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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Profitabilitas 

Laba bersih (Net Income) merupakan ukuran pokok keseluruhan 

keberhasilan perusahaan. Laba, atau kurangnya laba, mempengaruhi kemampuan 

perusahaan untuk mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas 

perusahaan, dan kemampuan perusahaan untuk berubah. Jumlah laba berish kerap 

dibandingkan dengan ukuran kegiatan atau kondisi finansial lainnya, misalnya: 

penjualan, aktiva, ekuitas pemegang saham untuk menilai kinerja sebagai suatu 

persentase dari beberapa tingkat aktivitas atau investasi. Perbandingan ini disebut 

rasio profitabilitas (profitability ratio). Profitabilitas sering dipakai sebagai tes 

akhir efektivitas operasi manajemen. Tujuan profitabilitas berkaitan dengan 

kemampuan perusahaan untuk menyediakan modal bagi perusahaan. Profitabilitas 

perusahaan sangat terkait dengan likuiditasnya karena pendapatan pada akhirnya 

akan menghasilkan arus kas arena itulah maka pengevalusian profitabilitas adalah 

penting bagi pemodal maupun kreditor (Simamora, 2000: 528).  

Rasio profitabilitas sering dikelompokkan jadi satu dengan rentabilitas atau 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari penjualan barang atau jasa 

yang di produksinya. Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal yang tertanam di 

dalamnya (Rahardjo, 2007: 120). 
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2.2 ROA (Return On Asset) 

Rasio imbalan aktiva (return on asset ratio) merupakan suatu ukuran 

keseluruhan profitabilitas perusahaan. Rasio ini lebih luas dari pada return on 

common stockholders equity karena rasio ini membandingkan imbalan untuk para 

pemegang saham dan kreditor dengan jumlah asset (jumlah sumber daya yang di 

pasok oleh para pemegang saham dan kreditor). Analisis ROA mengukur 

kemampuan perusahaan mengahasilkan laba dengan menggunakan total asset 

yang ada, setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan dalam mendanai aset) 

(Hanafi. 2012 : 170). Fokus analisis ROA adalah Profitabilitas dengan Rumus 

rasio imbalan aktiva, sebagai berikut: 

 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 

diakses dari http://www.bi.go.id, tujuan dari rasio ROA adalah untuk mengukur 

keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ROA, 

menunjukkan semakin buruk manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk 

meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. 

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Peringkat ROA 

Peringkat 1 ROA > 1,5% 

Peringkat 2 1,25% < ROA   1,5% 

Peringkat 3 0,5% < ROA ≤ 1,25% 

Peringkat 4 < ROA ≤ 0,5% 

Peringkat 5 ≤ 0% 

Sumber : SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 
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2.3 Perbankan Syariah 

2.3.1 Perbankan Syariah Sebuah Pradigma Baru 

Perkembangn perbankan islam merupakan fenomena yang menarik 

kalangan akademisi maupun praktisi dalam 20 kajian atas praktik perbankan islam 

sebagai alternatis sistem keuangan international yang memberikan peluang upaya 

pemyempurnaan sistem keuangan international yang belakangan dirasakan banyak 

sekali mengalami goncangan dan ketidakstabilan yang menyebabkan krisis dan 

keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya sector financial dibanding sector 

riil dalam hubungan perekonomian dunia. 

Namun, para ekonom atau banker masih meragukan sistem perbankan 

syariah dapat diterapkan dalam sistem perekonomian. Dengan perjalanan waktu 

yang cukup panjang tersebut maka tidaklah mengherankan apabila persepsi 

hampir sebagian besar masyarakat tertanam pengertian bahwa hanya terdapat satu 

sistem perbankan di dunia ini, yaitu sistem operasi bank dengan sistem bunga. 

Secara visual dan analogis, masyarakat banyak yang menafsirkan bank 

syariah sebagai bank konvensional dengan menggunakan bagi hasil dalam 

perhitungan kredit dan simpanan dana. Pandangan yang demikian dapat dipahami 

karena informasi dan publikasi mengenai kegiatan bank syariah sangat minim. 

Memasuki gerbang pemahaman bank syariah akan berhadapan dengan suatu 

paradigma baru. Menurut (Muthaher, 2012: 2-4) terdapat 4 paradigma baru, yaitu: 

a. Paradigma pertama adalah hubungan antara bank dengan nasabah. 

Hubungan bank syariah dengan nasabah adalah hubungan kontrak atau akad 

antara investor pemilik dana (sahibbul mal) dengan investor pengelola dana 
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atau mudharib yang bekerjasama untuk melakukan usaha yang produktif 

dan berbagi keuntungan secara adil. Adanya hubungan kerja sama investasi 

tersebut pada dasarnya akan mewujudkan suatu hubungan usaha yang 

harmonis karena berdasarkan suatu asas keadilan usaha dan menikmati 

keuntungan yang disepakati secara proporsional. Apabila kita amati 

hubungan nasabah dan bank konvensional maka pada dasarnya merupakan 

suatu hubungan kreditur dengan debitur dengan menerapkan sistem bunga. 

b. Paradigma kedua adalah adanya larangan kegiatan usaha tertentu oleh bank 

syariah yang bertujuan menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif, 

adil, dan menjunjung tinggi moral. Bank syariah dapat menciptakan 

perekonomian yang adil akrena konsep usaha dalam bank syariah adalah 

bagi hasil dan tidak memungkinkan seorang deposan yag memiliki yang 

banyak menanamkan dananya pada bank atau pengelola dana akan dibebani 

tanggung jawab yang sangat besar untuk mengelola dana dan menghasilkan 

keuntungan. 

c. Paradigma ketiga adalah kegiatan usaha bank syariah yang lebih variatif 

dibandingkan dengan bank konvensional yang kita kenal dewasa ini karena 

dalam bank syariah tidak hanya berlandasan sistem bagi hasil, tetapi juga 

sistem jual beli, sewa beli, serta penyediaan jasa lainnya sepanjang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. 

d. Paradigma keempat adalah penyajian laporan keungan bank syariah akan 

terkait erat dengan konsep investasi dan norma-norma moral/sosial dalam 
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kegiatan usaha bank. Namun demikian, pencatatan transaksi keuangan 

dilakukan berbeda dengan jenis laporan keuangan bank konvensional. 

2.4 Prinsip Pemberian Kredit (Pembiayaan) 

2.4.1 Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai 

berikut 

1. Character 

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yan akan 

diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang 

nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi 

seperti gaya hidup, keadaan keluarga, hoby dan sosial. Ini semua merupakan 

ukuran kemauan membayar. 

2. Capacity 

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang 

dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan 

kemampuanya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu 

juga dengan usahanya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. 

3. Capital 

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan 

keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti 

dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga 

harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. 
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4. Collateral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik 

maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. 

Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, 

maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 

5. Condition 

Dalam menilai hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang 

dan di masa yang akan datang sesuai sector masing-masing. Serta projek usaha 

dari sector yang di jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai 

hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit 

tersebut bermasalah relatif kecil. 

2.4.2 Kemudian penilaian dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut 

1. Personality 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-

hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, 

dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 

2. Party 

Yaitu mengklarifikasikan nasabah ke dalam klarifikasi tertentu atau 

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. 

Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan 

fasilitas yang berbeda dari bank. 
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3. Purpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk 

jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat 

bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, 

konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya. 

4. Prospect 

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang 

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau 

sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai 

tanpa mempunyai prospek, buka hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.  

5. Payment 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang 

telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. 

Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan 

demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sector lain. 

6. Profitability 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 

Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan 

semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. 

7. Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan 

perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan 

asuransi (Kasmir, 2014 : 64-67). 
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2.5 Manajemen Risiko Bank Syariah 

2.5.1 Pengertian Risiko 

Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang 

dapat meimbulkan kerugian. Sedangkan manajemen risiko adalah usaha yang 

secara rasional ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari 

risiko yang dihadapi. Risiko tidak cukup dihindari, tapi harus dihadapi dengan 

cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian. Risiko dapat 

datang setiap saat, agar risiko tidak menghalangi kegiatan, maka risiko harus 

dikelola secara baik (kasidi, 2010 : 4). 

Ada banyak defenisi tentang risiko (Risk). Risiko dapat ditafsirkan sebagai 

bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya 

(future) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada 

saat ini. Menurut Ricky W. Griffn dan Ronald J. Ebert risiko adalah uncertainly 

abot future events. Adapun Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mendefenisikan risiko 

pada tiga hal, yatitu pertama adalah keadaan mengarah kepada sekumpulan hasil 

khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah 

diketahui oleh pengambil keputusan. Kedua adalah variasi dalam kentungan, 

penjualan, atau variable keuangan lainnya. Ketiga adalah kemungkinan dari 

sebuah masalah keuangan yang mempengaruhhi kinerja operasi perusahaan atau 

posisi keuangan seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politi, dan masalah 

industry. 

Lebih jauh Joel G. Siegel dan Jae K. Shim menjelaskan pengertian dari 

anallisis risiko adalah proses pengukuran dan penganalisaan risiko disatukan 



21 
 

 
 

dengan keputusan keuangan dan investasi sementara itu David K. Eitmen, Arhur 

I. Stonehill dan Michael H. Moffet mengatakan bahwa risiko dasar adalah the 

mismatching of interest rate bases for associated assets and liabilities (Fahmi, 

2014 : 2). 

2.5.2 Konsep Dasar Manajemen Risiko 

Menurut Veithzal Rivai: et al, 2010 : 942 dalam Nesneri, 2014 : 37 

manajemen risiko merupakan aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai 

lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan trade-off antara 

risiko dan pendapatan, dan untuk membantu merencanakan dan pembiayaan 

pengembangan usaha secara tepat, efektf, dan efisien. Setiap lembaga keuangan, 

termasuk bank, harus dapat mengidentifikasi dan mengontrol risiko yang melekat 

di dalam kegiatan pengelolaan dan simpanan, portofolio aktiva produktif, dan 

kontrak off balance sheet. Risiko itu sendiri dapat didefenisikan sebagai sebuah 

ketidakpastian output dari sebuah usaha. 

2.5.3 Jenis-Jenis Risiko 

Risiko secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu risiko spekulatif 

dan risiko murni. Risiko spekulatif adalah risiko yang mengandung dua 

kemungkinan, yatu kemungkinan yang menguntungkan atau kemungkinan yang 

merugikan. Risiko ini biasa berkaitan dengan risiko usaha dan bisnis. Contoh: 

perjudian, pembelian saham, pembelian valuta asing, saving dalam bentuk emas, 

perubahan tingkat suku bunga perbankan. 
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Sedangkan risiko murni adalah risiko yang hanya mengandung satu 

kemungkinan yaitu kemungkinn rugi saja. Contoh: bencana alam (kasidi, 2010 : 

5). 

2.5.4 Risiko-Risiko Bank Syariah 

1. Risiko Kredit 

Merupakan bentuk risiko pembayaran yang muncul pada saat satu pihak 

bersepakat untuk membayar sejumlah uang (misalnya dalam akad salam dan 

istisnha) atau mengirimkan barang (misalnya, dalam akad mudharabah) sebelum 

menerima asset atau uang cashnya sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya 

kerugian. 

Dalam kasus pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), risiko 

kredit adalah tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pihak bank ketika telah 

jatuh tempo. Masalah ini karena adanya kesenangan informasi, dimana mereka 

tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang profit perusahaan yang 

sesungguhnya. 

Sementara akad murabahah merupakan akad jual beli atau perdagangan, 

dimana risiko kredit muncul dari risiko pihak ketiga, yaitu akibat buruknya kinerja 

partner bisnis. Buruknya kinerja ini bisa disebabkan oleh sumber-sumber 

sistematik eksternal. 

2. Risiko Benchmark 

Bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga, hal ini 

menunjukkanbahwa bank syariah tidak menghadapi risiko pasar yang muncul 

karena perubahan suku bunga. Namun bagaimanapun suku bunga di pasar, 
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memunculkan beberapa risiko didalam pendapatan lembaga keuangan syariah. 

Lembaga keuangan syariah memakai benchmark rate. Karakteristik asset-aset 

berpenghasilan tetap adalah sama halnya dengan mark-up yang bernilai tetap 

selama jangka waktu akad. Ketika benchmark rate mengalami perubahan maka 

akad-akad yang berbasis pendapatan tetap tidak akan dapat disesuaikan. Sebagai 

hasilnya, bank syariah menghadapi risiko dari perubahan suku bunga di pasar 

3. Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas bisa muncul karena sulitnya mendapatkan dana cash 

dengan biaya yang wajar, baik melalui pinjaman ataupun melalui penjulan asset. 

Risiko likuiditas yang muncul dari kedua sumber ini sangat kritis bagi bank 

syariah. Karena bunga dalam pinjaman dilarang dalam syariah maka bank syariah 

tdak dapat meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya di pasar 

konvensional. 

4. Risiko Operasional 

Risiko operasional bisa muncul akibat bank tidak memiliki personel yang 

memadai untuk menjalankan operasional keuangan syariah. Karena adanya 

perbedaan karakteristik bisnis, software computer yang tersedia dipasar 

konesional bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan bank syariah. Hal 

ini melahirkan risiko sistem yang menuntuk bank syariah untuk mengembangkan 

dan memakai teknologi internasional. 

5. Risiko Hukum 

Akibat tidak adanya standar kontrak bagi instrument-instrumen keuangan 

yang ada, bank syariah harus menyiapkan hal ini berdasarkan pemahamannya 
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terhadap syariah, UU yang berlaku, dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan 

mereka sendiri. Langkahnya standarisasi kontrak disertai dengan adanya 

kenyataan akan tidak adanya sistem peradilan untuk menyelesaikan permasalahan 

yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, telah meningkatkan risiko hukum 

bagi bank syariah. 

6. Risiko Penarikan Dana 

Perlindungan asset untuk memperkecil risiko kerugian akibat rendahnya 

tingkat return, mungkin menjadi faktor penting dalam keputusan penarikan dana 

para deposan. Dalam perspektif bank, hal ini melahirkan “risiko penarikan dana 

(with drawal risk)”, yaitu risiko yang berhubungan dengan rendahnya tingkat 

return bank dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. 

7. Risiko Fidusia 

Risiko fidusia yaitu ketika deposan atau investor menafsirkan rendahnya 

tingkat return tersebut sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan 

manajemen dana oleh pihak bank. 

8. Display Commercial Risk 

Adalah transfer risiko yang berhubungan dengan simpanan kepada 

pemegang ekuitas. Risiko ini bisa muncul ketika bank berada dibawah tekanan 

untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan sebagian 

profitnya kepada deposan untuk menghindari adanya penarikan dana akibat 

rendahnya tingkat return (Khan, 2008 : 11-14). 
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2.5.5 Karakteristik Risiko Perbankan Syariah 

Perbedaan antara rumusan masalah teoritis dan realita praktik dari 

perbankan syariah dapat di defenisikan dengan jelas. Secara teoritis, para ekonom 

muslim menjelaskan bahwa pada sisi liabilitas, bank syariah hanya memiliki dana 

investasi (invesment deposit. Sedangkan pada sisi aset, dana investasi ini 

selanjutnya akan disalurkan melalui kontrak bagi hasil (profit sharing). 

Berdasarkan sistem ini, gejolak yang terjadi pada sis aset, secara otomatis akan 

ditopang oleh konsep berbagai risiko (risk sharing) sebagai karakteristik dari dana 

investasi. Dengan demikian, secara teoritis perbankan syariah menawarkan 

alternatif yang lebih stabil dibandingkan sistem perbankan konvensional. Adapun 

karakteristik risiko sistematik ini adalah sebanding dengan risiko yang melekat 

pada reksadana (Khan, 2008, hal: 2). 

2.6 Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan 

Murabahah 

Dalam menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit 

bermasalah yang diberikan bank, maka bank konvensional biasanya menggunakan 

NPL  (Non Performing Loan). NPL diukur dari rasio perbandingan antara kredit 

yang bermasalah dengan total kredit yang diberikan. Rasio NPF bertujuan untuk 

mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin 

tinggir rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. 

Pada bank syariah istilah NPL di ganti dengan NPF (Non Performing Financing) 

karena dalam syariah menggunakan prinsip pembiayaan (Tanti 2013). Risiko 

pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty 



26 
 

 
 

dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan 

menggunakan rasio kredit bermasalah atau non performing financing (NPF). 

Kamus Bank Indonesia mendefinisikan Non Performing Financing (NPF) sebagai 

kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, 

diragukan dan macet (Slamet 2012). 

Tingkat risiko pembiayaan dihitung berdasarkan perbandingan antara 

jumlah pembiayaan yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal 

yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Bank Indonesia (BI) 

mengkategorikan NPF dalam beberapa level yaitu pembiayaan kurang lancar, 

pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Sesuai SE BI No. 9/24/Dpbs 

Tanggal 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan 

prinsip syariah yang dirumuskan sebagai berikut :   

 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 

diakses dari http://www.bi.go.id, tujuan dari rasio NPF adalah untuk mengukur 

tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio 

NPF, menunjukkan kualitas Pembiayaan bank syariah semakin buruk. 

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Peringkat NPF  

Peringkat 1 NPF < 2% 

Peringkat 2 2% ≤ NPF < 5% 

Peringkat 3 5% ≤ NPF < 8% 

Peringkat 4 8% ≤ NPF < 12% 

Peringkat 5 NPF ≥ 12% 

Sumber : SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 
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2.7 Pembiayaan Mudharabah 

2.7.1 Pengertian 

Mudharabah berasal dari kata dharb artinya memukul atau lebih tepatnya 

proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis 

mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama 

(sahibbul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi 

pengelola (mudharib). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung 

secara proporsional dari jumlah modal, yaitu olehpemilik modal. Kerugian yang 

timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si 

pengelolaharus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Djamil, 2012 : 173). 

2.7.2 Jenis- Jenis Mudharabah 

Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu mudharabah 

muthlaqah (general investment) dan mudharabah muqayyadah (special 

investment). Mudharabah muthlaqah adalah bentu kerja sama antara shahibbul 

maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh 

spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah 

muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabh muthlaqah, dimana si mudharib di 

batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha (Djamil, 2012 : 174). 

2.7.3 Dasar Hukum 

Pada dasarnya mudharabah dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk 

musyarakah, namun para cendekiawan fikih islam meletakkan mudharabah dalam 

posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum yang tersendiri. 
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1. Al-Quran 

Mudharib sebagai entrepreneur sebagian dari orang-orang yang melakukan 

(dharb) perjalanan untuk mencari karunia allah SWT. Dari keuntungan 

investasinya. Dalam QS. Al-jumu’ah : 10, yang berbunyi : 

 

 

 

“Apabila telah dituaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi dan carilah karuna allah SWT”. 

 

2. Hadits 

Hadits-hadits yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi Al-

mudharabah, adalah: 

“Diriwayatkan oleh ibnu abbas bahwasannya syayidina abbas jikalau 

memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan 

agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang 

berbahaya, atau membeli ternak yang pura-pura basah. Jika menyalahi 

peraturan, maka yang bersangkutan bertanggugn jawab atas dana tersebut. 

Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut ke rasulullah SAW. Dan diapun 

memperkenankannya”. (hadits dikutip dari Imam Alfasi dalam majmak 

azzawald 4/161). 

 

“Dari suhaib r.a bahwa rasulullah SAW bersabda: tiga perkara di 

dalamnya tedapat keberkatan pertama, menjual dengan membayar secara 

kredit. Kedua, muqaradhah (nama lain dari mudharabah). Ketiga, 

mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan 

untuk dijual” (Susyanti, 2016 : 16-17). 

 

2.8 Pembiayaan Musyarakah 

2.8.1 Pengertian 

Menurut dewan syariah nasional, musyarakah yaitu pembiayaan 

berdasarkan akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih suatu usaha 



29 
 

 
 

tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan. Sedangkan menurut Bank Indonesia, adalah akad kerja sama usaha 

patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis 

usaha halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan 

nisbah yang tekah disepakati. 

2.8.2 Dasar Hukum 

Dasar hukum musyarakah dalam Al-Quran antara lain pada QS. Shad 24, 

yang berbunyi : 

 

 

 

 

 

 

 

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu 

sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang 

beriman dan mengerjakan amal shaleh”. 

 

Dasar hukum musyarakah di dalam hadits sebagai berikut: 

Dari abu hurairah, Rasulullah SAW berkata ”sesungguhnya allah 

azzawajalla berfirman: aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat 

selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”. 

 

2.8.3 Jenis-Jenis Musyarakah 

Para ulama fiqih membagi syirkah ke dalam dua bentuk, yaitu syirkah al-

amlak (perserikatan dalam pemilikan) dan syirkah al-‘uqud (perserikatan 

berdasarkan perjanjian). Syirkah al-amlak yaitu kepemilikan harta secara bersama 



30 
 

 
 

(dua orang atau lebih) tanpa di perjanjikan terlebih dahulu menjadi hak bersama 

ata terjadi secara otomatis. Dalam syirkah al-amlak ini, sebuah asset dan 

keuntungan yang dihasilkan menjadi milik bersama yang bersarikat/berkongsi. 

Syrirkah kedua adalah syirkah al-‘uqud, yaitu perkongsian/persekutuan yang 

terbentuk karena adanya ikatan perjanjian diantara para pihak, yang masing-

masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya dan sepakat 

pula untuk berbagi keuntungan dan kerugian. (Djamil, 2012 : 166). 

2.9 Pembiayaan Murabahah 

2.9.1 Pengertian 

Pengertian murabahah secara istilah adalah “al-bai’sil maal waribhun 

ma’lum” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang 

diketahui. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual barang 

memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan di 

ambil dari barang tersebut”. Menurut Dewan Syariah Nasional, murabahah, yaitu 

menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 

pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan menurut 

bank Indonesia, murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. 

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang 

bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang dsepakati.   

Pengertian murabahah dalam praktik adalah apa yang diistilahkan dengan 

bai al-murabahah liamir bisy-syira, yaitu permintaan seseorang atau pembeli 

terhadap orang lain untuk membelikan barang dengan ciri-ciri yang ditentukan. 

Untuk singkatnya bentuk ini dinamakan murabahah permintaan/pesanan pembeli 
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(MPP). MPP ini merupakan dasar kesepakatan dari terjadinya transaksi jual beli 

barang dan permintaan/pesanan tersebut dianggap bersifat lazim (Pasti/Mengikat) 

bagi pemesan. Sedangkan besarnya keuntungan, harga jual, penyerahan barang, 

dan cara pembayaran dalam MPP ini ditentukan atas kesepakatan para pihak. 

2.9.2 Dasar Hukum 

Murabahah ini merupakan salah satu bentuk jual beli, mayoritas ulama 

berpendapat bahwa dasar hukum murabahah ini sama seperti dalam dasar hukum 

jual beli pada umumnya. Diantara dasar hukum yang di gunakan jumhur ulama 

adalah Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW. Ayat Al-Quran yang di maksud 

salah satunya terdapat pada surat Q.S An-nisa 29, yang berbunyi : 

 

 

 

 

“hai orang-orang yang berian, jangan lah kamu saling memaan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya allah adalah maha penyayang 

kepadamu”. 

 

Sedangkan hadits rasul antara lain sebagai berikut: 

 “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka ada tiga hal 

yang mengandung berkah yaitu jual beli tidak secara tunai, muqaradha, 

dan mencampur gandum dengan jawawat”. 

 

2.10 BI Rate 

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance 

(sinyal) kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan 
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kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap 

Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter 

yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity 

management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan 

moneter. 

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan 

suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku 

bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga 

deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan 

mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia 

pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan 

melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan 

menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah 

sasaran yang telah ditetapkan. (http://www.bi.go.id) 

Bank Indonesia yang merupakan bank sentral negara ini memiliki 

kewenangan atau otoritas untuk menetapkan tingkat suku bunga yang kita kenal 

dengan BI rate. Suku bunga tersebut ditetapkan sebagai acuan atas suku bunga 

pinjaman dan simpanan. Bank-bank di Indonesia, harus melihat suku bunga BI 

sebagai dasar dalam menetapkan bunga pinjaman maupun bunga simpanan 

(deposito), namun BI rate tidak bersifat memaksa (http://www.bi.go.id). 

2.11 Inflasi 

2.11.1 Pengertian Inflasi 

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/agenda/rapat-dewan-gubernur
http://www.bi.go.id/id/moneter/operasi/proyeksi-likuiditas-harian
http://www.bi.go.id/id/moneter/operasi/proyeksi-likuiditas-harian
http://www.bi.go.id/
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Inflasi (inflation) merupakan kenaikan harga barang dan jasa, yang terjadi 

jika pembelanjaan bertambah dibandingkan dengan penawaran barang di pasar, 

dengan kata lain terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit 

(Downes & Goodman, 1994). 

Inflasi didefnisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara 

umum dan terus menerus (kontiniu). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan 

proses menurunnya mata uang secara kontiniu. Kenaikan harga dari satu atau dua 

barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau 

mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Inflasi dapat dianggap sebagai 

fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter 

terhadap suatu komoditas. (Na’fan: 2014) 

2.11.2 Jenis-Jenis Inflasi 

Terdapat berbagai macam jenis inflasi. Beberapa kelompok besar dari inflasi 

adalah : 

1. Policy incuded, disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter yang juga bisa 

merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dan cara pembiayaannya. 

2. Cost-push inflation, disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya yang bisa terjadi 

walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan 

kapasitas produksi rendah. 

3. Demand-pull inflation, disebabkan oleh permintaan agregat yang berlebihan 

yang mendorong kenaikan tingkat harga umum. 

4. Inertial inflation, cenderung untuk berlanjut pada tingkat yang sama sampai 

kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Jika inflasi terus bertahan, dan 
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tingkat ini diantisipasi dalam bentuk kontrak finansial dan upah, kenaikan 

inflasi akan terus berlanjut. 

Menurut Sukirno dalam Huda (2004 : 333) bahwa berdasarkan pada sumber 

atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan 

kepada tiga bentuk, yaitu : 

1. Inflasi tarikan permintaan, inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian 

berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi dan selanjutnya 

menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan 

barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan 

inflasi. 

2. Inflasi desakan biaya, inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian 

berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. 

3. Inflasi diimpor, inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami 

kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran 

di perusahaan-perusahaan. 

Purnomo (2013) menyatakan indikator inflasi berdasarkan international best 

practice, antara lain:  

1. Indeks Harga Konsumen (IHK) IHK adalah indikator utama inflasi yang paling 

sering digunakan.  

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Harga Pergadangan Besar dari suatu 

komoditas adalah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar 

pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada 

pasar pertama atas suatu komoditas. 
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3. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) Menggambarkan pengukuran level 

harga barang akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu 

wilayah ekonomi atau suatu Negara.  

Sukirno (2003), mengelompokkan tingkat inflasi berdasarkan tingkat 

keparahannya, inflasi dapat digolongkan menjadi inflasi ringan (di bawah 10% 

setahun), inflasi sedang (di antara 10%-30% setahun), inflasi berat (antara 30%-

100% setahun), hiperinflasi (di atas 100% setahun). 

2.11.3 Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi islam 

Ekonomi islam merupakan ikhtiar pencarian sistem ekonomi yang lebih 

baik setelah ekonomi kapitalis gagal total. Bisa dibayangkan betapa tidak adilnya, 

betapa pincangnya akibat sistem kapitalis yang berlaku seakarang  ini, yang kaya 

semakin kaya yang miskin semakin miskin. Selain itu, dalam pelaksanaannya, 

ekonomi kapitalis banyak mnimbulkan permasalahan. Pertama, ketidakadilan 

dalam berbagai macam kegiatan yang tercermin dalam ketidakmerataan 

pembagian pendapatan masyarakat. Kedua, ketidakstabilan dari sistem ekonomi 

yang ada saat menimbulkan berbagai gejolak dalam kegiatannya. 

Dalam ekonomi islam tidak dikenal dengan inflasi. Karena mata uang yang 

dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai stabil da dibenarkan 

oleh islam namun dinar dan dirham disini adalah dalam artian yang sebenarnya 

yaitu yang dalam bentuk emas maupun perak bukan dinar-dirham yang sekedar 

nama. Adiwarman Karim mengatakan bahwa meurut Syeckh An-Nabbani 

(2001:57)  dalam Arif (2010:100) memberikan beberapa alasan mengapa mata 

uang yang sesuai itu adalah dengan menggunakan emas. Ketika islam melarang 
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praktik penimbunan harta, islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk 

emas dan perak. Padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan 

kekayaan. 

1. Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak 

berubah-ubah, ketika islam mewajibkan diyat, maka yang dijadikan sebagai 

ukurannya adalah dalam bentuk emas. 

2. Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan 

beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagi standar uang. 

3. Ketika allah SWT mewajibkan zakat uang, Allah mewajibkan zakat tersebut 

dengan nisab dan emas dan perak. 

4. Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi 

uang hanya dilakukan dengan emas dan perak, begitu pun dengan transaksi 

lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan perak. 

Menurut para ekonom islam, inflasi berakibat sengat buruk bagi 

perekonomian karena : 

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi unit 

penghitungan. Orang harus melepaskna diri dari uang dan asset keuangan 

akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya 

inflasi kembali atau dengan kata lain “self feeding inflation”. 

2. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari 

masyarakat. Hal ini berakibat pada menurunnya dana pembiayaan yang akan 

disalurkan. 
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3. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama pembelajaran untuk 

barang-barang non primer dan barang-barang mewah. 

4. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukan 

kekayaan pada set property yaitu tanah dan bangunan, logam mulia, mata uang 

asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif   

2.12 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.3  

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. Riyadi Slamet 

dan Agung 

Yulianto (2014) 

Pengaruh 

pembiayaan bagi 

hasil, 

pembiayaan jual 

beli, financing to 

deposit ratio 

(FDR) dan non 

performing 

financing (NPF) 

terhadap 

profitabilitas 

bank umum 

syariah di 

Indonesia. 

Independen: 

 Pembiayaan bagi 

hasil. 

 Pembiayaan jual 

beli.  

 Financing to 

deposit ratio 

(FDR). 

 Non performing 

financing (NPF). 

 

Dependen:  

Profitabilitas. 

Pembiayaan bagi 

hasil berpengaruh 

negative terhadap 

profitabilitas, 

pembiayaan jual 

beli dan NPF tidak 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas dan 

FDR berpengaruh 

positif terhadap 

profitabilitas. 

2. Fadholi Dziki 

Amri (2015) 

 

Pengaruh 

pembiayaan 

murabahah, 

musyarakah dan 

Mudharabah 

terhadap 

profitabilitas 

Independen: 

 Pembiayaan 

murabahah. 

 Pembiayaan 

musyarakah.  

 Pembiayaan 

Mudharabah. 

Secara parsial  

pembiayaan 

murabahah dan 

musyarakah 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat ROA, 
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pada bank umum 

Syariah (studi 

empiris pada 

bank umum 

syariah di 

indonesia tahun 

2011-2014). 

 

Dependen:  

Profitabilitas. 

sedangkan 

pembiayaan 

mudharabah 

berpengaruh dan 

signifikan terhadap 

tingkat ROA. 

Secara simultan, 

pembiayaan 

murabahah, 

mudharabah dan 

musyarakah 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat ROA. 

Pembiayaan 

mudharabah paling 

dominan 

mempengaruhi 

tingkat ROA. 

3. Hadiyati Puji dan 

Riski Aditya 

Baskara (2013)  

 

pengaruh Non 

Performing 

Financing 

pembiayaan 

murabahah dan 

musyarakah pada 

bank muamalat. 

 NPF pembiayaan 

murabahah. 

 

 NPF Pembiayaan 

musyarakah. 

NPF pembiayaan 

murabahah 

berpengaruh dan 

signifikan dan NPF 

musyarakah tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan. 

4. Mulyaningsih 

Sri, Iwan 

Fakhrudin 

(2016)  

Pengaruh NPF 

pembiayaan 

mudharabah dan 

NPF pembiayaan 

Musyarakah 

terhadap 

profitabilitas 

Independen: 

 NPF Pembiayaan 

Mudharabah 

 NPF Pembiayaan 

Musyarakah 

 

 

secara simultan 

NPF pembiayaan 

Mudharabah dan 

Musyarakah 

berpengaruh pada 

profitabilitas bank 

syariah, secara 
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pada bank umum 

syariah di 

indonesia 

Dependen:  

Tingkat 

Profitabilitas. 

parsial NPF 

pembiayaan 

musyarakah 

berpengaruh pada 

profitabilitas dan 

NPF pembiayaan 

mudharabah tidak 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas. 

5. Fahrul Fauzan, 

dkk (2012)  

Pengaruh 

Tingkat Risiko 

Pembiayaan 

Musyarakah Dan 

Pembiayaan 

Murabahah 

Terhadap 

Profitabilitas 

Bank Syariah 

(Studi kasus 

Pada Bank Aceh 

Syariah Cabang 

Banda Aceh)” 

Independen: 

 Tingkat risiko 

Pembiayaan 

musyarakah. 

 Tingkat risiko 

Pembiayaan 

murabahah. 

 

Dependen:  

Profitabilitas. 

secara simultan 

risiko pembiayaan 

musyarakah dan 

murabahah tidak 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas. 

secara parsial 

risiko pembiayaan 

musyarakah dan 

murabahah 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas bank 

banda aceh. 

6. Usnan, dkk 

(2016) 

Analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

return on asset 

pada bank umum 

syariah dan unit 

usaha syariah 

periode 2010-

 FDR (financing to 

deposit) 

 NPF (non 

performing 

financing)  

 BOPO (beban dan 

pendapatan 

operasional) 

 variabel FDR, 

NPF, BI Rate dan 

Inflasi tidak 

berpengaruh 

terhadap ROA, 

sedangkan variabel 

BOPO 

berpengaruh 
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2013  BI Rate  

 Inflasi 

terhadap ROA 

Bank Syariah. 

secara simultan 

(uji-F) diperoleh 

hasil bahwa kelima 

variabel 

independen (FDR, 

NPF, BI Rate, 

Inflasi dan BOPO) 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA Bank 

Syariah. 

7. Nidaussalam 

(2016) 

Pengaruh 

variabel makro 

terhadap 

profitabilitas 

perbankan 

syariah dengan 

likuiditas sebagai 

variabel 

intervening  

 Variabel makro  

 Profitabilitas 

 likuiditas 

Secara langsung 

variabel makro 

secara signifikan 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas 

kecuali GDP 

sedangkan setelah 

di mediasi oleh 

likuiditas inflasi 

tidak berpengaruh 

signifikan 

selainnya 

berpengaruh.  

8. Permata Russely 

Inti Dwi, dkk 

 

Analisis 

pengaruh 

pembiayaan 

mudharaba dan 

pembiayaan 

musyarakah 

Independen: 

 Pembiayaan 

mudharabah. 

 Pembiayaan 

musyarakah. 

 

secara parsial. 

pembiayaan 

mudharabah , 

musyarakah 

berpengaruh 

signifikan terhadap 
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terhadap 

profitabilitas 

(ROE) pada bank 

umum syariah di 

Indonesia 

Dependen:  

Profitabilitas. 

tingkat ROE, 

Secara simultan, 

pembiayaan 

mudharabah dan 

musyarakah 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat ROE. 

Sumber : Berbagai jurnal yang di publikasikan 

2.13 Pengembangan Hipotesis 

1. Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah Terhadap ROA (Return On 

Asset) 

Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana dan 

pengelola dana untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana laba dibagi 

berdasarkan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan 

bila terjadi kerugian akan di tanggung oleh si pemilik dana. Adanya unsur 

kepercayaan sangat penting dalam akad mudharabah karena pemilik dana tidak 

boleh ikut campur dalam mengelola usaha, tetapi pemilik dana hanya boleh 

memberikan saran ataupun melakukan pengawasan agar kegagalan dalam 

menjalankan usaha tidak tejadi. Di dalam akad pembiayaan mudharabah ini sangat 

berbeda dengan akad lainnya karena di dalam akad mudharabah tidak adanya 

ketentuan jaminan dan banyak menanggung risiko yaitu moral hazard, adverse 

selection (penyalah gunaan fasilitas kredit oleh nasabah) dan terbatasnya teknik 

dan kompetensi bank untuk menilai proyek. 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Dea Safitri pada tahun 2015 

dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah dan 
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Pembiayaan Musyarakah terhadap Return On Asset (ROA)”. yang menunjukkan 

hasil bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap 

ROA. 

Dari hasil penelitian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Risiko Pembiayaan akad mudharabah berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. 

2. Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap ROA (Return On 

Asset) 

Akad musyarakah adalah akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak 

atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha halal dan produktif. 

Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang tekah disepakati 

sementara kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan 

proporsionalnya. 

Dari hasil penelitian yang telah di lakukan oleh Amri Dziki Fadholi 2015 

dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah 

Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum 

Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2014)”. Menunjukkan bahwa secara parsial  

pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat ROA. 

Dari hasil penelitian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2: Risiko Pembiayaan akad musyarakah berpengaruh signifikan 

terhadap   ROA. 
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3. Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap ROA (return On 

Asset)  

Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank 

membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang 

bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang dsepakati. 

Dalam hal teknis pemesanan akad pembiayaan murabahah ini bersifat mengikat 

atau tidak mengikat. Pemesanan secara mengikat yaitu barang yang telah dipesan 

tidak dapat di batalkan karena apabila asset murabahah telah di beli pihak Bank 

maka telah terjadi penurunan asset sebelum diserahkan kepada pembeli dan 

penurunan tesebut menjadi beban penjualan oleh pihak bank. 

Dari hasil penelitian yang telah di lakukan oleh Amri Dziki Fadholi 2015 

dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah 

Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum 

Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2014)”. Menunjukkan bahwa secara parsial  

pembiayaan murabahah memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat ROA. 

Dari hasil penelitian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3: Risiko Pembiayaan akad murabahah berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. 

4. BI Rate terhadap ROA (Return On Asset) 

Suku bunga BI (BI rate) juga ikut mempengaruhi profitabilitas bank. Ketika 

suku bunga BI naik, maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga deposito yang 

berakibat langsung terhadap penurunan sumber dana pihak ketiga bank syariah. 
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Penurunan DPK ini sebagai akibat dari pemindahan dana masyarakat ke bank 

konvensional untuk mendapatkan imbalan bunga yang lebih tinggi. Apabila DPK 

turun, maka profitabilitas bank syariah juga akan mengalami penurunan (Karim, 

2006).  

Selain itu, fakta bahwa naiknya suku bunga BI akan berdampak pula pada 

naiknya suku bunga deposito bank konvensional sehingga masyarakat yang 

tergiur oleh bunga tinggi lebih memilih menanamkan dananya kepada bank 

konvensional. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya dana yang dihimpun oleh 

bank syariah sehingga profitabilitas juga bisa ikut menurun. Begitu pula apabila 

suku bunga BI turun, suku bunga kredit di bank-bank konvensional diperkirakan 

juga akan menurun sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk meminjam 

dana kepada bank konvensional daripada bank syariah.  

Dari hasil penelitian yang tekah dilakukan oleh Nidaussalam 2016 dengan 

judul “pengaruh varianel makro terhadap profitabilitas pada perbankan syariah 

dengan likuiditas sebagai intervening”. Menunjukkan bahwa variabel makro 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Dari hasil penelitian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H4: BI Rate berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

5. Inflasi terhadap ROA (Return On Asset) 

Pada dasarnya inflasi merupakan kenaikan harga yang terjadi secara terus 

menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Di bidang moneter, laju inflasi 

yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam 
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mengerahkan dana masyarakat. Hal ini disebabkan, karena tingkat inflasi yang 

tinggi menyebabkan tingkat suku bunga riil menjadi menurun. Jika dilihat dari 

segi perusahaan, inflasi dapat meningkatkan faktor produksi dan menurunkan 

profitabilitas perusahaan (Sunariyah, 2006: 21).  Selain itu, tingkat inflasi yang 

tinggi mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Jika daya beli masyarakat 

turun, akan terjadi kelesuan ekonomi yang akan mengurangi hasrat masyarakat 

untuk menabung sehingga pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari 

masyarakat akan menurun (Pohan, 2008).  

Dari hasil penelitian yang tekah dilakukan oleh Nidaussalam 2016 dengan 

judul “pengaruh varianel makro terhadap profitabilitas pada perbankan syariah 

dengan likuiditas sebagai intervening”. Menunjukkan bahwa variabel makro 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Dari hasil penelitian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H5: Inflasi berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

6. Tingkat risiko pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, BI 

rate, inflasi terhadap ROA (Return On Asset) 

ROA (Return On Asset) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang di 

guanakan perusahaan dalam mengukur kemampuan perbankan menghasilkan 

profit dengan menggunakan total asset yang ada setelah biaya modal (biaya yang 

digunakan dalam mendanai asset). Untuk menghasilkan profit yang tinggi 

perbankan akan mengelola asset atau menyalurkan kepada nasabah yang 

membutuhkan melalui pembiayaan. Dalam menyalurkan pembiayaan perbankan 
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akan menerima keuntungan jika nasabah mengembalikan sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan.  

Dalam hal lain perbankan akan melihat faktor ekonomi dan moneter yaitu 

BI rate dan inflasi dalam memberikan pembiayaan. Karena jika bi rate tinggi 

maka nasabah akan menginvetasikan dananya pada perbankan konvensional. 

Tidak hanya itu jika inflasi tinggi nasabah cenderung akan menarik dananya utk 

pemenuhan kebutuhan yang akan berkurangnya likuiditas yang berujung pada 

berkurangnya pembiayaan karena jumlah asset yang menurun dan mengakibatkan 

profit juga menurun. 

H6: Tingkat  risiko permbiayaan mudhrabah, muyarakah, murabahah, 

BI rate, inflasi terhadap ROA (Return On Asset). 

2.14 Desain Penelitian 

Gambar 2.1 Desain Penelitian 
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2.15 Kerangka Konseptual 

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permasalahan yang 

dihadapi perbankan 

syariah di Indonesia 

secara nasional dimana 

terjadinya ketidakstabilan 

pembiayaan yang 

diberikan oleh pihak 

perbankan dan tingginya 

angka pembiayaan 

bermasalah (NPF) yang 

terjadi pada agustus 2015 

menyentuh angka 4.73% 

membuat perbankan 

syariah goyang secara 

nasional tidak hanya itu 

perbankan syariah juga 

harus memperhatikan 

faktor eksternal  yang juga 

berdampak terhadap 

tingkat pengembalian 

asset. 

 

Risiko pembiayaan 

mudharabah (X1) 

Risiko pembiayaan 

musyarakah (X2) 

Risiko pembiayaan 

Murabahah (X3) 

BI Rate (X4) 

Inflasi (X5) 

Return On Asset 

(ROA) (Y) 

Apakah pengaruh  

tingkat risiko 

pembiayaan 

mudharabah, 

musyarakah, 

murabahah, BI Rate 

dan Inflasi  terhadap 

ROA baik secara 

simultan maupun 

parsial 

Jenis penelitian ini 

adalah penelitian 

Kuantitatif dengan 

teknik pengumpulan 

data yaitu 

dokumentasi dan 

studi pustaka. 

Mengetahui pengaruh 

tingkat risiko pembiayaan 

mudharabah, Musyarakah, 

Murabahah, BI Rate dan 

Inflasi terhadap ROA baik 

secara simultan maupun 

parsial 

Feedback 

Analisis data: 

Asumsi klasik, 

regresi berganda, 

Uji hipotesis 


