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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Sinyal (Signal Theory) 

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan.Sinyal 

tersebut dapat berupa keberhasilan atau kegagalan manajemen (agen) yang 

disampaikan kepada pemilik modal (principal).Hal ini menunjukan bahwa 

penyampaian laporan keuangan dapat dianggap sebagai sinyal yang menunjukan 

apakah agen telah berbuat sesuai dengan kontrak atau belum. 

Dalam teori ini disebutkan bahwa dorongan perusahaan untuk memberikan 

informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dengan 

pihak luar, ini disebabkan karena manajer perusahaan mengetahui lebih banyak 

informasi mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pada pihak 

luar (Work et.al, 2008 dalam Kusumawardani, 2011). Agar dapat 

menginformasikan keadaan perusahaan secara transparan maka manajemen harus 

dapat meminimalisir adanya asimetri informasi. 

 

2.2 Pengertian Bank Syariah 

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) perbankan syariah adalah 

segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah 

(UUS), yang mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) UU No.21 Tahun 

2008 tentang perbankan syariah disebutkan Bank Syariah adalah Bank yang 
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menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya 

terdi atas Bank Umum Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan 

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana 

maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan 

atas  dasar prinsip syariah. 

Menurut Slamet Haryono (2009:81), bank yang menjual produk-

produknya dengan tata cara sesuai dengan hokum islam dan menerima imbal 

jasanya dalam bentuk bagi hasil (ujrah) berdasarkan akad (kesepakatan) antara 

bank dengan nasabah, masing-masing pihak menyediakan informasi secara 

lengkap dan akurat (jujur) sebelum dan setelah akad, tidak ada eksploitasi 

terhadap pihak lain serta tujuannya adalah mencari ridha Allah SWT. 

Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan 

yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam. Khususnya yang bebas dari 

bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif, bebas dari hal-hal 

yang tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan 

usaha yang halal (Ascara dan Yumanita 2005:4). 

Umat Islam dilarang mengambil riba apapun Jenisnya. Larangan supaya 

umat islam tidak melibatkan diri dengan sumber riba disebutkan dalam Al-Quran 

yang terdapat pada QS. Al-Imran ayat 130 dan QS. Al-Baqarah ayat 278-279 : 
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 

yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 

riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan 

memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), 

Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak 

(pula) dianiaya. 

 

Dari penjelasan tersebut, maka sesungguhnya tidak ada celah bagi umat 

muslim untuk mencari-cari argument demi menghalalkan riba. Bahkan disini juga 

dijelaskan ancaman yang diberikan tidak main-main karna allah memerangi orang 

yang menjalankan riba itu.  

2.2.1 Fungsi Bank Syariah 

Zikri (2009:31) Fungsi Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan 

konvensional, yakni sebagi lembaga intermediasi yang mengerahkan dana dari 

masayarakat dan meyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang 

membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya 

terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang 

dilakukannya. Bila bank konvensional berdasarkan dari pengambilan bunga. 

Tetapi bank syariah dari apa yang disebut dengan imbalan, baik berupa jasa (fee 

based income). Maupun mark up atau profit margin serta bagi hasil (loss and 

profit sharing). 
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2.2.2 Produk-produk Bank Syariah 

Pada umumnya produk-produk bank syariah dapat di bagi menjadi tiga 

bagian yaitu (Karim:2008) : 

a. Produk penghimpun dana (funding) 

Penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk Giro, tabungan 

dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam 

penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi’ah dan 

Mudharabah. 

b. Produk Penyaluran dana (Financing)  

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar 

produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang 

dibedakan berdarkan tujuan penggunanya, yaitu: 

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (pembiayaan Murabahah, 

Salam dan pembiayaan istishna’) 

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah) 

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Syirkah, pembiayaan 

musyarakah dan mudharabah) 

4) Pembiayaan dengan akad pelengkap (Hiwalah, Rahn (Gadai), 

Qard (Pinjaman uang), wakalah (perwakilan), kafalah (garansi 

bank) 

c. Produk Jasa (service) 

Selain menjalankan fungsinya sebagai interdiaries (penghubung) 

antara pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) dengan pihak 
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kelebihan dana (surplus unit), bank syariah dapat pula melakukan 

berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan 

mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntunga. Jasa perbankan 

tersebut antara lain berupa : 

1) Sharf  (Jual beli Valuta Asing).  

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan 

prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, 

penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). 

Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. 

2) Ijarah (sewa)\ 

Jenis kegiatan Ijarah antara lain penyewaan kotak 

simpanan (safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi 

dokumen (custodian). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa 

tersebut. 

 

2.3 Pembiayaan-pembiayaan dalam perbankan syariah (Pembiayaan 

Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah) 

2.3.1 Pengertian Mudharabah 

Menurut Wasilah (2013:128) Mudharabah berasal dari kata adhdharby fi 

ardhi yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari 

kata alqardhu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya 

untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. 

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha 

antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/shahibul mal) menyediakan 
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seluruh dana, sedangakan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak 

selaku pengelola, dan keuntungan di bagi di antara mereka sesuai kesepakatan 

sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan 

ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak di akibatkan oleh kelalaian 

pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. PSAK 

105 par 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelolah dana, yaitu: 

persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi 

diluar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan 

dalam akad atau merupakan hasil keputusan dari yang berwenang. 

Pembiayaan Mudharabah adalah kerja sama antara seorang partner yang 

memberikan uang kepada partner lain untuk di investasikan keperusahaan 

komersial. Pihak bank (shahibul maal) berkewajiban memberikan dana 100% 

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

tentukan oleh pihak shahibul maal. Pembagian keuntungan akan di bagi 

berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan 

di tanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggung jawab apabila 

kerugian itu di sebabkan oleh pihak pengelola (Rivai, 2012:299). 

2.3.2 Prinsip Mudharabah 

Menurut Osmad Mutaher (2012:17) Prinsip Mudharabah yaitu perjanjian 

antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana/sahibul mal dan 

pihak kedua sebagai pengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati 

nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan di peroleh, sedangakan kerugian 

yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa 

mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (misconduct).  
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2.3.3 Jenis Akad Mudharabah  

Dalam PSAK, mudharabah diklasifikasiakn ke dalam 3 jenis yaitu 

mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayaadah dan mudharabah 

musytarakah. 

Berikut adalah pengertian masing-masing jenis mudharabah. 

1. Mudharabah Mutlaqah adalah Mudharabah dimana pemilik dana 

memberikan kebebasan kepada pengelolah dana dalam pengelola dana 

dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga 

investasi tidak terikat. 

Dalam mudharabah muthaqah, pengelolah dana memiliki 

kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi 

keberhasilan tujuan mudharabah itu. Namun apabila ternyata 

pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurngan, maka pengelola 

dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang 

ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu, 

yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka 

kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana. 

2. Mudharabah Muqayaddah adalah Mudharabah diman pemilik dana 

memberikan batasan kepada pengelola anatara lain menegnai dana, 

lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya tidak 

mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana 

lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan 

cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk 
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melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga, (PSAK par 

07). 

Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-

syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus 

bertanggung jawab atas konsekunsi-konsekuensi yang ditimbulkannya, 

termasuk konsekuensi keuangan. 

3. Mudharabah Musytarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana 

menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. 

Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad 

mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah 

berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan 

kesepakan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan 

modalnya dalam usaha tersebut jenis mudharabah seperti ini disebut 

mudharabah musytarakah merupakan perpaduan akad mudharabah dan 

murabahah. 

2.3.4 Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah 

Rukun Mudharabah ada empat, yaitu : 

1. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelolah dana 

2. Objek mudharabah, berupa:modal dan kerja 

3. Ijab Kabul/Serah Terima 

4. Nisbah Keuntungan 

Ketentuan syariah, adalah sebagai berikut. 

1. Pelaku 

a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh. 
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b. Pelaku akad mudharabah dapat dilkukan sesama muslim atau 

dengan non muslim. 

c. Pemilik dan tidak boleh ikut campur dalam penegelolaan usaha 

tetapi boleh mengawasi. 

2. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja) 

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan 

dilakukannya akad mudharabah. 

a. Modal 

1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya 

(dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya. 

2) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran 

modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apa 

pun padahal pengelola dana harus bekerja. 

3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat 

dibedakan dari keuntungan. 

4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan 

kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka di 

anggap terjadi terjadi pelanggaran kecuali atas seizing pemilik 

dana. 

5) Pengelolah dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan 

modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka, dianggap 

terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. 
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6) Penegelola dana memiliki kebebasn untuk mengukur modal 

menurut kebijaksanaan dan dan pemikirannya sendiri, selama 

tidak  dilarang secara syaraiah. 

b. Kerja 

1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, 

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

2) Kerja adalah hak pengelolah dana dan tidak boleh di intervensi 

oleh pemilik dana. 

3) Pengelolah dana harus menjalankan usaha sesuai dengan 

syariah. 

4) Pengelolah dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada 

dalam kontrak. 

5) 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. 

3. Ijab Kabul adalah pernyataan dan ekpresi saling rida/rela dianatara 

pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui 

korespodensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

4. Nisbah Keuntungan 

a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian 

keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh 

kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. 
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Pengelolah dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. 

Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, 

inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua 

belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan 

b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan 

dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat 

menimbulkan riba. 

2.3.5 Berakhirnya Akad Mudharabah 

 Lamanya kerja sama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, 

tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama 

dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad mudharabah dapat berakhir 

karena hal-hal sebagai berikut (Sabbiq,2008). 

1. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah 

berakhir pada waktu yang telah ditentukan. 

2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. 

3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. 

4. Pengelolah dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelolah usaha 

untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai 

pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati. 

5. Modal sudah tidak ada. 
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2.4 Pengertian Musyarakah 

PSAK No. 106 mendefinisiakan musyarakah sebagai akad kerja sama 

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

pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi 

berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. 

Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendananai sebuah usaha 

tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, 

selanjutnya, salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dab bagi hasil 

yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. 

Investasi musyarakat dapat dalam bentuk kas, setara kas atau aset non kas. 

Musyarakah merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal 

yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam 

musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu 

usaha tertentu dan bekerja sama mengelolah usaha tersebut. Modal yang ada harus 

digunakan dalam rangka mencapai tujuan tujuan yang telah ditetapkan bersama 

sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan 

kepada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. 

2.4.1 Jenis Akad Musyarakah 

1. Syirkah Al Milk mengandung arti kepemilikan bersama (co-ownership) 

yang keberradaannya muncul apabilka dua orang atau lebih 

memperoleh kepemilikan bersama (join ownership) atas suatu 

kekayaan (aset).  
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2. Syirkah Al’uqud (kontrak), yaitu kemitraan yang tercipta dengan 

kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai 

tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal/dana 

dan atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. 

Berbeda dengan syirkah al milk, dalam kerja sama jenis ini setiap 

mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya Syirkah Al 

„uqud dapat dibagi menjadi sebagai berikut : 

a. Syirkah Abdan 

 Syirkah Abdan (syirkah fisik), disebut juga syirkah a‟mal 

(syirkah kerja) atau syirkah shanaa‟i (syirkah para tukang) atau 

syirkah taqabbul (syirkah penerimaan). Syirkah Abnan adalah 

bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dari kalangan 

pekerja/profesional dimana mereka sepakat untuk bekerja sama 

mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasialan yang 

diterima. 

b. Syirkah Wujuh 

 Syirkah wujuh adalah kerja sama antara dua pihak dimana 

masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. 

Merreka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak 

ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, 

credit worthiness, tanpa menyetorkan modal. 

c. Syirkah Inan  

 Syirkah inan (negoisasi) adalah bentuk kerja sama dimana 

posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah 

tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. 
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d. Syirkah Mufawwadhah  

 Syirkah Mufawwadhah adalah bentuk kerja sama dimana 

posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus 

sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, 

maupun resiko kerugian. 

 

2.4.2 Rukun dan Ketentuan Syariah dalam Akad Musyarakah 

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan 

dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk mencapai keuntungan 

bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun 

musyarakah ada empat, yaitu: 

1. Pelaku terdiri atas para mitra 

2. Objek musyarakah berupa modal dan kerja 

3. Ijab kabul/serah terima 

4. Nisbah keuntungan 

 

2.4.3 Berakhirnya Akad Musyarakah 

Akad musyarakah akan berakhir, jika:  

1. Salah seorang mitra menghentikan akad. 

2. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal. Dalam hal ini mitra 

yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang 

ahli warisnya yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila 

disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya. 
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3. Modal Musyarakah hilang/habis. 

Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan 

mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal maka kemitraan 

tersebut dikatakan bubar. Karena musyarakah berawal dari 

kesepakatan untuk bekerja sama dalam kegiatan operasional setiap 

mitra mewakili mitra lainnya. Denmgan salah seorang mitra tidak ada 

lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada. 

 

2.4.4 Penetapan Nisbah dalam Akad Musyarakah 

Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu: 

1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal 

Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara 

proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah 

jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau pun 

tidak sama. Apabilah salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, 

maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. 

2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal 

Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan 

hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, 

kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. 

 

2.5 Pengertian Murabahah 

Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan pembayaran di 

tangguhkan. Maksudnya, pembeli baru membayar pada waktu jatuh tempo dengan 
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harga jual sebesar harga pokok di tambah keuntungan yang disepakati. 

(Hertanto:49) 

Dalam fiqih islam, murabahah menggambarkan suatu jenis penjualan. 

Dalam transaksi murabahah, penjualan sepakat dengan pembeli untuk 

menyediakan suatu produk, dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas 

biaya produksi.Di sini, penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang 

dikeluarkan dan berapa keuntungan yang hendak di ambilnya.(Adrian: 95) 

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga 

pokok perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan 

pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita 

kenal adalah penjualan secara jelas memeberi tahu kepada pembeli berapa harga 

pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dinginkannya. Pembeli 

dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan 

sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan (Sri Nurhayati, Wasilah:175). 

2.5.1 Jenis Akad Murabahah 

Menurut Sri Nurhati,wasilah ada dua jenis murabahah, yaitu: 

1. Murabahah dengan pesanan (murabahah to the purchase order) 

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang 

setelah ada pemesanan dari pembeli.Murabahah dengan pesanan dapat 

bersifat mengikat, pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. 

2. Murabahah tanpa pesanan; murabahah jenis ini bersifat tidak 

mengikat. 
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 Menurut Adrian Sutedi (2009:122) pada murabahah, untuk terbentuknya 

akad pembiayaan multiguna didalam islam, haruslah memenuhi rukun-rukun dan 

syarat-syarat murabahah.  

 Menurut mayoritas (jumhur) ahli-ahli hukum islam, rukun yang 

membentuk akad murabahah ada empat : 

a. Adanya penjual (ba’i); 

b. Adanya pembeli (musytari); 

c. Objek atau barang (mabi’) ysng diperjualbelikan; 

d. Harga (tsaman) nilai jual barang berdasarkan mata uang 

Sementara itu, syarat murabahah, yaitu: 

a. Penjual memeberitahu biaya modal kepada nasabah; 

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

c. Kontrak harus bebas riba; 

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 

barang sesudah pembelian. 

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pemeblian, misalnya jika pemebelian dilakukan secara utang. Jadi, di 

sini terlihat adanya unsur keterbukaan. 

 

2.6 Profitabilitas 

Teori profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya 

laba menjadi begitu penting untuk menegetahui apakah perusahaan telah 

menjalankan usahanya secara efesien.Efisien sebuah usaha baru dapat diketahui 

setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang 
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menghasilkan laba tersebut.Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba. Laba tersebut diperoleh dari modal dan aktiva yang 

dimilikinya (Syamsudin,2011:59). 

Menurut Kasmir dalam buku Manajemen Perbankan (2012), profitabilitas 

dibagi sebagai berikut : 

1. Gross Profit Margin 

Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba yang 

diperoleh dari kegiatan usaha murni perusahaan yang 

bersangkutan.Semakin besar rasio ini semakin baik karena di anggap 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. 

Gross Profit Margin :
                                  

                
        

Net Profit Margin  

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

net income dari kegiatan operasi pokoknya. 

Net Profit Margin :
          

                
        

2. Return On Asset (ROA) 

Gross Yield on Total Assets  

Untuk mengukur kemampuan manajemen menghasilkan income 

dari pengelolaan asset. 

Gross Yield on Total Assets :
                

            
        

Net Income Total Assets 

Untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh 

profitabilitas dan manajeril efisiensi secara overall. 

Net Income Total Assets: 
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3. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity adalah rasio untuk mengukur kemampuan 

manajemen perusahaan dalam mengelola capital yang ada untuk 

mendapatkan net income. 

ROE:  
          

       
       

 

2.7 Pandangan Islam tentang Tingkat Bagi Hasil Mudharabah, Tingkat bagi 

hasil Musyarakah, dan Tingkat Margin Murabahah 

1. Sumber Hukum Akad Mudharabah 

a. Al-Qur‟an 

Secara Umum, landasan dasar syariah tentang Al-Mudharabah 

lebih mencerminkan Anjuran untuk melaksanakan usaha. Sebagimana 

firman Allah terdapat dalam Q.S Al-Muzzammil (73:20) 

Artinya: “dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 

sebagian karunia Allah SWT. 

Yang menjadi wajhud-dilalah atau argument dari ayat di atas 

adalah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Allah swt 

berfirman dalam Q.S Al-Jumu‟ah (62:10) 

                          

         

Artinya: “Apabila ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi dan carilah karunia Allah swt” 
 

Hikmah disyaratkan sistem mudharabah adalah memberikan 

keringanan kepada manusia. Ada sebagian orang mempunyai harta, 

namun tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. 
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b. As Sunah  

HR. Ibnu majah no. 2280  

Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

“tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara 

tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur adukkan gandum 

dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk di jual.” 

(HR.Ibnu Majah) 

2. Sumber Hukum Akad Musyarakah 

a. Al-Qur‟an 

Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Jumu‟ah (38:24) 

                          

             

Artinya : Dan sesungguhnya kebanyak dari orang-orang yang 

berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada 

sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh  

b. As-Sunah 

Hadis Qudsi: “Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang 

berserikat, sepanjang salah seorang berkhianat terhadap lainnya maka 

aku keluar dari keduanya. “ (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu 

Hurairah) 

3. Sumber Hukum Akad Murabahah 

Secara khusus transaksi murabahah tidak pernah secara langsung 

dibahas dalam Al-Qur‟an maupun Hadits Rasulullah saw. Namun dalam 

Alquran dan hadits terdapat penjelasan tentang jual beli secara umum, , 

laba-rugi, perdagangan serta jual beli secara angsur yang lazim 
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dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya. Jual beli 

murabahah ini hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqih dan itupun sangat 

sedikit dan hanya sepintas saja. Para ilmuwan, ulama, dan praktisi 

perbankan syari‟ah agaknya menggunakan rujukannya, karena mereka 

menganggap bahwa murabahah termasuk jual-beli.  

a. Al-Qur‟an 

Sebagimana terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2:275) 

                 

                          

                           

                       

    

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 

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. 
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b. As Sunah 

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

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

Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut ibnu Hiban).  

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Berikut di uraikan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi 

dalam penelitian ini : 

Tabel 2:1 

No 
Penerbit 

(tahun) 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. Afdilah 

Zahrani 

Nursuci (2016) 

Pengaruh Tingkat 

Bagi Hasil 

Musyarakah dan 

Margin Murabahah 

terhadap 

profitabilitas 

(Kasus pada Bank 

Umum Syariah 

yang terdaftar di 

Otoritas Jasa 

Keuangan) 

Variabel Independen: 

Tingkat Bagi Hasil 

Musyarakah (X1), dan 

Margin Murabahah 

(X2) 

Variabel Dependen: 

Profitabilitas ROA (Y) 

Tingkat Bagi Hasil 

Musyarakah dan Margin 

Murabahah secara parsial 

keduanya mempunyai 

hubungan dengan kategori 

yang sangat rendah dan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

Sedangkan tingkat bagi hasil 

musyarakah dan margin 

murabahah secara simultan 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas tetapi tidak 

signifikan. 

2. Ditha Nada 

Pratama, Lia 

Dwi Martika, 

dan Teti 

Rahmawati 

(2017) 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Mudharabah, 

Pembiayaan 

Musyarkah dan 

Sewa Ijarah 

terhadap 

Profitabilitas 

Variabel Independen: 

Pembiayaan 

Mudharabah (X1)  

Musyarakah (X2) 

Ijarah (X3) 

Dari pengujian secara  

bersama-sama terdapat 

pengaruh yang signifikan 

antara pembiayaan mudharaba, 

pembiayaan musyarakah, dan 

sewa ijarah terhadap tingkat 

profitabilitas.  

3. Ela Chalifah 

(2015) 

Pengaruh 

pendapatan 

mudharabah dan 

musyarakah 

terhadap 

profitabilitas 

(ROA) Bank 

Syariah Mandiri 

Periode 2006-2014 

Variabel Independen : 

pendapatan 

mudharabah (X1), dan 

musyarakah (X2) 

Variabel Dependen: 

Profitabilitas ROA 

Bank Syariah Mandiri 

(Y)  

Pendaptan mudharabah 

mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhdap variabel 

dependen ROA. Pedapatan 

musyarakah mempunyai 

pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap variabel 

dependen (ROA).  

4. Ferdian Arie 

Bowo  (2014) 

Pengaruh 

pembiayaan 

Variabel Independen : 

pembiayaanmurabahah 

Pembiayaan murabahah dapat 

mempengaruhi tingkat 
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murabahah  

terhadap 

profitabilitas 

(X1) 

Variabel Dependen: 

Profitabilitas ROA (Y) 

profitabilitas. 

5. Heppy 

Handayani 

Darojat (2014) 

Pengaruh Tingkat 

Bagi Hasil 

Mudharabah dan 

tingkat Margin 

Murabahah 

Terhadap 

Profitabilitas (Studi 

Kasus Baitul Wat 

Tamwil Al-Idris 

Cisayong 

Tasikmalaya) 

Variabel Independen: 

Tingkat Bagi 

Mudharabah (X1), dan 

Tingkat Margin 

Murabahah (X2) 

Variabel Dependen: 

ROA (Y) 

Tingkat bagi hasil  

mudharabah 

secara parsial berpengaruh  

tetapi tidak  

signifikan  

teradap profitabilitas dan 

tingkat margin 

murabahah secara parsial 

berpengaruh  

signifikan terhadap 

profitabilitas. 

Tingkat bagi hasil  

Mudharabah dan tingka  

margin 

Murabahah secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

6. Ian Azhar  dan 

Arim Nasim 

(2016) 

Pengaruh 

Pembiayaan Jual 

Beli, Pembiayaan 

Bagi Hasil, dan 

Non Performing 

Finance Terhadap 

Profitabilitas (Studi 

Kasus Di Bank 

Syariah Indonesia 

Perode 2012-2014) 

Variabel Independen: 

Pembiayaan Jual Beli 

(X1), Pembiayaan 

Bagi Hasil (X2) dan 

Non Performing 

Finance (X3) 

Variabel Dependen: 

ROA (Y) 

Pembiayaan Jual Beli 

Berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas yang di 

proksikan dengan Return on 

Asset. 

Pembiayaan Bagi Hasil 

berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas yang di 

proksikan dengan Return on 

Asset. 

Non Performing Finance 

berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas yang proksikan 

dengan Return on Asset. 

Pembiayaan jual beli, 

pembiayaan bagi hasil dan 

NPF secara bersamaan 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas yang diproksikan  

dengan Return on Asset 

7. Yesi Oktriani 

(2013) 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Musyarakah, 

Mudharabah dan 

Murabahah 

terhadap 

Profitabilitas (Studi 

Kasus pada PT. 

Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk.) 

Variabel Independen : 

Pembiayaan 

Musyarakah (X1), 

Mudharabah (x2) dan 

Murabahah (X3) 

Variabel Dependen : 

Profitabiliats (Y) 

Pembiayaan musyarakah 

secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan, 

pembiayaan mudharabah 

terhadap profitabilitas secara 

parsial tidak berpengaruh 

signifikan, pembiayaan 

murabahah terhadap 

profitabilitas secara parsial 

berpengaruh signifikan, 

pembiayaan musyarakah, 

mudharabah dan murabahah 

terhadap profitabilitas secara 

simultan berpengaruh 

signifikan. 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

Berikut akan disajikan kerangka pemikiran tentang bagaimana pengaruh 

tingkat bagi hasil mudharabah, musyarakah dan tingkat margin murabahah 

terhadap profitabilitas pada Kantor Pusat Bank BNI Syariah 

Gambar 2.1 

 

 

        

 

 

 

Gambar 2.1 : Model Penelitian 

Keterangan Gambar : 

X1  : Tingkat Bagi Hasil Mudharabah  

X2  : Tingkat Bagi Hasil Musyarakah 

X3  : Tingkat Margin Murabahah 

Y  : Profitabilitas (ROA) 

  : Uji Parsial 

: Uji Simultan 

2.10 Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Mudharabah terhadap Profitabilitas 

Tingkat bagi hasil mudharabah ini merupakan salah satu komponen 

penyusunan asset pada perbankan syariah. Menurut Karim (2011) 

Tingkat bagi hasil 

Mudharabah (X1) 

Tingkat bagi hasil 

Musyarakah (X2) 

Profitabilitas 

ROA (Y) 

Tingkat margin 

Murabaha (X3) 
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mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana 

pemilik modal (shahib al-maal) mempercayakan kepada pengelola 

(mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Hasil dari 

pengelola modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan 

cara perhit ungan dari pendapatan proyek (profit loss). 

Pada penelitian Heppy Handayani Darojat (2014), tingkat bagi 

hasil mudharabah secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan 

terhadap profitabilitas. Namun, pada penelitian dari Ela Chalifah (2015) 

menunjukkan bahwa variabel pendapatan mudharabah mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (ROA).  maka 

dapat disajikan hipotesis sebagai berikut :  

H1: Di duga terdapat pengaruh pada tingkat bagi hasil mudharabah secara 

parsial terhadap profitabilitas (ROA) di Bank BNI Syariah 

2. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Musyarakah terhadap profitabilitas 

Musyarakah merupakan akad kerja sama diantara pemilik modal 

yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan 

(Sri dan Wasilah, 2010:142). Dalam pembiayaan musyarakah ini semua 

modal di satukan untuk di jadikan modal proyek musyarakah dan dikelola 

bersama-sama.Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan 

kebijakan usaha yang di jalankan oleh pelaksana proyek. Keuntungan yang 

dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi 

kontribusi modal. Dari keuntungan tersebut perusahaan mempengaruhi 
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besarnya laba yang diperoleh perusahaan akan mampu mempengaruhi 

profitabilitas yang di capai.  

Dalam penelitian Ditha Nada Pratama (2017) dari pengujian secara 

parsial terdapat pengaruh yang positif pembiayaan Musyarakah terhadap 

tingkat profitabilitas (ROA). 

H2 : Di duga terdapat pengaruh pada tingkat bagi hasil musyarakah secara 

parsial terhadap profitabilitas (ROA) di Bank BNI Syariah 

3. Pengaruh Tingkat Margin Murabahah terhadap profitabilitas  

Pengelolaan pembiayaan jual beli merupakan salah satu komponen 

penyusun asset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan 

pendapatan berupa margin/mark up. Dengan diperolehnya pendapatan 

mark up tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh 

lembaga syariah. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan 

profitabilitas yang tercermin dari ROA (Return on Asset). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ferdian Arie Bowo (2014) 

bahwa pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 

mempunyai hubungan yang kuat dan positif terhadap tingkat profitabilitas 

dan pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang signifikan dengan 

tingkat profitabilitas. Maka dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Di duga terdapat pengaruh pada tingkat margin murabahah 

terhadap profitabilitas (ROA) di Bank BNI Syariah 
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4. Pengaruh tingkat bagi hasil mudharabah, musyarakah dan tingkat 

margin murabahah terhadap profitabilitas (ROA) 

Ada banyak pembiayaan yang terdapat didalam perbankan 

syariah.Pembiayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

pembiayaan tingkat bagi hasil mudharabah, musyarakah dan tingkat 

margin murabahah dengan menggunakan tolak ukur profitabilitas (ROA) 

yang dilakukan pada Kantor Pusat PT Bank BNI Syariah. Pada 

pembiayaan apabila pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan 

murabahah mengalami kenaikan maka akan mempengaruhi kenaikan pada 

profitabilitas. dan jika pembiayaan apabila pembiayaan mudharabah, 

musyarakah, dan murabahah mengalami penurunan maka profitabilitas 

juga menurun. 

Keterkaitan antara variable independen (X) yaitu tingkat bagi hasil 

mudharabah (X1), musyarakah (X2), dan Murabahah (X3) dengan variable 

dependen (Y) yaitu profitabilitas Bank, maka dari itu : 

H4 : Diduga dapat pengaruh tingkat bagi hasil mudharabah, musyarakah 

dan murabah terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank BNI Syariah 


