bagi hasil 

mudharabah 

dan 

musyarakah 

terhadap  

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa metode 

pembiayaan 

bagi hasil 

Mudharabah  

- Tahun penelitian 

terdahulu pada 

periode 2011-

2013, sedangkan 

penulis 

menggunakan 

periode 2013-

2017. 

No. Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

  profitabilitas 

dengan 

menggunakan 

Return on 

Equity (ROE) 

dan 

Musyarakah  

secara simultan 

berpengaruh 

positif terhadap 

profitabilitas 

(ROE). Secara 

parsial, hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa metode 

pembiayaan 

bagi hasil 

Mudharabah 

memberi 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

(ROE). 

Pembiayaan 

mudharabah 

berpengaruh 

positif karena 

nilai nominal 

pembiyaan 

yang disalurkan 

oleh Bank 

Umum Syariah 

mengalami 

peningkatan 

yang signifikan 

mulai tahun 

2011 sampai 

- Variabel 
independen yang 

digunakan pada 

penelitian 

terdahulu adalah 

pembiayaan 

Mudharabah dan 

pembiayaan 

Musyarakah. 

Sedangkan penulis 

menambahkan 

pembiayaan 

Murabahah dan 

pembiayaan 

Ijarah. 
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tahun 2014.  

Sedangkan 

metode 

pembiayaan 

bagi hasil  

No. Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

   Musyarakah 

membawa 

secara negatif 

namun 

berpengaruh 

nyata terhadap 

profitabilitas 

(ROE). 

 

Sumber: Data Diolah 

 

2.2  Kerangka pemikiran 

2.2.1  Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas 

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama di mana pihak 

pertama (shahibul maal) berkewajiban menyediakan dana seluruhnya (100%) 

kepada nasabah (mudharib) dan mudharib hanya mengelola usaha yang sudah 

ditentukan oleh pihak shahibul maal. Pembagian keuntungan akan dibagi 

berdasarkan kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh 

pemilik modal selama mudharib tidak melakukan kesalahan/kerugian. 

Menurut Ahmad dan Firdaus (2009:32) menyatakan bahwa dari 

pengelolaan atau perputaran pembiayaan mudharabah ini kemudian bank syariah 

mendapat nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal transaksi 

sehingga mempengaruhi terhadap besar kecilnya laba yang akan dihasilkan oleh 

perbankan syariah. 
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Pembiayaan mudharabah pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama 

antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana dan pihak 

lainnya menyediakan tenaga atau keahlian. Menurut Ascarya (2011:219) teknis 

Pembiayaan mudharabah pada perbankan Indonesia adalah pembiayaan ditujukan 

untuk membiayai investasi, modal kerja, dan penyediaan fasilitas.  

Penghitungan bagi hasil menggunakan metode revenue sharing, 

dikarenakan risiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya. Pendapatan pemilik 

modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya-biaya yang ditimbulkan 

dalam proses tersebut. Sesuai dengan teori dimana Pembiayaan mudharabah akan 

mendapatkan bagi hasil dimana pendapatan bagi hasil yang diperoleh dapat 

mempengaruhi profitabilitas. Return On Equity (ROE) menghitung kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari mengolah modal sendiri.  

Aset terdiri dari ekuitas dan kewajiban, sedangkan ekuitas terdiri dari aset 

yang telah dikurangi dengan kewajiban, sehingga menyebabkan mengapa 

Pembiayaan mudharabah ini berpengaruh positif terhadap Return On Equity 

(ROE). Tingkat pengembalian modal akan digunakan untuk mengetahui tingkat 

profitabilitas suatu bank dengan cara membandingkan tingkat laba atau 

keuntungan yang diperoleh dengan modal yang dimilikinya (Ramadhani, 2015).  

Menurut Hakim (2012) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah 

berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Buchori (2013) menyatakan 

bahwa pembiayaan mudharabah memiliki manfaat yang naik dan cukup 

signifikan sejajar dengan rasio profitabilitas baik secara persentase atau nominal, 
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sehingga berdasarkan analisa data ada pengaruh pembiayaan mudharabah dengan 

rasio profitabilitas.  

Hipotesis 1: Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas. 

 

2.2.2  Pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas 

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan dengan penyertaan modal, 

dimana dua atau lebih mitra berkontribusi untuk memberikan modal suatu 

investasi dimana masingmasing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan dari 

usaha tersebut dibagi berdasar persetujuan sesuai porsi masing-masing. 

Keuntungan usaha secara musyarakah dibagi menurut kesepakatan yang 

dituangkan dalam kontrak. Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua 

pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu.  

Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan 

bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan (Kasmir, 2013:171). Seperti yang dikatakan oleh Kasmir, semakin 

tinggi pembiayaan musyarakah, maka akan menghasilkan pendapatan yang tinggi 

sehingga mempengaruhi laba yang akan meningkat juga.  

Permata, Yaningwati, dan Zahroh (2014) menyatakan bahwa pembiayaan 

musyarakah memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap 

profitabilitas. Ramadhani (2015) menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE. Melalui pembiayaan 

musyarakah yang disalurkan, bank syariah akan memperoleh profit berupa bagi 

hasil yang menjadi bagian bank. Dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil, bank 



86 
 

syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah 

disepakati dengan nasabah (Muslim, Arfan, dan Julimursyida, 2014:87). Dari 

pendapatan yang diperoleh tersebut akan mempengaruhi terhadap besar kecilnya 

laba yang akan dihasilkan oleh perbankan syariah (Ahmad dan Firdaus, 2009:33) 

Hipotesis 2: Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas. 

 

2.2.3  Pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas 

Pembiayaan murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga pokok 

ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang 

ditentukan atau dibayar secara cicilan. Murabahah umumnya dapat diterapkan 

pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik 

maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit atau lebih dikenal dengan nama 

L/C. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah 

secara berkelanjutan (roll over/evergreen) seperti untuk modal kerja, padahal 

sebenarnya murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (one 

short deal). 

Menurut Hakim (2012) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Bowo (2013) 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung pembiayaan murabahah terhadap 

profitabilitas dan menunjukan bahwa peningkatan pembiayaan murabahah akan 

meningkatkan profitabilitas. Sedangkan Aulia, Fuad, Rahman (2012) dalam hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh 

signifikan positif terhadap profitabilitas.  
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Hasanah (2015) juga menyatakan pembiayaan murabahah secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Namun menurut penelitian Ziqri 

(2009) dan Anjani (2016) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Ramadhani (2015) menyatakan 

bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas. Sehingga apabila pembiayaan murabahah meningkat maka akan 

meningkatkan profitabilitas bank syariah. 

Hipotesis 3: Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas. 

 

2.2.4  Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas 

 Dalam pembiayaan ijarah, bank-bank Islam yang mengoperasikan produk 

ijarah dapat melakukan leasing baik dalam bentuk operating lease maupun 

financial lease. Pada umumnya, bank-bank Islam lebih banyak menggunakan 

ijarah al-muntahia bit-tamlik karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Ketika 

bank akan mengeksekusi kredit macet, bank tidak memperoleh hasil yang 

memadai karena jaminan barang atau jasa yang disewakan tidak sebanding 

dengan besarnya kredit yang diberikan (Muhammad, 2011).  

Menurut hasil penelitian Emha (2014) berdasarkan hasil uji t, menjelaskan 

bahwa pembiayaan ijarah secara serempak berpengaruh signifikan terhadap laba 

bersih. Berbeda dengan hasil penelitian Kurniawan (2015) bahwa pembiayaan 

ijarah tidak berpengaruh terhadap kemampuan laba (profitabilitas). Apabila 

pendapatan ijarah semakin besar maka akan menurunkan besarnya tingkat 
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profitabilitas bank syariah. Manfaat dari transaksi al-ijarah untuk bank syariah 

adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok (Ascarya, 2011:61). 

Hipotesis 4: Pembiayaan Ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas. 

 

 2.2.5 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan 

Ijarah terhadap Profitabilitas 

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu jenis pembiayaan yang 

berada dalam perbankan syariah. Pembiayaan modal kerja tersebut merupakan 

pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal dalam pengembangan 

usaha nasabah (Muhammad, 2011:22). Pembiayaan modal kerja sendiri 

mempunyai beberapa akad diantaranya akad murabahah, musyarakah, ijarah, dan 

mudharabah. Seperti yang dinyatakan oleh Muhammad, akad-akad yang termasuk 

dalam pembiayaan modal kerja yang memberikan angka positif bagi akad-

akadnya, maka besar kecilnya nisbah yang dihasilkan akan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan profitabilitas. 

Penelitian mengenai analisis pengaruh pendapatan pembiayaan 

mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah telah di lakukan oleh beberapa 

peneliti, menurut hasil penelitian Emha (2014) menjelaskan bahwa pembiayaan-

pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah secara serempak berpengaruh 

signifikan terhadap laba bersih. Pendapatan musyarakah memiliki pengaruh besar 

terhadap pengaruh tingkat laba bersih.  

Koefisien regresi untuk variabel pendapatan musyarakah semakin besar 

maka akan menaikkan besarnya tingkat laba bersih. Kualitas investasi pada 
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mudharabah dapat didasarkan atas tingkat kesesuaian antara realisasi bagi hasil 

dengan proyeksinya, kondisi keuangan, dan propek usaha. Untuk koefisien regresi 

untuk variabel pembiayaan ijarah memiliki tanda negatif yang berarti apabila 

pendapatan ijarah semakin besar maka akan menurunkan besarnya tingkat laba 

bersih. 

Perbankan syariah memiliki beberapa produk yang merupakan produk 

unggulan dan banyak diminati oleh nasabah, pembiayaan mudharabah, 

musyarakah, murabahah dan ijarah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya 

(Pernanu, dan Putra, 2016) dan (Faradilla, Arfan, dan Shabri, 2017). Pembiayaan 

mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah yang disalurkan bank kepada 

nasabah/pengelola memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank 

itu sendiri. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin tinggi 

pula keuntungan yang diperoleh bank, sehingga dapat membantu dalam 

mengembalikan modal dan mendapatkan profit (Rahayu, 2016). 

Hipotesis 5: Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah 

berpengaruh terhadap profitabilitas 
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Gambar 2.4 

Kerangka Penelitian 
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2.3  Hipotesis Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2010:93) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis 

adalah sebagai berikut: 

 “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 

bentuk kalimat pertanyaan”. 

 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas yang telah diuraikan, maka 

penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1.  Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas. 

H2.  Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas. 

H3.  Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas. 

H4.  Pembiayaan Ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas. 

H5.  Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

  


