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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang diberikan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi 

hasil. 

Menurut Rivai (2008:3) istilah pembiayaan pada intinya berarti I 

Believe, I trust, “Saya percaya atau saya menaruh kepercayaan” Perkataan 

pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan 

selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk 

melaksanakan amanah yang yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan 

dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang 

jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak 

2.1.2 Jenis-Jenis Pembiayaan 

Huda (2010:65) Pembiayaan di bank syariah terbagi atas beberapa 

jenis berdasarkan akadnya. Secara umum ada tiga jenis dasar transaksi 

pembiayaan di bank syariah yaitu: 
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1) Pembiayaan Berdasarkan Akad Bagi Hasil 

a. Bagi Hasil Mudharabah 

Yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama 

(Shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan 

pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib) dan keuntungan dibagi 

sesuai nisbah yang disepakati. 

b. Bagi Hasil Musyarakah 

Musyarakah merupakan pembiayaan dimana bank dan nasabah 

sama-sama memiliki kontribusi dana dalam usaha. Pengembalian 

hasil usaha tergantung kepada nisbah bagi hasil yang disepakati 

nasabah dan bank. 

c. Bagi Hasil Muzara’ah 

Muzara’ah adalah suatu akad kerjasaa antara dua orang, dimana 

pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada 

pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian 

dan hasilnya dibagi antara mereka. 

d. Bagi hasil Musaqah 

Musaqah adalah akad antara penggarap, untuk diolah sebagai tanah 

pertanian dan hasilnya dibagi antara mereka. 

2) Pembiayaan Berdasarkan Akad Jual-Beli 

a. Jual beli dengan akad Murabahah 

Ba’i al-murabahah adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan 

yang disepakati. Dalam ba’i al-murabahah, penjual harus memberi 
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tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat 

keuntungan sebagai tambahannya. 

b. Jual beli dengan akad salam 

Ba’i as-salam adalah prinsip ba’i (jual beli) suatu barang tertentu 

antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah 

dengan nilai keuntungan yang disepaati, dimana waktu penyerahan 

barang dilakukan dikemudian hari sementara penyerahan uang 

dilakukan dimuka (secara tunai). 

c. Jual beli akad Istishna’ 

Transaksi Ba’i al-istishna’ merupakan kontrak penjualan antara 

pembeli dan pembuat barang. Dimana barang yang dibeli dipesan 

terlebih dahulu dan pembayaran bisa dilakukan diawal, akhir, dan 

tengah masa akad. 

3) Pembiayaan Berdasarkan Akad Sewa Menyewa 

a. Sewa menyewa berdasarkan akad al-Ijarah. 

Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang ingin 

mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa perlu 

memilikinya. Pihak bank dapat menyewakan objek sewa yang 

dikehendaki nasabah dan pihak bank mendapatkan uang sewa 

(ujrah) yang besarnya sesuai kesepakatan (Nadratuzzaman, 2013: 

37) 

b. Sewa menyewa menyewa dengan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik 

(IMBT). 
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Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) adalah transaksi sewa dengan 

perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sea di akhir 

periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan 

objek sewa. 

4) Pembiayaan Berdasarkan Akad Pinjam-Meminjam 

Pembiayaan ini ditempuh oleh bank dala keadaan arurat 

(emergency situation) karena pada prinsipnya melalui akad berdasarkan 

pinjam meminja ini bank tidak boleh mengambil keuntungan dari 

nasabah sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang 

benar-benar dipergunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan. 

Akad pinjam meminjam ini dibedakan menjadi dua yaitu, pembiayaan 

qardh dan pembiayaan qardh al-hasan. 

a. Pinjaman berdasarkan akad qardh 

Sedangkan Syafi’i Antonio memberikan pengertian qardh sebagai 

pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta 

kembali. Dengan kata lain al-qardh berarti meminjakan tanpa 

mengharapkan imbalan. 

b. Pinjaman berdasarkan akad qardh al-hasan 

Pinjaman qard al-hasan adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada 

pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Pinjaman ini 

bersifat sosial yang bertujuan untuk diberikan kepada orang yang 

membutuhkan atau tidak memiliki kebutuhan finansial, untuk tujuan 

sosial kemanusiaan. 
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Muhammad Rifqi (2008: 401) dana al-qardh bersumber dari: 

a) Bagian modal LKS 

b) Keuntungan LKS yang disisihkan, dan 

c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran 

infaqnya kepada LKS. 

5) Dana Kebajikan 

a. Definisi dana kebajikan 

Dana kebajikan merupakan dana sosial diluar zakat yang berasal dari 

masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Dana kebajikan biasa 

juga disebut dana qardh. PSAK No.59 dan PAPSI 2003 

menggunakan istilah dana qardh bukan istilah dana kebajikan. Akan 

tetapi pada PSAK No. 101 dan PAPSI 2013, istilah ini diganti 

dengan istilah "dana kebajikan". 

Sumber dana kebajikan terdiri atas: 

 Infak 

 Sedekah 

 Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan 

yang berlaku 

 Pengembalian dana produktif 

 Denda 

 Pendapatan dana non-halal 

 Sumbangan 
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Infak dan sedekah yang dimaksud dalam dana kebajikan adalah 

semua jenis infaq san sedekah baik yang peruntukannya secara 

khusus oleh pemberi infaq dan sedekah maupun yang tidak. Denda 

merupakan sanksi berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah 

kepada nasabah yang mampu, tetapi dengan sengaja menunda-nunda 

kewajibannya Pendapatan non-halal merupakan sumber dana 

kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain 

yang tidak menggunakan skema syariah. 

b. Pengungkapan dana kebajikan 

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 

1. Sumber dana kebajikan 

2. Kebajikan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing 

penerima 

3. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima 

dana kebajikan yaitu pihak berelasi dan pihak ketiga 

4. Alasan terjadinya dan penggunaan penerimaan non-halal. 

 

2.2 Pembiayaan Murabahah 

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah 

Kata murabahah berasal dari bahasa (Arab) rabaha, yurabihu, 

murahabahatan, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan 

“tijaratun rabihah, wa ba’du asy-syai murabahatan” yang artinya 
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perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang 

memberi keuntungan. (Fathurrahman, 2013:108) 

Menurut Widodo (2010:19) Murabahah berasal dari kata “Ribh” yang 

berarti keuntungan, laba atau tambahan. Akad Murabahah adalah akad jual 

bei barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (margin) yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan 

secara tunai atau tangguh. 

Murabahah yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana 

pembeli dan penjual menyepakati harga jual suatu barang dengan harga 

pokok ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual yang mana 

dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar 

angsuran/ cicilan. (Muhammad, 2007:51). 

Murabahah disebut dengan istilah Ba’i bitsaman ajil (BBA) yaitu 

kontrak murabahah dimana barang yang perjualbelikan tersebut diserahkan 

dengan segera, sedangkan harga tersebut dibayar dikemudian hari secara 

angsuran. BBA merupakan akad murabahah dengan pembayaran yang 

ditunda atau ditangguhkan. 

Dalam murabahah, Baitul Mal Wa Tamwi (BMT) dapat bertindak 

sebagai penjual dan juga pembeli. Sebagai penjual apabila Baitul Mal Wat 

Tamwil (BMT) menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli 

apabila Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) membeli barang kepada supplier 

untuk dijual kepada nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan 
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harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas 

laba dalam jumlah tertentu (Sudarsono, 2008:69). 

Muhammad Rifqi (2008: 158) Terdapat tiga alasan yang mendasari 

penggunaan akad murabahah yaitu: 

a. Kemudahan perhitungan dan model angsuran karena hanya 

memperhitungkan faktor harga perolehan barang dan margin yang 

disepakati serta jangka waktu angsuran yang diinginkan. 

b. Mengurangi risiko kerugian bagi perbankan Syariah karena sektor 

produktif rentan dengan resiko kerugian yang sewaktu-waktu bisa 

terjadi 

c. Pendapatan bank lebih mudah untuk diprediksi karena kesepakatan 

margin relatif tidak berubah selama masa akad jika tidak terjadi 

kejadian luar biasa (seperti kerusakan atau hilangnya asset murabahah 

dan ketidakmampuan pembeli untuk memenuhi kewajibannya). 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli suatu barang 

dengan mengungkapkan harga pokok pembelian dan menambah tingkat 

margin yang telah ditetapkan oleh bank dan disetujui oleh pembeli. 

2.2.2 Jenis-Jenis Murabahah 

Ada dua jenis murabahah menurut Nurhayati (2013:177) yaitu: 

1. Murabahah dengan pesanan (murabahah to the puchase order) 
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Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang 

setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli 

barang yang dipesannya dan tidak dapat mebatalkan pesanannya. 

2) Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan 

barang tetapii nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau 

membelikan barang tersebut. 

2. Murabahah tanpa pesanan  

Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Pemilik barang oleh BMT 

sebelum adanya pesanan disebut murabahah tanpa pesanan. Murabahah 

tanpa pesanan maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau 

tidak, BMT menyediakan barang dagangannya. Namun dalam 

prakteknya di indonesia yang berlaku adalah bentuk murabahah dengan 

pesanan. 

2.2.3 Rukun dan Syarat Murabahah 

Rukun dari transaksi murabahah menurut Widodo (2010:25-26) 

adalah: 

1) Penjual (Ba’i) 

Penjual dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah, dapat berubah 

bank syariah, BPRS, BMT yang disebut juga dengan istilah Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah (KJKS). 

 



21 
 

2) Pembeli (Musytari) 

Pembeli yang dimaksudkan disini adalah nasabah, baik berlaku sebagai 

pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad 

dipersyaratkan harus cakap menurut hukum. Dalam pengertian hukum 

syariah harus sudah baligh, dan dalam kaitannya dengan hukum perdata 

sebagai hukum positif, yang bersangkutan minimal harus berusia 21 

tahun atau orang yang sudah menikah. 

3) Barang yang menjadi objek jual beli (mabi’) 

Barang-barang yang menjadi objek jual beli dipersyaratkan harus jelas 

dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan harus halalan 

thoyyiban, dan tidak tergolong pada barang yang haram atau yang 

mendatangkan mudharat. Selain itu barang harus bernilai. Obyek 

murabahah dipersyaratkan telah menjadi milik dalam penguasaan si 

penjual. Menurut fatwa DSN, Bank atau BMT harus memiliki terlebih 

dahulu asset yang akan dijualnya kepada nasabah. 

4) Harga Barang (Tsaman) 

Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya 

dan dalam mata uang apa (rupiah atau mata uang valuta asing). 

Demikian juga cara pembayarannya, apakah dibayar secara tunai atau 

tangguhan. Jika dibayar secaa tangguh haruslah jelas waktunya berapa 

lama dan waktu pembayarannya. Dalam konteks pembiayaan yang 

disebut plafon atau limit. 
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5) Kontrak/ Akad (Sighat/Ijab Kabul) 

Kontraknya dalam praktek dapat dibuat secara tertulis dibawah tangan, 

naun bisa pula dibuat oleh dihadapan notaris (secara notarial). 

Perjanjian notarial adalah perjanjian otentik. Dibandingkan perjanjian 

bawah tangan, perjanjian notarial sangat kuat karena tidak memerlukan 

pembuktian lagi, sementara perjanjian dibawah tangan tidak demikian. 

Syarat dalam transaksi murabahah Muhammad (2008: 172) 

adalah: 

1. Pihak yang berakad 

a) Cakap Hukum 

b) Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/ 

dibawah tekanan 

2. Objek yang diakadkan 

a) Tidak termasuk yang diharamkan/dilarang 

b) Bermanfaat 

c) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan 

d) Merupakan hak milik penuh yang berakad 

e) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan 

yang diterima pembeli 

3. Akad (Sighat) 

a) Harga jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa 

berakad 
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b) Antara ijan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam 

spesifikasi barang maupun harga yang disepakati 

c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan 

keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang. 

d) Tidak membatasi waktu, misalnya: saya jual barang kepada 

anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya 

kembali. 

2.2.4 Dasar Hukum Murabahah 

Al- Qur’an Qs Al-Baqarah: 275 

                         

                                    

                                  

               

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli 

itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
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mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya. (Qs Al-Baqarah: 275) 

 

2.3 Pembiayaan Musyarakah 

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Musyarakah 

A. Pengertian Pembiayaan Musyarakah 

Musyarakah adalah akad musyarakah yaitu akad kerja sama 

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai 

dengan kesepakatan (Naf’an, 2014: 95). 

Musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para 

pemilik modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu 

kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, 

sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan 

kontribusi modal. 
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2.3.2 Dasar Hukum Musyarakah 

1. Al-Qur’an 

Ayat- ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad 

transaksi syarikah adalah: 

                                

                                

                     

Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim 

kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 

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 ini". Dan Daud mengetahui 

bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya 

lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Qs. Ash-Shad: 24) 

2. Hadist 

Hadist-hadist Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad 

transaksi syarikah adalah: 

“Dari hadist Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa 

Rasulullah saw telah bersabda, “Allah swt telah berkata kepada saya; 
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menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari 

keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka 

saya keluar dari penyertaan tersebut". (HR. Abu Daud) 

“Rahmat Allah swt tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi 

selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala maka 

bisnisnya akan tercela dan keberkatanpun akan sirna dari padanya”. 

(HR. Abu Daud Baihaqi dan Al-Hakim) 

2.3.3 Rukun Musyarakah  

Rukun Musyarakah, antara lain: 

1. Ijab-Kabul (sighah) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah 

pihak yang bertransaksi. 

2. Dua pihak yang berakad (‘aqidani) dan memiliki kecakapan  

melakukan pengelolaan harta. 

3. Objek aqad (mahal) yang disebut juga ma’qud alaihi, yang mencakup 

modal atau pekerjaan. 

4. Nisbah bagi hasil. 

2.3.4 Jenis-Jenis Musyarakah 

1. Musyarakah Pemilikan 

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau 

kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset oelh dua 

orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau 

lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbgai pula dari keuntungan 

yang dihasilkan aset tersebut. 
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Untuk menjaga kelangsungan kerjasama, pengambilan keputusan 

yang menyangkut harta harus mendapat persetujuan dari semua mitra, 

dengan kata lain seorang mitra tidak dapat bertindak dala penggunaan 

harta bersama kecuali atas izin mitra yang bersangkutan. 

2. Musyarakah Akad (kontrak) 

 Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua 

orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal 

musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan. 

2.3.5 Manfaat Musyarakah 

Naf’an (2014:103) terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara 

musyarakah ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Bank akan menikmati peningkatan dala julah tertentu pada saat 

keuntungan usaha nasabah meningkat. 

2. Bank tidak berkewajiban membayar dala jumlah tertentu kepada 

nasabah pendanaan secara tetap, tetatpi disesuaikan dengan pendapatan/ 

hasil usaha ban, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative 

spread. 

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan cash flow/arus kas usaha 

nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. 

4. Bank akan lebih seletif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang 

benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena 

keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan 

dibagikan. 



28 
 

5. Prinsip bagi hasil mudharabah/musyarakah berbeda dengan prinsip 

bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan 

(nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang 

dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis 

ekonomi. 

2.3.6 Syarat Pembiayaan Musyarakah 

Adapun syarat pembiayaan musyarakah adalah: 

1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta 

maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: 

a. Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat 

diterima sebagai perwakilan. 

b. Yang berkenaan dengan dengan keuntungan, yaitu pembagian 

keuntungan yang harus jelas dan dapat diketahui oleh kedua pihak. 

2) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah Al-mal (harta), dalam hal ini ada 

dua  syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 

a. Modal yang dijadikan objek akad adalah alat dari pembayaran 

seperti dalam satuan rupiah. 

b. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika dilakukan, baik 

jumlahnya sama maupun berbeda. 
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2.4 Pembiayaan Mudharabah 

2.4.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah 

Pengertian mudharabah secara umum adalah kerja sama antara 

pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan 

usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Dalam 

deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana yang berhak 

mendapatkan bagi hasil atas perputaran usaha yang dilakukan oleh bank 

(Antonio, 2011: 31). 

Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul mal) 

dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau 

keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal 

akad (Naf’an, 2014:114). 

Akad mudharabah adalah salah satu bentuk akad kerja sama kemitraan 

yang berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi, dimana salah satu mitra 

yang disebut dengan shahibul maal atau rabbul maal (penyedia dana) untuk 

menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif. 

Sedangkan mitra lainnya yang disebut mudharib yang memiliki keahlian 

untuk menjalankan usahanya baik perdagangan, industri, dan jasa dengan 

tujuan untuk  mendapatkan keuntungan. 

Secara teknis, akad mudharabah adalah akad kerja sama antara dua 

belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 

seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola 

(mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 
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kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak. Sedangkan apabila 

mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian 

tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola, maka harus bertanggung 

jawab atas kelalaian tersebut. 

2.4.2 Macam-Macam Pembiayaan Mudharabah 

Naf’an (2014:118) Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. 

a. Mudharab mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal 

dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh 

spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. 

b. Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah 

muthlaqah. Disini, si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, 

waktu dan tempat usahanya. 

2.4.3 Rukun dan Syarat Pembiayaan Akad Mudharabah 

Rukun dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut: 

a. Pelaku Akad, yaitu pemilik modal maupun pelaksana usaha. Rukun 

dalam akad mudharabah sama dengan rukun jual beli ditambah satu 

faktor tambahan, yakni nisbah (keuntungan). Dalam akad mudharabah, 

harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik 

modal (shahib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai 

pelaksana usaha (mudharib atau amil). 

b. Objek mudharabah, yaitu modal dan kerja. Objek mudharabah 

merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para 
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pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek 

mudharabah, sedangkan pelaksana usaha meyediakan kerjanya sebagai 

objek objek mudharabah.  Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang 

atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang 

diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, 

management skill dan lain-lain. 

c. Persetujuan kedua belah pihak (Ijab dan Qabul). Persetujuan dari kedua 

belah pihak adalah konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum 

(sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela 

bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. 

d. Nisbah Keuntungan,  faktor keempat  ini adalah faktor yang yang 

paling khas dalam akad mudharabah yakni nisbah keuntungan (bagi 

hasil) yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan 

imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang 

bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, 

sedangkan shahib al-mal mendapatkan imbalan atas modalnya. Nisbah 

keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara 

kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. 

2.4.4 Jenis-Jenis Mudharabah 

Secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Mudharabah Mutlaqah (bebas) 

Mudharabah mutlaqah atau disebut dengan (Unresticted Investment 

Account) adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara 
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shahibul maal selaku investor dengan mudharib selaku pengusaha yang 

berlaku secara luas atau dengan kata lain pengelola (mudharib) 

mendapatkan hak keleluasaan (disrectionary right) dalam pengelolaan 

dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain. 

2. Mudharabah Muqoyyadah (terikat) 

Disebut juga dengan istilah (Restricted Investment Account) yaitu 

kerjasama dua orang atau lebih atau antara shahibul maal selaku 

investor dengan pengusaha atau mudharib, investor memberikan 

batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis 

instrumen, resiko, maupun pembatasan lain yang serupa. 

2.4.5 Landasan Hukum Mudharabah 

Secara umum, landasan syariah Al-Mudharabah lebih mencerminkan 

anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan 

hadist berikut ini: 

1. Al-Qur’an 
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Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu 

berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua 

malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-

orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan 

siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat 

menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi 

keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) 

dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-

orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 

sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di 

jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran 

dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah 

pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja 

yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh 

(balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang 

paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. Al-

Munawwir: 20). 
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2. Hadist 

”Dari Shalih bin Suhaib RA bahwa Rasulullah Bersabda: tiga hal yang 

didalamnya terdapat kebaikan: jual-beli secara tangguh, Muqaradhah 

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan gandum untuk 

keperluan rumah bukun untuk dijual”. 

3. Ijma’ 

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus 

terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. 

Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip 

Abu Ubaid. 

2.4.6 Skema Mudharabah 

Dalam kesepakatan akad mudharabah ditentukan modal yang akan 

digunakan dalam kerja sama usaha. Jumlah dana pembiayaan harus 

dinyatakan dengan jelas dalam bentuk cash, bukan piutang. Dalam 

praktiknya modal yang disepakati diberikan kepada mudharib melalui 

rekening nasabah, dan nasaba sewaktu-waktu bis mengambil dana tersebut. 

Dalam pembiayaan diperbankan syariah, bank biasa menggunakan 

mudharabah jenis muqayyadah, artinya bank menentukan penggunaan dana 

tersebut dengan sangat ketat, menyediakan pembiayaan unntuk jenis usaha 

tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu. Namun bank tidak mencampuri 

dari sisi manajemen. 
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2.5  Profitabilitas 

2.5.1 Pengertian  Profitabilitas  

Salah satu metode yang dapat dilakukan umtuk menganlisa laporan 

keuangan adalah analisis rasio. Analisis rasio adalah cara analisa dengan 

menggunakan perhitungan - perhitungan perbandingan atas data kuantitatif 

yang ditujukan dalam neraca maupun laba rugi. Pada dasarnya perhitungan 

rasio-rasio keuangan adalah utnuk menilai kinerja keuangan perusahaan 

dimasa lalu, saat ini dan kemungkinannya dimasa depan. 

Syafri  (2008: 219), mendefenisikan profitabilitas sebagai berikut: 

”Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan sumber daya yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, modal, jumlah karyawan jumlah cabang dan sebagainya”. 

Rasio profitabilitas (profitability rasio) bertujuan untuk keefektivan 

manajemen secara keseluruhan sebagaimana yang ditunjukkan oleh 

pengembalian (return) diperoleh dari penjualan investasi (David, 2011:209). 

Jadi dari rasio profitabilitas Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dapat 

mengetahui laba tahun lalu dengan tahun sekarang atau perbandingan laba 

tiap bulan secara keseluruhan yang diperoleh dari tingkat keefektifan dan 

efisiensi kerja manajemen. 

Harahap dalam kurniawan (2015) menyatakan bahwa profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Rasio ini juga 
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memberikan tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan oleh laba yang yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan 

investasi. 

Dari beberapa pengertian profitabilitas diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

(keuntungan) dari asset yang digunakan. 

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan, 

terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Tujuannya adalah 

agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik 

penurunan atau kenaikan segalikus mencari penyebab perubahan tersebut. 

2.5.2 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut 

terhadap profitabilitas suatu perusahaan, dapat digunakan rasio keuangan. 

Menurut Rosalina (2012), mengklarifikasikan angka-angka rasio keuangan 

sebagai berikut: 

1. Rasio Likuiditas  

Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber 

daya pendek (atau lancar) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban 

tersebut. Macam-macam rasio yang terdapat pada rasio likuiditas antara 

lain: 
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a. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva 

lancarnya. 

b. Rasio Cepat (Acid-Test (Quick) ratio) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek dengan aktiva yang paling likuid (cepat). 

2. Rasio Aktivitas 

Disebut juga sebagai rasio efisiensi atau perputaran, mengukur seberapa 

efisiensi atau perputaran, mengukur seberapa efektif perusahaan 

menggunakan berbagai aktivanya. Menurut Rosalina (2012), contoh 

dari rasio aktivitas antara lain: 

a. Average payable period 

Merupakan periode rata-rata yang diperlukan untuk membayar 

hutang dagang. 

b. Average day’s inventory 

Periode menahan persediaan rata-rata atau periode rata-rata 

persediaan barang dagang digudang. 

3. Ukuran Perusahaan 

Menurut Widjayanti (2012), ada tiga teori yang secara implisit 

menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan dan tingkat 

keuntungan, antara lain : 
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a. Teori teknologi, yang menekankan pada modal fisik, economies of 

scale, dan lingkup sebagai faktor-faktor yang menentukan besarnya 

ukuran perusahaan. 

b. Teori organisasi, menjelaskan hubungan profitabilitas dengan biaya 

transaksi organisasi, didalamnya terdapat teori critical resources. 

c. Teori institusional mengaitkan ukuran perusahaan dengan faktor-

faktor seperti sistem perundang-undangan. 

Menurut Martono (2008:59), ada tiga komponen yang digunakan 

dalam rasio profitabilitas secara garis besar yaitu: 

1. Return On Asset (ROA)  : yaitu laba bersih setelah pajak dengan total 

aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas asset. 

Return on asset  (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas 

yang dapat mengukur kemampuan bank dalam mengelola aseet untuk 

menghasilkaan laba bersih   

ROA 

Laba Bersih Setelah Pajak 

x100% 

Total Aktiva 

 

2. Return On Equity (ROE) : rentabilitas modal sendiri adalah untuk 

mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik 

modal sendiri. 

 

  

 

ROE 

Laba Bersih 

x100% 

Rata-Rata – Ekuitas 
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3. Net Profit Margin (NPM) : margin laba merupakan keuntungan 

penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. 

Margin ini menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak 

penjualan. 

Rumus:  

Margin Laba Bersih  

Laba Bersih Setelah Pajak 

x100% 

  Penjualan Bersih 

 

Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset 

tertentu. Dengan kata lain Return on Asset (ROA) digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti 

suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari 

asset yang dimiliki perusahaan. Pengembalian atas total aktiva 

merupakan efesiensi operasi yang relevan. Nilai ini mencerminkan 

pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva yang diberikan kepada 

perusahaan. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Pembiayaan 

Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas pada 

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), yaitu: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti/Tahun Judul Hasil Penelitian 

1 Andriansyah 

Kuncoro Awib. 

Jurnal Tahun 

2016 

Pengaruh Pembiayaan 

Murabahah, 

Musyarakah, dan 

Mudharabah terhadap 

Return On Asset 

(ROA) (Studi Kasus 

pada Bank Umum 

Syariah Di Indonesia 

periode 2011-2015) 

Pembiayaan Murabahah berpengaruh 

terhadap Return on Asset (ROA) 

pada PT. Bank Muamalat Indonesia 

dan PT. Bank Syariah Mandiri. 

Pembiayaan Musyarakah tidak 

berpengaruh terhadap Return On 

Asset (ROA) pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia dan PT. Bank 

Syariah Mandiri. Pembiayaan 

Mudharabah tidak berpengaruh 

terhadap Return On Asset (ROA) 

pada PT. Bank Muamalat Indonesia 

dan PT. Bank Syariah Mandiri. 

2 Yesi Oktriani.  

Jurnal Tahun 

2012 

Pengaruh Pembiayaan 

Musyarakah, 

Mudharabah dan 

Pembiayaan Musyarakah secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas, pembiayaan 
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Murabahah terhadap 

Profitabilitas (Studi 

Kasus pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia, 

Tbk.) 

Mudharabah secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas, pembiayaan 

Murabahah secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas, dan pembiayaan 

Musyarakah, Mudharabah, dan 

Murabahah berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas. 

3 Imam Buchori, 

Aji Prasetyo. 

Jurnal Tahun 

2013 

Pengaruh Tingkat 

Pembiayaan 

Mudharabah Terhadap 

Tingkat Rasio 

Profitabilitas Pada 

Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah 

(KJKS) Manfaat 

Surabaya Vol 03 No 

1. 

Pembiayaan Mudharabah pada KJKS 

manfaat naik cukup signifikan sejajar 

dengan Rasio Profitabilitas baik 

secara persentase atau nominal 

sehingga, berdasarkan analisa data 

ada pengaruh pembiayaan 

Mudharabah dengan Rasio 

Profitabilitas. 

4 Indriani Laela 

Qodriasari. 

Jurnal Tahun 

2014 

Analisis Pengaruh 

Pendapatan 

Pembiayaan 

Mudharabah, 

Hasil analisis diperoleh bahwa 

variabel pendapatan pembiayaan 

Mudharabah, Musyarakah, 

Murabahah, dan Ijarah memiliki 
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Musyarakah, 

Murabahah, dan Sewa 

Ijarah terhadap 

Profitabilitas bank 

Umum Syariah Di 

Indonesia Periode 

Tahun 2011-2013 

pengaruh negatif signifikan terhadap 

Profitabilitas Bank Umum Syariah. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

pendapatan pembiayaan pembiayaan 

tersebut tidak berpengaruh terhadap 

Profitabilitas keenam Bank Umum 

Syariah yang diteliti. 

5 Anfal Assahiq. 

Jurnal Tahun 

2015 

Pengaruh Bagi Hasil 

Simpanan 

Mudharabah terhadap 

Profitabilitas pada 

KJKS BMT Bahtera 

Pekalongan 

Secara simultan variabel bagi hasil 

simpanan mudharabah dan bagi hasil 

simpanan mudharabah berjangka 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. Secara parsial, variabel 

bagi hasil simpanan mudharabah 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas, sedangkan variabel 

bagi hasil simpanan mudharabah 

berjangka tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. 

Pengaruh kedua variabel independen 

terhadap variabel profitabilitas 

sebesar 9,2% yang ditunjukkan nilai 

R square sebesar 0,092. 

6 Munawwara. Pengaruh Pembiayaan Pembiayaan Musyarakah memiliki 
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Jurnal Tahun 

2016 

Musyarakah Terhadap 

Return On Asset 

(ROA) Pada BMT 

Fastabiqul Khaerat 

Makassar 

pengaruh yang negatif terhadap 

pertumbuhan Return on Asset (ROA) 

pada BMT Fastabiqul Khaerat Kota 

Makassar. 

7 Dewi Wulan 

Sari, Mohamad 

Yusak Anshori. 

Jurnal Tahun 

2017 Vol 1 No. 

01 

Pengaruh Pembiayaan 

Murabahah, Istishna, 

Mudharabah, dan 

Musyarakah terhadap 

Profitabilitas (Studi 

pada Bank Syariah Di 

Indonesia Periode 

Maret 2015 – Agustus 

2016) 

Secara simultan keempat 

pembiayaan tersebut memiliki 

pengaruh terhadap Profitabilitas. 

8 Era Puspita 

Nasution. 

Skripsi Tahun 

2016 

Pengaruh Pembiayaan 

Murabahah Terhadap 

Tingkat Pendapatan di 

Koperasi Syariah 

BMT Al- Ittihad 

Rumbai Pekanbaru 

Menunjukkan bahwa pembiayaan 

murabahah berpengaruh signifikan 

terhadap laba. Hal ini menyatakan 

bahwa pembiayaan murabahah dapat 

meningkatkan pendapatan di BMT 

Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru 

 Sumber: Penelitian yang dipublikasi 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai 

masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan 

secara teoritis antara variabel independen dan dependen. Berdasarkan 

landasan teori terebut diatas dapat disusun suatu kerangka sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

H1 

H2 

 H3 

      

         H4 

 = Parsial 

 = Simultan 

Parsial/Uji-t statistika pada dasarnya menunjukan seberapa jauh prediksi 

satu variabel penjelas/variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variabel-variabel dependen Simultan/Uji-F statistika dilakukan untuk menguji 

apakah variabel bebas yang terdapat dalam persamaan regresi secara keseluruhan 

berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (Ghozali, 2011). 

 

 

Murabahah (X1) 

 

Rasio Profitabilitas (Y) 

 

Mudharabah (X3) 

 

Musyarakah (X2) 
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Keterangan: 

1. Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain 

adalah Rasio Profitabilitas (Y). 

2. Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain 

adalah pembiayaan Murabahah (X1) , pembiayaan Musyarakah (X2) dan 

pembiayaan Mudharabah (X3). 

 

2.7 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru berupa perkiraan. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, belum 

terbukti jawaban (Sugiyono, 2010:64). 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merupakan pernyataan 

singkat yang disimpulkan dari tujuan penelitian, dan merupakan jawaban 

sementara atas permasalahan yang perlu diuji kembali. Hipotesis  pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap rasio profitabilitas 

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana 

penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli 

kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkn 

keuntugan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Ascarya: 2007). 
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Dalam penelitian Reinnisa dan Permata (2012) pembiayaan 

murabahah terdapat hubungan yang positif, maka dapat dilakukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1: Diduga ada pengaruh signifikan pembiayaan murabahah terhadap 

Rasio Profitabilitas pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al Ittihad 

Rumbai Pekanbaru. 

2. Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap rasio profitabilitas 

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan 

ditanggung bersama (Antonio: 2009). 

Dalam Pembiayaan musyarakah ini semua modal disatukan untuk 

dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap 

pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha 

yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Keuntungan yang dibagi sesuai 

kontribusi modal. Dari keuntungan tersebut akan memperoleh 

pendapatan. Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya 

laba yang diperoleh oleh bank. Besarnya yang diperoleh akan 

mempengaruhi profitabilitas yang dicapai. 

Dalam penelitian Munawwara (2016)  menjelaskan bahwa 

semakin tinggi pembiayaan musyarakah tidak selalu menjamin tingkat 

Return on Asset (ROA) mengalami kenaikan. Arah hubungan yang 

negatif antara pembiayaan musyarakah dan ROA merupakan faktor 
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ketidakpastian suatu usaha walaupun direncanakan dengan sebaik-

baiknya namun tetap mempunyai resiko untuk gagal. 

H2: Diduga ada pengaruh signifikan pembiayaan Musyarakah terhadap 

Rasio Profitabilitas pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al Ittihad 

Rumbai Pekanbaru. 

3. Pengaruh Pembiayaan mudharabah terhadap rasio profitabilitas 

Mudharabah adalah sistem kerja sama antara dua pihak atau lebih 

dimana dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (shahib al mal) 

menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal sebagai (penyuntik 

sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan 

customer sebagai pengelola (mudharib) mengajukan permohonan 

pembiayaan dan customer sebagai pengelola (mudharib) menyediakan 

keahliannya. Dalam transaksi jenis ini biasanya mensyaratkan ada wakil 

shahib al-maal dalam manajemen proyek. Mudharib sebagai pengelola 

yang dipercaya harus bertanggung jawab bila terjadi kerugian yang 

diakibatkan karena kelalaian dan wakil shahib al-maal harus mengelola 

dana secara professional untuk mendapatkan laba yang optimal (Rivai: 

2008). 

Hasil penelitian yang di lakukan oleh Anfal Assahiq (2015) 

secara simultan variabel bagi hasil simpanan mudharabah berjangka 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan secara parsial 

variabel bagi hasil simpanan mudharabah berjangka tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. 
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H3: Diduga ada pengaruh signifikan  pembiayaan Mudharabah  

terhadap Rasio Profitabilitas pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al 

Ittihad Rumbai Pekanbaru. 

4. Pengaruh pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah 

terhadap profitabilitas (ROA) 

Ada banyak pembiayaan yang terdapat didalam Baitul Mal Wat 

Tamwil (BMT). Pembiayaan yang dmaksudkan dalam penelitian ini 

adalah pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah dengan 

menggunakan tolak ukur Profitabilitas (ROA), apabila pembiayaan 

murabahah, musyarakah dan mudharabah mengalami kenaikan akan 

mempengaruhi kenaikan pada profitabilitas. Dan jika pembiayaan 

murabahah, musyarakah dan mudharabah kurang diminati atau 

mengalami penuruna maka profitabilitas juga akan menurun. 

Keterkaitan antara variabel independen (X) yaitu murabahah 

(X1), musyarakah (X2) dan mudharabah (X3) dengan variabel dependen 

(Y) yaitu rasio profitabilitas, maka dari itu: 

H4: Diduga ada pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan 

mudharabah terhadap rasio profitabilitas (ROA) pada Baitul Mal Wat 

Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. 

 


